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Primirea de câlre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 

a tovarășului 
A. M. SkolnikovMarți, 27 septembrie, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a primit pe tovarășul A. M. Skolnikov, membru al C.C. al P.C.U.S., prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri alR.S.F.S.R.A. M. Skolnikov se află la odihnă in țara noastră, la in-

vitația delegației guvernamentale a vizitat Uniunea în septembrie anul trecut.A fost de față Vasile Vlad, membru supleant al C.C. al P.C.R., șeful secției relațiilor externe a C.C. al P.C.R.în timpul primirii a avut loc o convorbire caldă, tovărășească.

de partid și române care Sovietică
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UN REPORTAJ DE LA BRAZI

furnalul nr. 8

Constructorli siderurgiști 
anunță o nouă victorie. La 
furnalul nr. 8 de 1000 
m.c., din cadrul Combina
tului siderurgic Hunedoa
ra, important obiectiv al 
cincinalului, s-a aprins fo
cul. Alături de jurnaliști 
au participat la acest mo
ment festiv și cei care au 
înălțat modernul agregat: 
vestiții constructori ai în
treprinderii de construcții 
siderurgice din localitate. 
Timp de aproape 18 luni 
acești temerari ai schelelor 
n-au părăsit șantierul, Iup- 
tînd cu timpul pentru scur
tarea termenului de con
strucție.

Volumul de lucrări a fost 
uriaș. Ele au fost executa
te de către șantierele spe
cializate ale I.C.S.H. și u- nele șantiere bucureștene, 
profilate pe lucrări de au
tomatizare. Pentru că, intr-adevăr, întreg procesul 
tehnologic de la noul furnal 
este mecanizat și automati
zat. In legătură cu propor
ția lucrărilor și eforturilor 
depuse de constructori, to
varășul ION ȚIFREA, ingi
ner șef coordonator al lu
crărilor de construcție, ne-a 
spus: „Pentru înălțarea furnalului s-au montat circa 7 000 tone de construcții metalice și peste 1600 tone utilaj tehnologic, iar zidarii șamotori au folosit la înzidirea furnalului, preîn- călzitoarelor de aici și a diferitelor conducte, o cantitate de cărămidă refractară pentru transportul căreia ar fi necesare circa 1 000 vagoane convenționale de cale ferată".Numai acest singur agregat va produce, în mai pu
țin de 20 de zile, întreaga 
cantitate de fontă realizată 
în tot anul 1938 la Hune
doara.

BUK VENIT ÎN FAMILIA

constantin baciu

i'-r

ROMULUS LAL corespondentul 
„Scinteii tineretului" 

pentru 
regiunea Hunedoara

SPECIFIC
ÎN ACTIVITATEA

ORGANIZAȚIEI

U. T. C. 
LA ÎNCEPUT

DE AN ȘCOLAR (II)

Continuînd discuția noastră despre specificiul muncii organizației U.T.C. în primele zile de școală, dăm cuvîntul asupra pregătirii și desfășurării adunărilor de alegeri tovarășei Eugenia Măndiță — secretar al Comitetului orășenesc București al U.T.C.— înainte de a vorbi, însă, despre acest însemnat eveniment din viața organizațiilor U.T.C., cred că e bine să mă refer la planificarea activității — operație pe care comitetele pe școli și birourile U.T.C. pe clase au început-o imediat după deschiderea cursurilor, continuînd-o și în prezent. Din acest an, planurile de muncă se întocmesc pe un trimestru. Aceasta înseamnă obținerea unui prețios cîș- tig de timp și dă, totodată, posibilitatea desfășurării unei

CONSTRUCTORILOR
Orice șantier, înainte de a se naște, trimite o chemare intimă constructorilor săi. 

Această chemare sună, de cele mai- multe ori, cam așa : „In localitatea X, se va 
construi, începind cu data de..., un mare obiectiv industrial". Zeci de tineri bat, in zi
lele următoare, la poarta șantierului pentru a participa Ia construcția marelui obiectiv. 
Chemarea aceasta, născută în primii ani ai construcției socialiste, pe șantierele națio
nale ale tineretului, s-a transformat in decursul anilor într-o tradiție cu care ne mîn- 
drim : zeci de mii de tineri au îmbrățișat meseria de constructor.

Șantierele patriei — prin amplul program de investiții stabilite de Congresul 
al IX-lea al P.C.R. — adresează acum tinerilor din nou această chemare. Marile 
construcții ale cincinalului care și-au deschis sau își vor deschide în anii următori 
porțile, au nevoie de mii de brațe de muncă. Rezoluția Congresului al VIII-lea al 
U.T.C., ca un ecou al acestei chemări, cere organelor și organizațiilor U.T.C. să re
cruteze și să recomande 
obiective industriale.

tineri pentru a, merge să lucreze pe șantierele marilor

Vechi șantierîst, șeful de echipă Ion Uhaș II califică la locul de muncă în meseria de betonlst pe tînărul Constantin Mihăilă 
Foto: I. CUCU

ALEGERILE I

100 de tinere soții, care încă 
n-au devenit mame, răspund 

la întrebarea: VEȚI AVEA COPII ?

activități de perspectivă în care succesiunea acțiunilor prevăzute poate fi urmărită cu multă claritate, în vederea obținerii eficacității educative necesare. Este de mare importanță ca la întocmirea unor asemenea planuri de muncă să se țină seama de experiența anilor trecuți, și, în același timp ele trebuie să reprezinte o sumă a preferințelor aflate prin sondaje întreprinse în rîndul elevilor. Numai așa se poate presupune că planul de muncă reflectă specificul unui colectiv sau altul, valorificînd la maximum calitățile lui, stimulin- du-le. Ținînd seama de aceste criterii, în numeroase școli s-au întocmit planurile trimestriale. Comitetele U.T.C. de la liceele „Matei Basarab", „Dr, Petru Groza", „Gheorghe

Șincai", „Nicolae Bălcescu", de la Grupul școlar „Iosif Ran- gheț" liceul economic „Mi- hai Eminescu" și din alte școli au folosit aceste zile de început ale anului școlar pentru a consulta activul, uteciștii, numeroase cadre didactice cu privire la acțiunile concrete ce pot fi realizate în primul trimestru. Aceasta le-a ușurat activitatea de concepere și e- laborare a planului de muncă. Pentru organizațiile claselor a Xl-a, la anii II și III ai școlilor profesionale și tehnice elaborarea planurilor de muncă a fost Aaai ușor de realizat ; evident, și în celelalte organizații de bază se desfășoară o activitate colectivă, de concepere a muncii în trimestrul care a început.Tot acum se elaborează și planul comun al conducerii

școlii și organizației U.T.C. privind activitatea educativă. Temeinicia, seriozitatea unui asemenea plan rezultă din consultarea largă a elevilor în vederea cunoașterii preferințelor, pentru a se determina gradul exigențelor pe care le au față de această activitate. Activul U.T.C. trebuie să țină seama de condițiile concrete ale muncii în fiecare școală, să aibă în vedere varietatea tipurilor de școli. In același timp vîrsta elevilor va determina acțiuni diferențiate care se vor deosebi în raport cu categoria de elevi cărora li se adresează. Intre preferințele elevilor claselor a VIII-a, care de abia au ieșit din pionierat și ale celor din clasele a Xl-a, care își hotărăsc de-acum viitoarea profesiune există o foarte largă gamă de preocupări, că-

Ce poate fi mai frumos pen
tru un tînăr decît să poată spune : „cînd am venit aici, era un cîmp gol, lung și lat cît vedeai cu ochii. Priviți 
ce-am ridicat eu aici!

Acum, merg mai departe, 
ridic alte construcții (eul 
lui e întotdeauna un eu colectiv), uzine, hidrocentrale, re
actoare...".

Șantierul oferă acest ro
mantism autentic, robust, dar 
nu oricui, ci, în primul rînd, 
acelor care-i oferă, la rîndul 
lor, bărbăție, fermitate și hotă- 
rîre în muncă. Pentru că, și 
acesta este adevărul, munca 
pe șantier nu este deloc ușoa
ră. Frumusețea ei, marile sa
tisfacții pe care ți le produce 
ea, vin tocmai din faptul că 
întotdeauna se ia totul de la 
început, de la cota „zero", 
cum spun constructorii. Și 
oricărui început îi sînt ine
rente eforturi mari, greutăți, 
chiar și anumite sacrificii. 
Dar tocmai învingerea lor — și ridicarea construcției la 
„cota maximă" — dă meseriei 
de constructor noblețe și romantism.

...Familia constructorilor de 
la Brazi — unde se află unul 
din cele mai mari șantiere 
industriale din țară — și-a 
mărit rîndurile. Au sosit aici, 
în ultimul timp, zeci de tineri. 
Cei mai mulți dintre ei au venit din satele regiunii de la 
Mizil și Buzău, de la Teleajen și Tîrgoviște, recrutați și re-

L

ELENA ADAM

organizațiilecomandați de
U.T.C.

Cum i-a primit 
noii veniți ? Ca o 
se bucură ori de 
înmulțește rîndurile, care este 
gata în orice clipă să arate 
aceeași dragoste și căldură 
celor nou veniți ca și celor 
vechi.

Să ne oprim, de pildă, 
supra momentului sosirii 
șantier. El este — și toți

șantierul pe 
familie care 
cite ori își

a-
pe 
ti-

C. PRIESCU

(Continuare in pag. a tV-a)

TELEGRAMA

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general 

al C.C. al Partidului Comunist Român

Tempe

râturi
Exista, mai întîi, o tempe

ratură a camerei: 
Celsius. In ciuda 
subalpin 
dernelor 
mai nou 
din țară, 
să uite de apropierea imediată 
a fierbătoarelor. Era, apoi, 
temperatura vîrstei: 18 ani, e- 
lanuri, ambiții, dragoste pen
tru meserie și încă o dragoste, 
care locuiește la Ichișu de Jos. 
Și mai era o temperatură, de 
data asta tot în grade Celsius, 
care te făcea să asuzi numai 
cînd o pronunțai: 35 grade.
S-a petrecut nu de mult: fier- 
bătorul, care primește îndeob
ște aproape 35000 kg 
tocătură lemnoasă, a refuzat 
să treacă de 1 370 kg. In

36 grade 
climatului 

al Dejului și al mo- 
instalații de la cel 
combinat de hîrtie 

termometrul nu voia

FOTOGRAME

de
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I
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Irezența în via- |Liceul „Gheor- I TTTO) ■ it de tovarășii dirigin- ■ organizat convorbiri cu g claselor a IX-a des- ■ re în- ■ liceu, g
I 
I

în
reia un bun plan de muncă trebuie să-i răspundă în întregime, pornind, cum arătam, de la stabilirea a ceea ce este specific în fiecare școală, fiecare colectiv de elevii.— Deci ne aflăm doar în 
faza de concepere a muncii ?— Nicidecum. Din primele zile organizațiile U.T.C. și-au făcut simțită prezența în viața școlilor. La I ghe Șincai", comitetul U.T.C., sprijinit de tovarășii dirigin- ți, a < _ elevii claselor a IX-a ___pre tradițiile școlii, despre îndatoririle elevului de 1 despre particularitățile muncii pe care o vor desfășura în

MARIETA VIDRAȘCU

(Continuare In pag. a (V-a)

Tovarășului CHIVU STOICA 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste Româniaîn numele poporului vietnamez, al Partidului celor ce muncesc din Vietnam, al Adunării Naționale și guvernului Republicii Democrate Vietnam și în numele nostru personal, vă mulțumim sincer pentru urările calde adresate cu ocazia celei de-a 21-a aniversări a creării Republicii Democrate Vietnam. Poporul vietnamez a beneficiat și continuă să beneficieze de sprijinul călduros și ajutorul poporului, al partidului și guvernului Republicii Socialiste România frate, atît pe plan moral cît și material, în construirea socialismului în Vietnamul de nord ca și în lupta contra agresiunii americane, pentru apărarea Nordului, eliberarea Sudului și realizarea reunificării pașnice a patriei noastre.Cu această ocazie, vă adresăm sincere mulțumiri pentru acest ajutor și sprijin prețios. Dorim ca poporul român frate să obțină, sub conducerea Partidului Comunist Român, noi succese și mai mari în construirea socialismului în România și în lupta pentru apărarea păcii în Europa și în întreaga lume. Fie ca prietenia și cooperarea frățească între cele două popoare ale noastre să consolideze și să se dezvolte din ce în ce mai mult.
HO Șl MIN,

Președintele C.C. al Parti
dului celor ce muncesc 

din Vietnam,
Președintele Republicii 

Democrate Vietnam
FAM VAN

Primul ministru 
al Republicii Democrate 

Vietnam

se

TRUONG CHINH,Președintele 
Comitetului permanent 
al Adunării Naționale 
a Republicii Democrate 

Vietnam
DONG,

uriașul recipient (115 metri 
cubi!) a nimerit, scăpată pe 
benzile transportoare, o ran
gă de fier. Fluxul s-a între
rupt. Și normal ar fi fost să 
rămînă așa, întrerupt, vreo 
4—5 ore, pînă cînd răcirea ar 
fi permis scoaterea obiectului 
nedorit. Numai că acest „nor
mal" ar fi însemnat o pierdere 
gravă de timp pentru schimbul 
doi. Iar schimbul acesta, în 
care vîrsta maximă este de 20 
de ani (cu excepția „bătrînului" 
maistru Ilie Goga, de 30 de 
ani) a declarat război timpu
lui încă de pe vremea cînd sec
ția a început să funcționeze, 
adică de vreo 1—8 luni (am 
uitat să vă spunem că în acest 
combinat, încă nedat integral 
în folosință, un an înseamnă 
istorie, iar doi ani preistorie). 
Așadar, erau la mijloc două 
ore, care puteau fi salvate. Și 
temperatura era 55 de grade. 
Și Vasile Rusu avea 18 ani.

Acestea au fost premizele 
marii aventuri. Fie-ne iertată 
expresia, cam senzațională, 
dar cînd am vorbit cu Vasile 
tocmai se pregătea să meargă, 
după schimb, la cinematograf, să vadă „Fantomas". Adoră a- 
ventvrile pe ecran, le adoră 
în cărți, îi place teribil cînd 
Jean Marais face un salt de 
zece metri și cînd îi însoțește 
pe eroii lui Jules Verne spre 
centrul pămîntului. De aceea 
am folosit, din respect pentru 
gusturile literare ale vîrstei 
lui, cuvîntul „aventură". Dar, 
ca să fim drepți, în clipa a- 
ceea Vasile Rusu nici nu se 
gîndea la Jean Marais. Se gîn- 
dea, sublim de prozaic, la to-

I. HRISTEA

(Continuare în pag. a \V-a)
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LINA DE AUR
Deși Dobrogea nu se aseamănă cu țărmurile Colhidei, comună ținuturilor acestora fiind doar apropierea albastră a Mării. Negre, aici crește, ca să spun așa, adevărata lînă de aur. pe care, poate, au căutat-o argonauții înfruntînd nenumărate pericole... întinderile dobrogene, cîmpii punctate pe alocuri de cocoașele blînde ale colinelor — care dau impresia că sub pămînt ar fi împietrit cine știe cînd adevărate caravane — sînt de multă vreme cunoscute ca locuri nimerite pentru oîerit. Oricît de grăbit ar fi călătorul să ajungă lîngă apele cîn- tătoare ale mării, privirea îi este mereu și îndelung reținută de numeroase și bogate turme : cirezi de vite din rasa Roșie dobrogeană și turme de oi cu nume ciudat de sonor, nobiliar aș spune : Merinos de Palas. Să facem cunoștință cu reprezentanții acestei uriașe familii care, deși are caracteristici pline de noblețe, genealogia ei numără foarte puțini ani. Berbecul Merinos de Palas are, pentru rasa lui, calități fizice excepționale. Pieptul larg, puternic, picioarele scurte dar musculoase și pline de forță, privirea Imobilă, aspră — iar coarnele dublu si masiv răsucite, în care uriașul animal investește o energie bazată pe 120—135 kg. A- cest trup imens este încălzit iama de lîna cea cărei fir subțire, elastic, reprezintă tit de către toate tetice. De fiecare dată vine perioada toaletei de măvară un singur exemplar „dezbracă" un costum cîntă- rind între 20—24 kg.Această rasă de oi, necunoscută pînă nu de mult, este creația secției zootehnice Palas a stațiunii experimentale agricole Dobrogea. Deși a luat ființă în anul 1897, pînă în anii de după eliberare la secția Palas nu s-au înregistrat realizări de răsunet, cercetările fiind minore, unilaterale, mărginindu-se la încercări de a aclimatiza rase străine de animale climei excesiv continentale de aici. Prin grija statului socialist, volumul cercetărilor a crescut nemăsurat de mult, devenind multilaterale, în afară de rasa de oi descrisă. cercetătorii zootehnîști au mai obținut succese însemnate, cum ar fi obținerea unui nucleu de vaci din rasa Roșie dobrogeană cu o producție medie de cca. 5 000 kg lapte pe cap de vacă furajată, media greutății cînd bine tonă.Ceea ce important terilor de timpul celor patru anotimpuri nu încetează nici o zi — este îmbinarea fericită a rezultatelor de „laborator" cu producția mare. Pînă acum zece, doisprezece ani unii țărani obișnuiau să spună : „Cred și eu că oaia poartă pe ea zece costume de haine I Dacă au crescut ca în seră I" Aceas- afirmație greșită n-a putut combătută decît cu rezulta- practice bune. Da fel cum culturile cerealiere coope- agricole au obtfnut

„KILOMETRI" 
RECOLTELOR 

VIITOARE
IAȘI (de la corespondentul nos

tru)
De la Albita la Fălclu in bStrl- 

na luncă a Prutului se aude frea
mătul propriu marilor șantiere. 
Screperele, buldozerele, grederele 
șl oamenii au pornit lupta pentru 
a smulge mlaștinilor aproape 
20 000 hectare de pe care, potrivit 
calculelor, s-ar putea asigura hra
na întregii țări pe mai multe zile.

Primul din cel aproape 70 km 
de dig, Înalt de 4 metri, se apro
pie de stirșit. Vor ii mutat! din 
loc, In scopul recuperării terenu
rilor inundate, peste 4 000 000 m.c. 
de pămlnt, iar colurile riulul, aco
lo unde malul este mereu măcinat, 
vor fi Îndulcite și Întărite. Cinci 
stafii de pompare vor asigura tri
miterea pe canale a apel necesare 
irigațiilor ; vor 11 organizate per
dele de protecție ; se vor amenaja 
lacuri de acumulare etc.

(Luceafărul)

Tinere talente

NOTE DE LECTOR

NUNTA DE ARGINT“

mai fină al rezistent și idealul fibrele țîn- sin- cînd pri-

corporale tre- peste jumătate denl se pare foarte tn munca cercetă- aici — care tn răs-

tă fi te în ra ti velem-oducții medii ridicate (cca. 5 000 kg grîu la ha, 20 000 kg struguri Afuz-Ali la cooperativa Casimcea) tot astfel și în sectorul zootehnic al gospodăriilor agricole de producție au învins metodele științifice. In fiecare an stațiunea primește peste 10 000 de vizitatori, țărani dobrogeni și din alte regiuni ale țării care în răstimpul cît stau aici audiază ca pe niște cursuri de la o adevărată universitate sub cerul liber explicațiile, expunerile practice ale specialiștilor. Peste 90 la sută din totalul de ol al regiunii au fost merinorizate, producînd lînă fină și semifi- nă. Din marele nucleu mereu împrospătat al oilor de la secția Palas (peste 4 000 de capete) s-au creat nuclee puternice din aceeași rasă la cooperative numeroase cum ar fi cele de la Pantelimonu. Tătaru, Straja, Șipote șl altele.Au fost argumente puter- mitul Șl a- Palas 15 000
nice care au dărîmat „creșterii în laborator", ceasta pentru că secția livrează anual peste animale de prăsilă de mare productivitate unităților cooperatiste si de stat.Succesele obținute pînă cum impun de la sine depășirea lor. cu atît mai mult cu cît stațiunea se bucură de cea mai atentă grijă din partea partidului și statului. Printre alte precizări privind dezvoltarea zootehniei, prevederile documentelor celui de-al IX- lea Congres al P.C.R. spun că tn anul 1970 pe întreg teritoriul țării vor exista între 13,8 și 14,4 milioane oi dintre care 70 la sută cu lînă fină si semi- fină La realizarea acestei însemnate sarcini contribuie și va contribui mai mult și munca cercetătorilor de la secția zootehnică Palas a stațiunii agricole experimentale Dobrogea.

PAVEL AIOANEI

„SPECTACOLUL
VITRINE!-41

Foto: (S. PREPELIȚĂ

Consfătuire 
pomicolă

Am încercat să-mi închipui 
cîndva un oraș fără vitrine. 
Oamenii săi treceau pe străzi 
grăbiți, fără acel răgaz recon
fortant al pasului și al privirii, 
înaintea lumii multicolore, va
riate și îmbietoare a vitrine
lor. Imaginea nu mi s-a părut 
mai puțin apăsătoare decît a- 
ceea a unei străzi cu fațada 
caselor oarbă, fără ferestre. 
Pentru că, în afara funcției 
sale practice, de prezentare a 
exponatelor și atragere a cum
părătorilor, vitrina mai are și rolul de a înviora, de a înfru
museța și individualiza imagi
nea cotidiană a străzii.

Estetica vitrinei ocupă ast
fel un loc important în cadrul 
frumosului cotidian, atît ca obiect de contemplare estetică 
cît și ca mijloc de formare și 
educare a gustului pentru fru
mos.

Prezentarea mărfurilor con
stituie un domeniu vast, prac
tic inepuizabil ca „efecte" es
tetice, ce poate transforma de
filarea vitrinelor prin fața 
privirii noastre într-o adevă
rată paradă a fanteziei și bu
nului gust. In accepția con
temporană a decoratorilor, vi
trina reprezintă „puntea de 
trecere" între exterior și in
teriorul magazinului, „antena" 
ce captează și canalizează in
teresul cumpărătorului. Dar, 
pentru aceasta, vitrina trebuie 
să capete, prin organizarea ei 
judicioasă, forța sintetică a 
unei uverturi, care fără a re
nunța la o personalitate pro
prie, să semnaleze lapidar șl 
fidel conținutul operei, respec

tiv al magazinului. Iată de ce 
realizarea unei „scenografii" 
corespunzătoare a vitrinei cere 
calități și cunoștințe ce fri
zează talentul și arta, cum o 
dovedesc „cărțile de vizită" 
ale unor magazine ca „Romar- 
ta", „Unic", „Fondul plastic" 
din București etc.

In cadrul ambianței estetice 
a străzii, vitrinele constituie 
unul din factorii cei mai dina
mici, asigurînd, prin schimbă
rile operabile in rîndul expo
natelor și in modul lor de or
ganizare, combaterea mono-

că, sugestivă, în care accen
tul să cadă pe exponatele cele 
mai reprezentative, pretabile 
unui aranjament estetic.

Cum am mai arătat, varie
tatea, combaterea monotoniei, 
constituie una din funcțiile 
estetice primordiale ale vitri
nelor. Pentru realizarea aces
tei varietăți nu este însă su
ficientă doar schimbarea pe
riodică a decorului și aranja
mentelor aceleiași vitrine. Tre
buie asigurată în același timp, 
de-a lungul frontului de clă
diri ce străjuiesc bulevardele.

ESTETICUL CITADIN
tontei. Cînd toamna ni se ves
tește pe stradă, lăsîndu-ne dis
cret în păr sau pș umăr lu
mina de apus a unei frunze, 
vitrinele oglindesc prompt e- 
venimentul, sintettzîndu-l în 
petalele de carton, armonizate 
cromatic pe o stofă mai plină, 
sau în metamorfoza nn--,al- 
gică a multicolorelor rochițe 
de vară, în umbrele, pălării și 
pardesie.O condiție esențială pentru 
constituirea valorii estetice a 
vitrinei o reprezintă simplita
tea, lapidaritatea limbajului 
specific prin care ne comunică 
mesajul ei comercial. încărca
rea sa cu exponate numeroase, 
de dragul de a prezenta „to
tul". duce la rezultate ineste
tice. O rezolvare optimă va 
recomanda marfa din maga
zin printr-o formulă simboli-

de a- 
cu 
vi’

o alternare a magazinelor 
profil diferit spre a nu se 
junge la un șir de unități 
acelați specific și ale căror 
trine vor prezenta în mod fa
tal, aceeași gamă de produse 
(cum se intîmplă pe bulevar
dul Magheru din Capitală, cu 
magazinele cuprinse intre „A- 
limentara" din blocul Leonida și unitatea „Polar"). întră în sarcina urbaniștilor de a pro
pune și realiza, mai ales în 
noile cartiere ce se constru
iesc, o „compoziție" armonia- 
să a dispunerii magazinelor 
astfel incit relațiile de „veci
nătate" să nu ducă la monoto-

nie și nici la distonanțe este
tice (florărie, ferometal), ci să 
ajute la punerea reciprocă în 
valoare a exponatelor.

Pe linia educației gustului 
pentru frumos, vitrinele pot fi 
adesea un profesor competent, 
și, prin larga lor accesibilitate, 
deosebit de eficace. De la arta, 
deloc simplă a potrivirii flo
rilor într-o glastră (japonezii 
au înființat adevărate cursuri 
în care se predă măiestria al
cătuirii buchetelor), și pînă la 
priceperea de a asorta cravata 
la un costum, sau covorul la o cameră mobilată modern, 
vitrinele pot și trebuie să con
stituie un exemplu concret, 
care să influențeze formarea 
bunului gust în rindul maselor 
largi. Obișnuiți ca în ambian
ța zilnică a orașului, frumosul 
să-i întîmpine la tot pasul, 
chiar și cei cu educație estetică deficitară vor simți trep
tat nevoia de a-l întîlni și la 
ei acasă și în modul lor pro
priu de a se îmbrăca și comporta. Iar în această ofensivă 
a frumosului, împotriva inex- 
presivității șt a prostului gust 
spectacolul de fantezie și fru
musețe al vitrinelor face parte 
dintre detașamentele de șoc 
ale primei linii.

CLUJ (da la cores
pondentul nostru).

La Bistrița a în- 
reput o consfătuire 
pomicolă la care par
ticipă specialiștii din 
pomicultură, de Ia 
stațiunile horticole 
Cluj și Bistrița, de la 
Institutul Agronomic 
,,Dr. Petru Groza" din 
Cluj, ingineri de la 
consiliile agricole ra
ionale și de la Uniu
nile cooperativelor a- 
gricole de producție, 
precum și 200 de alți 
specialiști.

In timpul consfătui
rii se urmăresc pro
bleme legate de în
ființarea noilor livezi, 
insistîndu-se asupra 
celor de tip intensiv. 
Se dezbate, de aseme
nea, problema aplică
rii complexului de mă
suri agrotehnice In 
plantațiile tinere.

In regiunea Cluj,
față de anul 1962, li
vezile de pomi fructi
feri au crescut de la 
18 700 hectare la 
32 150 hectare, urmînd 
ca prin noile plantări 
în masiv să se ajungă 
la peste 45 000 hecta
re. Numai în coopera
tivele agricole de pro
ducție suprafețele li
vezilor a crescut în a- 
ceeași perioadă cu a- 
proape
și va ajunge în anul 
1970 la aproape 29 500 
hectare. (I. Rusu>

Volum de exerciții literare, vădind destulă dexteritate în meșteșugul prozei de mici proporții. Intre notația de atmosferă, de comportament, sugestia psihologică sau comentariul liric, raporturile și proporțiile se stabilesc cu fericită degajare, realizînd mult dorita autenticitate.Ana Barbu e preocupată de secretele tensiunii interioare ce agită și alimentează relațiile între oameni . Prieteni, soți, logodnici, părinți și copii — personajele sale își șubrezesc legăturile prin suspiciune, dezacord, contrapunct sau ostilitate, dar nici o dată nu ajung la totală emancipare. Copii, prematur lucizi, iubiți cu zgîrcenie și capricii, la care nevoia de a- fecțiune e severă, agresivă („Melodie inversă", „Nunta de

argint", „Se topea zăpada"), soții jignite de indiferența sau vulgaritatea în care eșuează raporturile conjugale („Circuit"), soți lezați de frivolitatea rece a soției („Portretul") sînt variantele unui tip unic: sentimentalul frustrat de tandrețe, rîv- nind la o afecțiune totală, desăvîrșită, :înd presant, cîndMaia Belciu i

9 000 hectare
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Descoperire arheologică

Pe Dunăre, la Turnu Severin

Brașov: Cartierul „Steagul roșu

Pă- 
nu 

des- 
le-a

nor veni în 
ani zeci de vizitatori 
și că oamenii care se 
de turismul în stațiune 
atît de neinspirați, ar

• Lucrătorii Muzeului raio
nal Slatina au descoperit pe 
malul drept al Dîrjovului, la 
Brebeni, o agrafă turnată din 
bronz, piesă care atestă tradi
țiile culturii romane pe teri
toriul regiunii Argeș. Piesa, 
care impresionează prin fru
musețe, poate fi considerată 
produs al unui atelier bizan
tin.

Obiectul se adaugă cerceilor 
bizantini de argint, tip Coșo-

veni, din tezaurul descoperit 
recent în comuna Priseaca. 
Purtătoarea acestor podoabe 
bizantine era populația stră- 
românească din secolul al 
7-lea, relativ numeroasă în 
această zonă, la care tradi
țiile culturii romane erau pu
ternice și în așezările căreia 
obiectele bizantine sînt frec
vente.

(Agerpres)

4 ’

Ne-am propus să scriem un 
articol despre activitatea tu
ristică din Borsec în care să nu nominalizăm nici o persoa
nă. De ce 7 Pentru că, așa cum 
e organizată aici, două, trei 
sau șapte nume de responsa
bili, ajutori de responsabili, 
ghizi sau șoferi ai O.N.T.-ului 
ar fi un fel de „țapi ispăși
tori" nevinovați, problema 
comportînd considerații mai 
ample.

După cum se știe, frumoasa 
stațiune de odihnă și trata
ment Borsec — „perla Carpa- 
ților răsăriteni", cum i se mai 
spune — constituie prin așe
zarea sa o minunată bază de 
excursii. De aici, în două zile 
și jumătate — trei zile se poa
te pleca pe încîntătoarea vale 
a Bistriței pînă dincolo de 
Vatra Domei și mai departe, 
la mînăstirile din nordul Mol
dovei pînă la Putna. Se pot 
vizita în două zile Lacul Roșu 
cu Cheile Bicazului, tntineri- 
tul și cochetul oraș al lui Ho
gaș de la poalele Pietricicăi, 
Cozlei și Cernegurei, mînăsti
rile de la poalele munților Stî- 
nișoarei, vestigiile cetății 
Neamțului și meleagurile co
pilăriei lui Creangă. Pe la 
vîrful Bucinului și pe sălba
teca vale a Tîrnavei Mici se 
ajunge la Praid, Sovata, Tg. 
Mureș. Nu mai vorbim de fap
tul că, fiind doar la 37 de ki
lometri depărtare de comuna 
Bistricioara, așezată pe malul 
lacului Bicaz, Borsecul oferă 
tinerilor și vîrstinicilor aflați la 
odihnă posibilitatea unor fru-

moașe ascensiuni pe cărările 
de piatră ale Ceahlăului. Chiar 
și regiunea înconjurătoare ofe
ră amatorilor de frumos nenu
mărate trasee de excursii. Din 
păcate, nici din punct de ve
dere propagandistic și nici 
practic, posibilitățile și cerin
țele nu sînt valorificate co
respunzător.

Să ne referim mai întîi la 
obiectivele turistice din ime
diata apropiere a stațiunii. In 
partea de nord a Borsecului se 
află masivul Făget pe care, în 
locul numit Făgețel, se află 
cei mai bătrîni fagi din țară.

tă... obligatorie. Și cam atît pe 
Făget. Singurul divertisment: 
ploaia, care te poate surprin
de sus și te poate face pînă jos burete.

Spre sud se află, la numai 
20 de minute de Borsec, două 
formațiuni carstice interesan
te : „Grota urșilor" și „Pește
ra de gheață". Dar la nici una 
— printre miile de nume ale 
unor oameni care nu au găsit 
alt mijloc de a intra în poste
ritate decît săpind în stîncă și scriind cu tot felul de vop
sele, unele chiar și în ulei — 
nu găsești o plăcuță cu pla

suferind imper- raportu- Ana
concesiv, ascuns de fecțiunea rilor umane. Barbu nu e preocupată de marile crize ce duc la deznodă- mînturi categorice ci de mișcările interioare infirme, tăcute și ascunse, care debilizează fără să distrugă.Pasiunea autoarei pentru operațiile infinitezimale, pentru multele zecimale ale sentimentelor nu e lipsită de primejdii: dacă deseori adevărul uman e frapant în manifestări infime, nu rareori zona minusculului este sterilă : atunci cînd, faptele se consumă mici, scurte și reci, lipsite de reverberații. între mărunt și derizoriu distanța e imperceptibilă, dar diferența categorică T Obsesia subtilității are o vicleană alunecare spre vid.

BLANA DE FOCĂ“
(Editura pentru literatură)Permanenta personajelor, convergența epică realizează unitatea acestui volum de proze, ce are aparența u- nui roman demontat.Prin cadrul social-economic, prin ambianța umană și vigoarea stilului, lucrarea Maiei Belciu se situează pe coordonatele cele mai pregnante ale literaturii ardelene. Regăsim aici deformarea ființei umane prin dilatarea monstruoasă a instinctului economic. Maia Belciu deschide însă și orizonturi noi în universul satului ardelean (mai precis bănățean) : o accentuată disponibilitate față de mister. Personajele sînt neliniștite de necunoscut, trăiesc în luptă cu taina sau se mișcă imponderabile, în zone fantastice. Pentru a- cești oameni lumea nu se termină la hotarul satului ; ea cuprinde orașe, țări

străine, oceanul, ghețurile și noaptea veșnică. Gospodarul, sedentar și econom, își alege soarta ; refuză conștient migrația neîntreruptă a „văndrașu- lui“ — dezrădăcinatul ce străbate lumea gustînd bucurii aspre și riscante. Cartea v .■mărește o dramă: revolta tardivă a aspirațiilor omenești, camuflate și chinuite de principii economice.

Substanța caracterologică densă, pitorescul etnografic și lingvistic alimentează abundent epica scriitoarei. Formula aleasă se opune însă tradiției : narațiunea e- voluează discontinuu, cu anticipări și reveniri, prin salturi bruște pe linia timpului. Ceea ce putea fi un roman solid, devine o înlănțuire insolită ie episoade, între- ținînd tensiunea. Formula nu are gratuitatea virtuozității sau a rarității; este strict funcțională ; sugerează o viață interioară cu adîncimi și obscurități, descoperă în faptul real prelungiri simbolice. Document savuros uneori, evaziune în fantezie alteori, disimulîn- du-se sau ispitind cu multiple sensuri, cartea Maiei Belciu este continuu interesantă.
ILINA 

GRIGOROVICI

deocamdată inaccesibile unui 
mare număr de turiști.

Cum sînt organizate majo
ritatea excursiilor de 
unitatea din Borsec a O.N.T. 
„Carpați" 7 Pe un panou apare 
afișul care anunță să zicem, 
două zile la Bicaz, Piatra 
Neamț, Tg. Neamț etc. Oame
nii se înscriu, fac toate pregă
tirile dar, cu 2-3 zile înainte 
de „start" încep să apară in
certitudinile : ba că nu-i ma
șină, ba că nu-i șofer, ba că 
nu se mai face, ba că se face 
luni în loc de sîmbătă sau joi 
în loc de duminică. O întreagă

către

TURISM IN EȘANTIOANE
Din nefericire, ghidul nu arată 
nimănui aceste monumente 
ale naturii. Ajuns sus, el a- 
mintește doar că vîrful Fă
get are 1 443 de metri, că la 
nord se află depresiunea Bil- 
bor, munții Căliman și că, tra- 
versînd Călimanul ajungi la 
Vatra Domei... în 7 ore. Apoi, 
Pe fundalul Călimanului, se 
grăbește să facă un film întreg 
de poze amatorilor de aminti
ri, pentru că ghidul nu-i alt
cineva decît cel mai tînăr 
dintre fotografii stațiunii. Cu 
o deosebire: cîinele este facul
tativ, pentru că, jos, cîinele- 
lup, pălăria, centura și pistoa
lele de cow-boys sînt recuzi-

nul peșterii, detalii geologo- 
zoologice, indicații privind e- 
chipamentul, astfel că nu-ți 
rămâne decît să admiri de 
afară genunile întunecoase și să întocmești cronologia nu
melor înscrise pe pietre, 
cat că Vasile Ălecsandri 
a lăsat mai multe rînduri 
pre aceste peșteri pe care 
vizitat cu peste o sută de ani 
în urmă. Probabil că, dacă ar 
fi știut că aici 
acești 
zilnic 
ocupă 
vor fi 
fi descris mult mai amănun
țit frumusețile adîncurilor,

încurcătură. Iată cum am făcut 
o excursie, nu de mult, într-o 
zi de... luni. In primul moment 
se află că nu se mai pleacă 
două zile ci numai una, pe un 
traseu care nu mai are decît 
vreo 280 de kilometri. Se plea
că. După 26 de kilometri, la 
Toplița, pană. Șoferul se scu
ză : a venit noaptea cu ma
șina neverificată. După o oră, iar se pleacă. Ghidul, a- 
celași fotograf din stațiune 
vorbește la microfon : „In 
stînga e un deal, în dreapta o 
apă și apa e Mureșul". La 
Ditrău ne arată o biserică. „E 
de pe vremea tătarilor" — ne 
spune el. Dar care tătari 7 Cei de pe vremea lui Ștefan

cel Mare sau cei de pe vremea 
lui Ștefan Tomșa 7 Ne mai 
arată și un cimitir tot „de 
pe vremea tătarilor". La Lă
sarea trecem cu 80 pe oră pe 
lîngă ruinele unor fortificații și_ la Gheorghieni... iar pană. 
Lîngă vîrful Pîngărați începe 
consumarea filmului din ca
seta... ghidului. Străbatem 
Cheile Bicazului în fugă. No
roc că unii au avut inspirația 
să vină pe jos și trebuie să 
așteptăm. Ghidul, între două 
declanșări ale aparatului, ne 
informează că Piatra Bardoșu- 
lui (sau Piatra Altarului) se 
mai numește „Piatra Republi
cii" și că are 1 442 de metri. 
(Observați consecvența în re
lația Făget—Piatra Bardoșu- lui! In realitate, stînca atin
ge cota de 1 120 metri). Pe 
fugă în Piatra Neamț, pe fu
gă înapoi, nu mai vedem 
Ceahlăul, ci îl ghicim la lumi
na fulgerelor și... cam atît. 
N-am putut admira nici la
cul de acumulare, nici Valea 
Bistricioarei, pe la pasul Tul- «țf* ct»“0« rămâne

vreo„ghidul" care a „marcat" 
40-50 de poziții.

Responsabilul agenției din 
Borsec a O.N.T.-ului, ne-a 
„sfătuit" să nu tragem o con
cluzie din asta. Nici nu o fa
cem. Cele scrise mai sus nu 
sînt decît constatări concrete. 
Pe marginea unor scrisori de 
la cititori. Concluzie am dori 
să le tragă forurile în drept și dacă s-ar putea, să ni le co
munice și nouă.

ne-a

Ing. ARTUR IOAN
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Tntîî iunie, ziua copilului de anul acesta, a rămas în urmă : înaintăm în timp 
pășind pe bulevarde vegetale, care amiros a toamnă blîndă și lungă, cu ploi poli
crome de soare. Și totuși, ca niciodată parcă. în aceste zile ne gîndim la copii. La 
copiii pe care-i avem, cărora le păzim somnul în penumbra de vis a leagănelor, la 
copiii cărora le așezăm, dimineața, ghiozdane-n subțiori și cărora statul le-a deschis 
porțile înalte și albe ale templelor cărții. Ne gîndim. de asemenea, la copiii pe 
care-o să-i avem, noi — cei care deja am închegat familii, — sau acei tineri și tinere 
care abia-și dau mina descoperindu-se ca logodnici, ca soți, — ca viitori părinți.

Este în firea societății noastre socialiste, a tuturor cetățenilor unei țări, care 
se gîndește cu atîta atenție la viitor să se îngrijească de generațiile care, sub ochii 
noștri, se ridică și pornesc în viață. Copiii! Cum ii creștem ? Cum îi educăm ? 
Cum ne îngrijim să asigurăm schimbul care ne va urma ?

Efectul dezbaterilor de idei care au loc se vede de pe acum : aproape nu există 
tînăr sau tînără la virsta căsătoriei și familiei, care să nu-și fi pus întrebări privind 
propriile îndatoriri și responsabilități de actual sau viitor părinte. Primele noastre 
sondaje de opinie *— publicate în pagina de față — arată mai mult: că însăși formu
larea acestor idei acționează puternic în favoarea conceptului de familie trainică, eu 
mai mulți copii, bazată pe dragostea și sprijinul dintre membrii ei, așa cum e vechea 
tradiție a familiei românești.

* * * * * * * * * * ★ *

ELOGIU
ANCHETA NOASTRĂ • ANCHETA NOASTRĂ

MATERNITĂȚII
9 ■umăsesem la concluzia aceasta pînă acum cîteva luni cînd deja se auzea că va fi necesară o reglementare a întreruperilor de sarcină. Atunci a- proape m-am speriat. „De ce, ne ziceam, trebuie să facem un copil pe care nu-1 dorim ?“ Pînă la urmă ne-am pus însă întrebarea și altfel : într-ade- văr, noi nu dorim un copil ? Răspunsul a fost, dimpotrivă,

adevărul despre ei era, de fapt, altul, au renăscut în ei visuri pe care aproape nici nu le bănuiseră șl așteptau de pe acum evenimentul cu o vibrație atît de firească incit ei înșiși se emoționau.— Nici nu știu ce s-a petrecut cu mine, mărturisea tînăra soție, visez de-adevăratelea la clipa cînd îmi voi vedea copilul, mi se pare că și soțul meu
Duminică, soare. Ce e mai firesc să începi o anchetă despre părinți decît să-ți iei de mină propriul copil și să pornești în doi pe stradă ? Ia- tă-mă, deci, împreună cu fiica, - "“față în față cu primii „eroi" ai prezentei discuții, doi soți care (nu-i nici o supărare !) declară că s-au abătut din drumul lor nu atît pentru ca să-și salute vechea cunoștință, cit ca s-o ia „măcar un pic" în brațe pe „păpușa" de un an și nouă luni. Fetița, însă, cu pronunțat spirit de atracție spre mămica și tăticu, nu se lasă ademenită de promisiunea unei „pungi cu bomboane", nici de „ursulețul pe care-1 are tanti acasă", și, privindu-i războinic pe cei doi, le comandă să plece.— Ești o răutate, se supără în glumă tînăra femeie. Peste cîteva luni o să vrei să iei în brațe bebelușul meu, și n-o să ți-1 dau ț— Faceți un copil ? Dar ce s-a întîmplat ? Vă știam demult hotărîți să nu încercați această „experiență" ? Poate discuțiile care se poartă în ultimul timp ?— Și da și nu. Ca să fim "’’sinceri multă vreme ne-am zis că sîntem prea tineri ca să avem un copil, că n-o să fim în stare să-l creștem. Pe urmă '>-am convins că e mai bine să nu ne legăm la cap și ră

AM PROMIS

UN BUCHET
DE FLORI

că ni-1 doream din toată inima. Ne-am amintit că ori de cîte ori intilneam in casele prietenilor sau pe stradă vreun „plod" ni se topeau ochii după el. Numai domnișoara asta mică știe cît a fost sărutată de noi... Și iată că peste cîteva luni vom fi noi înșine părinți...Faptul, simplu, autentic face dovada că o dorință atît de intim omenească, cum e aceea de a deveni tu însuți mamă sau tată, stătuse, în cazul a- cestei familii, ascunsă sub perdeaua unei „convingeri" care era departe de a fi cea reală. Și cu cite familii tinere lucrurile nu s-au petrecut și se petrec așa ! Oamenii s-au gîn- dit mai bine și au văzut că

trebuie să se schimbe într-o bună măsură, că trebuie să fie mai atent cu mine, cu mai multă grijă față de familie.Era fericită. Dar, ca mai toți părinții care au cunoscut și înțeleg deja această fericire, tocmai poate fiindcă e foarte firească, nu prea ai, în afară de cuvintele de felicitări, vorbe îndeajuns ca să răspunzi unor asemenea sentimente. Primul „interviu" (întîmplător) s-a soldat, așadar, cu promisiunea celui mai frumos buchet de flori — unul cu totul deosebit I — pentru viitoarea mamă...Vizitele ulterioare la cîteva instituții și întreprinderi, discuțiile purtate cu numeroși
a r«si

„PROftSIft”
MAMĂ SAU 

F!AȘA FATA?
Marcela B. este ceea ce se poate numi simplu o femeie cu o ținută modernă. E secretară în unul din birourile unei instituții. Are 28 de ani și a împlinit patru ani de căsnicie, fiind la o 

J doua familie.— M-am ferit de copii cît am putut, ne spune cu gestul unei străine absolute de povestea în cauză.— „Ferit" De ce ?— Să-mi urle-n cap?! Expresia ne-a făcut să ne încruntăm. Pentru cine e părinte, reducerea copilului la irascibila părere că singurul lui aport în casă este că... țipă, este de-a dreptul respingătoare. Ne-am permis, deci, să răspundem în consecință.— Iertați-ne pentru impoliteță dar — folo- sindu-vă, propria formulă — dumneavoastră n-ați „urlat" niciodată cînd ați fost mică ?— O, erau alte vremuri. Ce rost aveau pe atunci soții decît să toarne la copii... ? Eu m-am căsătorit ca să-mi trăiesc viața, nu ca să spăl scutece. N-o apreciez deloc pe mama care a fost de-a dreptul o proastă : a născut nu mai puțin de 6 copii. In- chipuți-vă ce urlătoare 1 Iată, deci, și o altă op- (tlcă. O optică, sintem

siguri, nu atît de greu de schimbat (nu există om, se spune, în care să nu se poată naște sentimentul de părinte), dar întîlnirea cu persoane de acest fel nu poate să nu te îndemne la cîteva semne de întrebare.Dintotdeauna femeii i-a fost caracteristică sensibilitatea maternă, pe care — de peste două mii de ani de civilizație —, n-a existat mare artist sau gînditor care să nu o consemneze ca o inegalabilă noblețe umană. De unde, dar, acest exemplar tipic de uscăciune sufletească ? Ce o poate determina pe o tînără care are toate posibilitățile să-și avorteze cu bună știință acea trăsătură naturală care-i poate da unul dintre calificativele supreme ale propriei existențe ? Dis- cutînd cu ea ne-a repetat cuvintele „distracție", „vreau să nu fiu cu mîinile legate", „nu vreau să depind, prin copil, de un bărbat" etc., etc.Celelalte femei, care au asistat la discuție au zîmbit. Sigur, i-au răspuns, un copil înseamnă și destule griji, știe oricine, un copil presupune să te gîndești serios la stabilitatea propriei familii, înseamnă și renunțări la unele satisfacții strict personale. „Totuși, argumenta Elena F., viața numai în doi, fără gingășia și chiar fără grijile pe care ți le dau copiii, devine pînă la urmă, o viață stearpă. Intîlnesc cîteo- dată cîte o pereche, oameni la 50—60 de ani, fără copii, și-i compătimesc. Trebuie să fie foarte trist. Uneori mi se spune : da, dar s-au distrat. Adică, să zicem, s-au dus la film, la restaurant, la circ... Și ? întreb eu. Pentru viața a

doi oameni asta poate fi destul ?“.„Pe mine mă bucură, spunea o altă tînără a- dresîndu-se direct Marcelei B., discuțiile care se poartă în legătură cu familia, cu copiii fiindcă, sînt sigură, ele vor avea ca urmare și schimbarea unor opinii cu totul nejustificate ale unor soți. Este, în asta, la urma urmei și o datorie cu totul omenească. Mă întreb, de aceea, dacă mama ta a fost, într-adevăr, o „proastă" că și-a dăruit anii ca să te crească, să te facă om în rîndul oamenilor — sau, dimpotrivă, este în- trucîtva lașă, tocmai fuga ta, ca femeie, de responsabilitatea, de datoria de a fi mamă ?“.Cuvîntul nu prea i-a plăcut Marcelei B. Poate și pentru că deocamda- :ă, ea încă nu înțelege că, față de viața care-i oferă atîtea bucurii, o- mul are el însuși unele obligații, i se cere lui însuși să preia și să continue acel spirit de înaltă umanitate pe care mama ei l-a dovedit crescîndu-și copiii.
ATEWIE, SOII-> 7 >Așa cum e și firesc, sporirea numărului de copii într-o familie presupune, de la bun început, o întărire a familiei înseși, o sporire a responsabilității celor doi soți. Discuțiile pe care le-am purtat cu tinerele soții în cadrul anchetei noastre au evidențiat nu numai datoria femeilor de a răspunde solicitărilor pe care le presupun creșterea și educarea copiilor, dar o schimbare — în unele cazuri chiar asta înainte de toate — a mentalității unor soți. Am întîl-

nit numeroase soții care ne-au declarat: „Ca femeie aș fi bucuroasă să am mulți copii. Cunosc sentimentul de mamă și știu ce poate însemna el pentru mine. M-am gîn- dit însă și așa : dacă soțului meu, care azi se poartă foarte bine, e drept, mîine îi vine cheful — contra unei taxe de cîteva sute de lei — să divorțeze și să mă lase singură cu 3 copii, ce fac ? Ar trebui ca să se ia unele măsuri mai riguroase privind responsabilitatea soților și a bărbaților, în genere, pentru creșterea și educarea copiilor".Faptul în sine ni se pare însă și nouă tot așa de important, mai ales pentru cei ce desfășoară o muncă e- ducativă în rîndul tinerilor — în școli, în întreprinderi, în facultăți, la sate. Cultivarea ideii de respect față de familie, față de femeie, e- ducarea simțului datoriei față de copii, a obligației de a-i crește și e- duca fac parte din învățăturile de bază pe care trebuie să le posede fiecare tînăr care trece pragul maturității.
0 GLUMĂ 
PROASTĂ

CU CftRBftlILPrivind cu seriozitate familia, care trebuie să nască și să crească copii și pe care nu trebuie s-o concepem doar ca o simplă formulă de „distracție în doi", ne spuneau mulți dintre cei cu care am discutat, se va a- junge și la o reexaminare a concepțiilor

alți tineri familiști fără copii, și îndeosebi cu tinerele soții, ne-au convins încă o dată că în foarte multe cazuri discuțiile purtate în ultima vreme despre copii fac să se aprindă sentimente la fel de omenești.Am cunoscut-o în sectorul VII al Fabricii de tricotaje șl confecții București, pe Lucia Cristofovici, o tînără de 25 de ani, al cărei chip arată multă sensibilitate, și care ne-a povestit că soțul îi reproșează (în sensul bun al cuvîntului) vina de a nu avea încă un copil. „Dacă mă ascultai pe mine, îi zice, copilul avea a- cum doi ani, mergea deja prin casă. Ce bucurie putea să fie mai mare pentru noi?"— Dar, de fapt, de ce n-ați vrut să aveți copii?, am întrebat-o.— Nu este vorba că n-am vrut. Mă gîndeam numai să nu mă grăbesc. Fiindcă, în realitate, mi-s tare dragi copiii. Știe și soțul acest lucru, poate de aceea îmi și spune că nu înțelege de ce trebuie să a- mînăm...— Pentru mine, ne spunea și Ion Maria, muncitoare în a- celași sector, a fi mamă mi se pare lucrul cel mai firesc: am 21 de ani, m-am căsătorit numai de un an, dar și eu și soțul meu încă de la început ne-am dorit doi copii. Așa am învățat de la părinții noștri, că acela care n-a dat el însuși naștere altei vieți nu simte că trăiește cu adevărat...— Nici nu-și dau seama cel ce n-au copii, spunea și tînăra Maria Bătaila, ce înseamnă pentru o familie să apară alături de soți cea de-a treia persoană ; pe noi ne-a schimbat complet și avem o fetiță abia de 8 luni. De tot atîta timp casa noastră este de o mie de ori mai bogată, mai veselă, copilul ne-a arătat — cu toate grijile pe care i le purtăm — că avem într-ade- văr un rost pe lume.unor tineri despre dragostea dinainte de căsătorie și care, so- cotindu~se foarte moderni, văd în relațiile sexuale o simplă joacă a naturii, un fleac de care nu trebuie să se țină seama. „întîlnim și unii tineri, băieți sau fete, ni se spunea, care afirmă că a trecut vremea „părerilor preconcepute", că o asemenea relație nu valorează mai mult decît a înlocui un carba- xin... De aici, probabil, și indiferența unora față de căsătorie, față de creșterea și educarea copiilor".înlăturarea foarte u- șoară, deseori total necontrolată, de către femei a „urmărilor" unor asemenea relații de dragoste — afirma tovarășa dr. Crețu, de la secția de obstetrică a policlinicii Fabricii de tricotaje și confecții — făcea ca să sporească numărul bărbaților și femeilor tinere care hotărau să nu se mai căsătorească, apăreau la unii, o atitudine cu totul pasivă, lipsită de orice angajament față de familie, față de copii. Făcea, în același timp, ca starea sănătății femeilor să se resimtă în mod deosebit. Datele pe care le dețin pot să reprezinte un caz singular, totuși ele spun foarte mult: din cele aproape 12 000 de femei care lucrează la noi, și sînt în general femei tinere, a- proape 80 la sută trec frecvent pe la cabinetul nostru prezentînd afecțiuni ginecologice.„Mai mult, ne spunea medicul unei alte instituții în care lucrează multe salariate, a început să ne atragă atenția o creștere a cazurilor care prezintă simp- tome precancerigene, dereglări nervoase, și încă altele. Sînt, în ma- I

„De veghe’
Foto : HEDY LOFFLER

joritate, femei tinere, care n-au născut niciodată și care au apelat foarte mult la intervenția ginecologului"....Teoria cu „carbaxi- nul“ este, după cum se vede, o glumă de-a dreptul proastă. Natura, biologia organismului uman își are legile sale simple, dar pe care nu le poți anula cu o chiu- retă, nașterea făcînd parte din echilibrul firesc al vieții.
★Tînăra cu care facem cunoștință, membră într-o formație sportivă, este căsătorită de 5 ani. N-are copii și, pînă a- cum, e convinsă să nu facă. „Să facă altele, zice ea, dacă au nevoie".— Ce înțelegeți prin „nevoie" ?— Adică să le ajute cînd o să fie în vîrstă.— Dumneata n-o să ai nevoie să fii ajutată la vîrsta aceea ?— Nu, fiindcă eu sînt hotărîtă să muncesc și o

să ies la pensie. O să am banii mei.Sigur, modul de a judeca astfel e elementar, dar fiindcă același răspuns l-am primit de mai multe ori sîntem datori să-1 consemnăm, să dăm lămuririle care se cer. Așadar, „nu fac copii fiindcă o să am pensie".Desigur, statul nostru socialist garantează fiecărui cetățean care muncește că vîrsta înaintată îi va fi ferită de grijile pe care le cunoșteau altădată bătrînii, iar faptul acesta este atît de bine dovedit de viață îneît aproape nici nu mai trebuie demonstrat. Cu toate acestea, sau poate tocmai de a- ceea, nu poate să nu te surprindă faptul că — soți destul de tineri — pun semnul egal între... pensia (asigurată) și... copiii pe care i-ar putea avea, făcînd această substituire cu aerul cu care s-ar hotărî să cumpere un obiect, nu din- tr-o piață, ci din alta !

Cei care sînt deja părinți, cei care au trăit și trăiesc sentimentele paterne în toată complexitatea lor, știu că, de fapt, pentru părinți, pentru fiecare om care ar putea deveni părinte, existența copiilor nu poate fi egalată numai cu... asigurarea unei bucăți de pîine la bătrîne- țe, ci cu incomparabil mai multe satisfacții pe care omul le are de-a lungul întregii sale vieți.
LEGEA SIMPLĂ 

HAR NIMTft,
4 VIEȚII

A

DF FAMILIENe întoarcem cu gîn- dul la chipul unei mame

despre care am aflat cu ocazia vizitei la Fabrica de tricotaje și confecții — București. Ne povestea Maria Bătăila că mama sa, muncitoare în aceeași fabrică femeie care a născut și crescut nu mai puțin de 6 copii, este aceea care l-a și dat tinerei femei de 21 de ani, sfaturile cele mai importante pentru propria-i viață de familie.— Mama n-a avut în trecut prea multe posibilități, spunea Maria, dar a fost un exemplu de demnitate, de hărnicie, de seriozitate și de dragoste pentru noi toți. Cînd m-am căsătorit, dînsa a fost aceea care mi-a spus : „fată dragă, să te sfătuiești cu soțul tău și să aveți copii a- cum, cînd sîntețl tineri; acum, zicea dînsa e vîrsta potrivită".

Așa cum am mat amintit, Maria are deja o fetiță, iar mama sa — devenită bunică — ră- mîne în continuare demn de admirație : ea s-a angajat într-un schimb diferit de cel al fiicei, ca s-o poată îngrijii, în lipsa tinerei mame, pe nepoțică și asta deși mai are încă 3 copii în școală. „Așa cere legea vieții de familie, spunea dînsa, faptele, ca și gîn- durile sale dovedind cu cîtă robustețe și frumusețe morală privește viața, copiii, îndatoririle familiale....în fața unei asemenea femei, poate mai mult decît în fața oricărei alteia, ești îndemnat să te apleci și să-i spui din toată inima „Sărut mîna, mamă 1“
Anchetă realizată de 
EUGEN FLORESCU
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Intensificarea producției agricole este una din princi
palele sarcini puse de către partid în fața lucrătorilor de 
pe ogoare. în acest scop, mai ales gospodăriilor agricole 
de stat — ca principale participante cu produsele nece
sare la formarea fondului central — le sînt alocate, an de 
an, fonduri de investiții tot mai însemnate în vederea 
dezvoltării bazei lor tehnico-materiale.

Pentru a valorifica cît mai bine condițiile deosebite 
oferite de fertilitatea pămînturilor sudice ale Bărăganu
lui și zonelor indiguite, gospodăriile agricole de stat apar- 
ținînd Trustului Călărași au primit și în acest an mari 
fonduri bănești ca investiții. Aproape 45 milioane lei în 
total.

în plan au fost cuprinse obiective de importanță ca : 
îngrășătoria de taurine de la Ciocănești, ferma de vaci 
de la Călărași, complexul porcin de la Modelu, ateliere 
mecanice, racordarea la rețele electrice a unor centre 
de producție, spații de depozitare pentru recoltele obți
nute etc. Dar, în cele aproape nouă luni încheiate ale 
anului, folosirea judicioasă a banilor, realizarea la vreme 
a obiectivelor propuse și punerea lor în exploatare într-o 
perioadă cît mai scurtă — factori cu influență hotărî - 
toare asupra dezvoltării producției și a creșterii eficienței 
sumelor investite — a însemnat cerința numărul unu 
pentru „cei trei" : proiectant, constructor, beneficiar ? Se 
poate vorbi de o experiență pozitivă în acest sens ? Dar 
despre o activitate bine organizată și îndrumată a tine
retului pe șantierele obiectivelor de la care, mîine sau 
poimîine. se așteaptă contribuția — prin producții agro- 
alimentare mai mari, de mai bună calitate — la satisfa
cerea nevoilor mereu crescînde ale populației și indus
triei ușoare? Față de posibilități sînt prea puține exem
plele pozitive; pe cele mai multe șantiere se înregistrează 
rămîneri în urmă considerabile. în trei trimestre ale anu
lui, doar aproximativ 60 la sută din fondurile de investi
ții au fost folosite. Restul... Restul pentru cel de al patru
lea. Cauze ? Numeroase.

*
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Cu puțin timp în urmă, complexul porcin 
de la Modelu a fost recepționat. Beneficiarul 
are numai cuvinte de laudă la adresa con
structorului (întreprinderea 8 
montaje București). Atît pentru ritm cît și 
pentru calitatea lucrărilor. Referindu-se la 
mersul lucrărilor pe acest șantier, tovarășul 
GHEORGHE BUCUREȘTEANU, directorul 
Trustului Gostat spunea : „Aici, de la înce
put s-a pornit cu dreptul. întreprinderea a 
organizat temeinic șantierul, și-a dozat efor
turile, a asigurat continuu o bună aprovizio
nare cu materialele de construcții, mecani
zarea complexă a lucrărilor, astfel incit fie
care zi, fiecare oră, au fost folosite cu efici
ență maximă. Dacă proiectantul n-ar fi in
tervenit cu zeci și zeci de modificări și reve
niri la proiect (marea lacună a acestor foruri 
■— D.S.A.P.C. și I.S.P.A.) sigur pasul înaintea 
timpului scadențat ar fi fost și mai mare".

Dar, în timp ce de la Modelu se primesc 
vești bune, dinspre șantierul de la Ciocănești 
— unde se află în construcție cel mai impor
tant obiectiv de pe lista de acțiuni a Trustu
lui Călărași : îngrășătoria de taurine — se re
cepționează semnale S.O.S. Ce se întîmplă 
aici, unde acționează Trustul regional de 
construcții București ? Productivitatea mun
cii redusă — ceva, ceva mai mare decît ju
mătate din cea planificată — realizată pe 
acest șantier s-a concretizat într-o întîrziere 
de luni de zile cu construcția față de grafic. 
Tovarășul ALEXANDRU LĂZAROIU, direc
torul gospodăriei agricole de stat arăta și 
cauzele : „Proiectantul (I.S.P.A.) a întîrziat cu 
prezentarea documentației necesare, iar atunci 
cînd aceasta a existat, a intervenit cu aproa
pe cincizeci de modificări de soluții, ceea ce 
a îngreunat foarte mult munca. Totodată, în
treprinderea n-a concentrat aici suficiente 
utilaje, cea mai mare parte a lucrărilor exe- 
cutîndu-se manual. Foarte des s-au schimbat 
șefii de loturi, diriginții de șantier și maiștrii; 
a existat o accentuată fluctuație de lucrători 
pe șantier. Din această cauză, în mijlocul ve
rii — iunie și iulie — cînd ar fi trebuit ca 
timpul să fie folosit la maximum, nu s-a lu
crat mai deloc. După aceea au venit greută
țile cauzate de lipsa de materiale, de timpul 
uneori nepotrivit lucrului pe un șantier prost 
organizat, fără drumuri de acces puse la punct, cu materiale aruncate peste tot, cu posibili
tăți minime de transport de la rampele de 
descărcare pe șantier, cu o îndrumare tehni
că cu totul insuficientă". (Aici, la Ciocănești, 
nu se află nici un inginer constructor, în
treaga îndrumare tehnică fiind lăsată în sea
ma maiștrilor, s-au exercitîndu-se prm cei doi ingineri ce au în grijă mai bine de zece 
șantiere dispersate la zeci le kilometri unul 
de celălalt — n.a.).

Și, întîrzierea constructorului s-a transmis 
producției. La începutul trimestrului III al acestui an trebuia făcută popularea parțială 
a îngrășătoriei cu 2 000 bovine. Nici acum însă nu s-au creat condiții pentru aceasta. 
Cu 700 000 kg carne nu poate, astfel, gospo
dăria să se înscrie în sarcina de plan. Așaț^ 
că, beneficiarul — gospodăria de stat Ciocănești — este îndreptățit să emită semnale 
S.O.S. Numai că acestea ar trebui recepțio
nate cu maximum de operativitate — prin intervențiile necesare privind organizarea mun
cii, crearea condițiilor de mecanizare a lu
crărilor și, îndeosebi, prin rezolvarea urgen
tă a minusurilor în aprovizionarea cu mate
rialele — în primul rînd de către conducerea Trustului regional de construcții București.

Construcții-
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POATE
Cui nu-i pasă 

de o para, nici
de mie

nu-i pare rău
îndeosebi construcțiile ridi

cate în regie — numai pătule 
130 — au solicitat mari canti
tăți de materiale. Zeci de va
goane cu binale, panouri, țiglă 
s-au îndreptat spre Călărași și 
continuă să sosească aici din 
extremitățile țării : Baia
Mare, Ineu, Cluj. Străbat sute 
de kilometri, săptămîni întregi 
călătoresc (din această cauză 
și perturbații în aprovizionarea 
șantierelor) vagoanele cu ma
teriale de construcție ce au ab
solut aceleași calități fizice, 
chimice și calitative cu cele 
din regiunea București sau cu 
cele ce s-ar fi putut procura 
de prin apropiere. De ce atunci 
panourile pentru pătule și bi
nalele nu s-au adus din cadrul 
Direcției regionale a economiei 
forestiere Argeș, spre exem
plu, ce le-a oferit în orice can
tități și s-au preferat progra
mările de la unități aflate la 
așa mari distanțe (duble, triple, 
sau chiar de zece ori mai 
mari) ? „Așa s-au făcut planifi
cările de la centru — a venit 
răspunsul tovarășului DINCĂ 
PRODAN, din cadrul serviciu
lui A.L.T al Trustului Gostat 
Călărași. Cum s-a ajuns Ia a- 
ceastă soluție nu știu, cunosc 
însă că numai transportul pa
nourilor pentru pătule ne-a 
costat cu 100 000 lei mai mult 
decît în cazul că am fi procu
rat aceleași cantități de mate
riale din regiunea Argeș',

Vorba aceea, cui nu-i pasă 
de para, nici de mie nu-i pare 
rău. Dar dacă cineva ar trebui 
să plătească acești bani din 
propria-i pungă, s-ar mai face 
astfel de programări ? Netrași 
însă la răspundere, cei ce pro
gramează uită că cheltuielile 
se. fac din buzunarul statului 
care buzunar, într-un sens
larg, este al fiecăruia din
tre noi. într-o comparație, to
varășul contabil ȘTEFAN IOR- 
DACHE arăta că numai cu ba
nii cheltuiți în plus la trans
portul materialelor de cons
trucție, în general, s-ar fi pu
tut amenaja un atelier mecanic 
dotat cu cele mai moderne uti
laje. Costă, evident, prea mult 

| lenea în gîndire 1

Avem în față cîteva documente primite de către Trustul Gostat Călărași din partea Departamentului gospodăriilor agricole de stat. Primul datează din luna mai a acestui an și confirmă faptul că se repartizează trustului respectiv suma de un milion două sute de mii lei pentru a- menajarea unui număr de pătule necesare depozitării recoltelor de porumb. „In baza a- cestei comunicări — ne spunea tovarășul CLAU- DIU DOGĂRESCU, inginerul constructor al trustului — am început întocmirea documentației, aprovizionarea, ceea ce ne-au cerut un mare volum de muncă. Cînd să începem treaba — în primele zile ale lui iunie — a apărut cea de a doua comunicare prin care, după cum observați, eram informați că, pentru construirea de pătule, ni se suplimentează suma inițială cu încă 3 500 000 lei. Am

FI REGLAT
luat-o de la capăt cu documentația, cu comenzile pentru materiale, cu prinderea vizelor de la bancă etc. Dat, abia terminasem cînd, hop, altă comunicare : Vi se reduce suma afectată construcției de pătule cu 1 135 000 lei. Da, dar am coman-

Pentru materialele aflate în stoc s-au plătit alte zeci de mii ca penalizări sau ca anunțuri. Acum însă. în septembrie. ni s-a suplimentat din nou suma afectată construcției de pătule pînă Ia 5 000 000 lei. Și iarăși trebuie s-o pornim cu... începutul'*.

lavor putea fi folosite depozitarea noii recolte. Celelalte se vor realiza în lunile de iarnă și numai anul viitor vor fi folosite. Bani cheltuiți, deci, cu efecte întârziate asupra producției. Acum însă se fac alte și alte cheltuieli cu amenajările simple unde să se depo-

dat materiale, am virat bani, ce facem ? —l-am întrebat pe tovară- rii de la Departament. Le dirijăm în altă parte — nl s-a răspuns. Și le-am dirijat. Pentru vagoanele aflate pe drum am plătit aproape 50 000 lei penalizare deoarece a trebuit să le schimbăm destinația.

Un joc de-a planificarea care înseamnă însă importante pierderi, imposibilitatea de a se proceda la organizarea corectă a șantierelor, de a se beneficia la timp de efectul sumelor investite. Astfel, din cele 130 pătule ce se vor realiza din investițiile acestui an, abia jumătate dacă

ziteze porumbul. Ca urmare, de două ori pierderi : 1) prin aceea că se investesc bani în amenajări ce vor fi folosite numai o toamnă — și nu de zece sau douăzeci de mii, ci de ordinul sutelor de mii de lei; 2) prin sumele alocate de la producție — fără să aibă vreun efect asupra ei
Beneficiarul „să se

Această expresie ne-au reprodus-o... bene
ficiarii ca venind din partea proiectanților, 
a constructorilor. La Ciocănești, spre exemplu, cincisprezece grajduri s-au realizat con
form proiectului; nici o abatere. S-a mers 
în... șarjă. Cînd s-au conturat grajdurile, au 
venit și primele semne de întrebare. Cum 
aducem furajele înăuntru căci tractorul nu încape, iar soluția adoptată cu motivare pen
tru creșterea productivității muncii, pretinde 
acest sistem ? Se vor folosi electrocarele — a 
venit răspunsul proiectantului. Dar unitățile 
agricole n-au fost încă dotate cu acest mijloc de locomoție, a răspuns, pe bună drep
tate, beneficiarul. Nu-i nimic, vor fi — peste 
un an, doi, trei, pînă la urmă tot vor fi. Dar pînă atunci ce facem ? — și-au pus din nou întrebarea cei de la Ciocănești. Descurcați-vă și singuri — a venit răspunsul proiectantului 
(I.S.P.A. — n.a.j.Și oamenii or să se descurce, că n-au în
cotro.

In cazul celor de la Cunești, beneficiarul 
rămîne să se descurce singur și în situația că 
lucrările executate sînt de proastă calitate — 
ziduri slabe, acoperișuri prost încheiate ce permit pătrunderea înăuntru a apei din pre
cipitații ; și în situația că după foarte puțin 
timp de exploatare, sistemele de evacuare a

descurce singur"
gunoiului de grajd s-au deteriorat pentru că 
nu corespunde ca soluție (proiectant (I.S.P.A.); și în cazul că din proiect lipsesc — ca urma
re nu s-au realizat — bucătăriile de pregă
tirea furajelor. Și beneficiarul se descurcă 
cum poate. La complexul taurin Cunești, din 
cauza capacității insuficiente de pregătire a 
hranei, furajarea nu s-a putut face cores
punzător cerințelor. Consecința: sporul de 
creștere în greutate nu s-a realizat, pînă la 
31 august unitatea fiind sub plan cu 240 000 
kg carne. Reflectarea acestui neajuns este și 
în nivelul prețului de cost realizat — cu 
2 560 lei pe tona de carne mai mare decît cel 
planificat. In același timp, s-au cheltuit sute 
de mii de lei cu improvizațiile pentru pre
gătirea hranei, ceea ce și-a spus cuvîntul în 
diminuarea cu aproape 1 500 000 lei a bene
ficiilor cuprinse ca sarcină în planul de pro
ducție.

Deși avea în față experiența de la Cu
nești, proiectantul n-a căutat remedierea situației pentru celelalte obiective similare 
aflate în construcție. Aceleași greutăți se 
semnalează și la celălalt complex taurin — 
cel de la Ciocănești. De ce nu sînt semnalate și remediate în timp util aceste neajunsuri, 
e greu de înțeles.

Schelele ridicate, o clădire 
la zidărie, vamlțele și materia
lele existente — ceea ce deno
tă un șantier tn puterea cu- 
vtntuiui — ne-au determinat 
să ne oprim și la gospodăria 
agricolă de stat Dragalina. Ce 
se lucrează aici ? Cine e con
structorul ? De ce s-a lăsat in 
părăsire acest șantier 1 Cînd 
au Început și, mal ales, cind 
se vor termina lucrările ? Deo
camdată nu primim răspuns, 
pentru că pe șantier nu se a- 
11a nimeni să dea vreo expli
cație. De la tovarășul CLAU- 
DIU DOGĂRESCU, inginer 
constructor in cadrul Trustului 
Gostat, am aflat care-1 situa
ția : „Unitatea noastră fiind mal 
izolată, constructorul s-a plina 
că are greutăți cu aprovizio
narea acestui șantier șl 
pentru a asigura un ritm 
tens pe celelalte șantiere, a 
rut Îngăduința... păsuirii 
termenul de dare In folosință 
a clădirii administrative". Șl, 
mărinimoșl, cel solicitați au ac
ceptat cererea. Firește, s-a sta
bilit un termen. Ultimul a lost 
fixat pentru 31 august. Acum 
însă se apropie 1 octombrie șl 
situația este aceeași ca acum 
două, trei luni : șantier fără lu
crători.

— Ctt trebuie si dureze un 
astfel de șantier ? — l-am În
trebat pe interlocutorul nostru.

— După 
trei luni. 
Început 
sprezece 
ctt o mal

300 000 
acest șantier, 
obiective au rămas Încă neata
cate. Repartiția acestor sume 
pentru noile obiective de la 
G.A.S. Dragallna a tost făcută 
tn mod raționai, cu scopul sa
tisfacerii unor nevoi stringen
te. Dar aici, In loc să se ocu
pe cu toată răspunderea de 
buna organizare a muncii, de 
provizlonarea ritmică a șan

tierului cu materiale de con
strucție necesare, de recrutarea 
și calificarea cadrelor (tn trea
căt fie spus — Insă subliniat 
puternic — tn ultimii ani nici 
un lucrător de pe șantierele 
TRC București din această par
te a regiunii n-a primit califi
care, deși sint oameni ce lu
crează ca zidari, tfmplari șl 
fierari betoniștl și de cite cinci 
șase ani — de aceea șl fluc
tuația mare de personal). 
Trustul regional de construcții 
București a găsit că este mult 
mai lesne să închidă șantierul. 
Pentru care motiv obiectiv 1 Și 
pină ctnd, căci pină la sftrșl- 
tul anului au rămas mai puțin 
de o sută de zile î

că, 
ln- 
ce- 
cu

normative, circa 
La Dragallna insă a 
tncă de acum două- 
sau treisprezece. Șl 

dura...
lei au fost blocafi pe 

tn timp ce alte

— cu amortismente pentru mijloacele fixe (pătulele create.De altfel, printre „pensionarele" Trustului Gostat Călărași se mai află și alte mijloace de producție procurate sau realizate anii trecuți și complet producție potrivirii existente.celor patru instalații de muls „Impuls" specifice amenajărilor pentru întreținerea în stabulațle liberă a animalelor, a uscătoriei pentru deshidratarea furajelor verzi și a altor astfel de utilaje sau amenajări în care s-au investit peste patru milioane lei. Pentru că nu se folosesc nici măcar o secundă într-un an, amortismentul lor — în valoare de 522 000 lei anual — se plătește de la producție. Iată, deci, încă un caz ce dovedește neajunsurile unor planificări fără să se cunoască bine nevoile producției.
•

nefolosite în din oauza ne- lor condițiilor Așa e situația

Șantier la Ciocănești, la Călărași, la Grădiștea, la Di- chiseni, la Dragalina. Șantiere ale cincinalului, prin obiectivele realizate contribuindu-se la transpunerea în fapte a politicii partidului cu privire la sporirea producției agricole. Lucrări ce concentrează milioane de lei ca investiții. Cîți tineri lucrează pe aceste șantiere ? Cere este aportul costora în producție ? — întrebat pe tovarășulIONESCU — prim secretar al Comitetului raional Călărași al U.T.C.Nu pot să răspund precis, dar să știți că lucrează mulți tineri pe șantiere. Sînt din comunele învecinate. Comitetul raional s-a gîndit din timp să îndrume pe tineri să meargă pe șantiere. Lucruri mai precise ați putea afla la comitetul orășenesc, căci dumnealor îndrumă activitatea organizațiilor U.T.C. pe aceste șantiere...Ne-am deplasat la Comitetul orășenesc Călărași al U.T.C.— Da, avem organizație U.T.C. pe șantierele de construcție.— Numai una? (I)— Deocamdată una, dar să știți, că toți tinerii sînt eu-

prinși. Acum am propus comitetului regional să ne accepte constituirea de organizații U.T.C. pe fiecare șantier...Acum, abia în ceasul al doisprezecelea. Comitetul o- rășenesc Călărași al U.T.C. a propus constituirea organizațiilor de bază pe șantiere în timp ce nouă luni activitatea a fost desfășurată numai de o singură organizație pe o rază de activitate de cîteva sute de kilometri patrați. Dar, de ce tocmai acum s-au gîndit la rezolvarea acestei probleme, cînd Rezoluția adoptată Congresul al VIII-lea de al U.T.C. a subliniat că una din principalele sarcini ale organelor și organizațiilor U.T.C., este atragerea și îndrumarea activității tinerilor pe șantiere ? Răspunsuri generale vin, fără îndoială, numai atunci cînd și munca desfășurată este la general dusă. Și, cam așa au stat lucrurile la Călărași, pentru că pe toate șantiere/ tot timpul acestui an brațele de muncă au fost insuficiente; nici un ținăr n-a fost căitul ficat, iar cît privește activitatea culturală, întreaga muncă educativă, pînă acum nu s-a organizat nimic. Nici o discuție n-a fost organizată în satele raionului pentru mobilizarea tinerilor pe șantiere; în nici o adunare generală nu s-a discutat despre necesitatea aportului uteciștilor pe șantierele obiectivelor cincinalului; de foarte puține ori în materialele dezbătute s-au făcut referiri la sarcinile desprinse din documentele Congresului al VIII-lea al U.T.C. privind aportul tineretului la rezolvarea problemelor de producție. Nu se putea realiza mai mult ? pentru aceasta nu la birou se simțea de una concretă, jos, în rîndulU.T.C., al tinerilor.
Ba da, dar de muncă nevoia, ci desfășuratăorganizațiilor

¥*¥*¥*¥*¥★¥
In general, situația existentă pe șantierele de construcții 

unde se înfăptuiește planul de investiții al Trustului Gostat 
Călărași, nu este deloc satisfăcătoare. Pină Ia sfârșitul anu
lui se pot face însă multe lucruri în sensul lichidării rămi- 
nerilor în urmă. Pentru aceasta însă constructorul trebuie 
să întreprindă operativ acțiuni în direcția aprovizionării eu 
materiale a șantierelor, a pregătirii acestora în așa fel ca și 
pe timpul iernii să se poată lucra din plin. Totodată, corni
țele raional și orășenesc Călărași ale U.T.C. au datoria să 
desfășoare o vie activitate în rindul tinerilor spre a-i mobi
liza la lucrările de pe aceste șantiere. Avînd în vedere rămî- 
nerile în urmă — valoric de circa 3 000 000 lei — sarcinile 
ce revin în această direcție sînt foarte mari dar nu imposibil 
de realizat. Numai satisfăcînd acești factori și rezolvînd ce
lelalte probleme specifice fiecărui șantier se va putea sigur, 
vorbi, la sfîrșitul anului, de succese pe toate șantierele exis
tente.

Padină reali?.'.>.i

de ing. GH. FECIURU

*
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nete de tocătură lemnoasă care 
se pot pierde din pricina răn
gii intrată în fierbător.

S-a legat cu frînghii și a co-

SPORT
La Cluj și Sibiu între 2-10 octombrie

A A-a ediție a „Europenelor 
feminine de baschet

Faptul că țara noastră or
ganizează pentru prima dată
— la această ramură sportivă
— o competiție de asemenea 
anvergură, are implicații deo
sebite. Din punct de vedere 
al competiției, fetele noastre 
au obligația de a menține ți 
îmbunătăți locul IV în ierar
hia celor mai bune echipe de 
pe continent, loc cucerit la 
edițiile precedente (Mulhouse' 
'62 și Budapesta ’64). Că spe
răm într-un loc... pe podium 
este un lucru adevărat, la 
care ne dă dreptul compor
tarea echipei din ultima vre
me (în compania unor adver
sare dificile) și avantajul că 
sîntem „acasă”, iar „acasă” în
seamnă mai multă ambiție, 
dezinvoltură și aripi ce apro
pie victoria. Pe plan organiza
toric, desigur trebuie făcute 
eforturi in sensul bunului re
nume de care ne bucurăm de 
a ști să organizăm cu deose
bit. succes mari competiții in
ternaționale.

Conferința reprezentanților 
Federațiilor de baschet din 
Europa, ținută la Tunis în iu
nie anul acesta, a stabilit prin 
tragere la sorți cele două gru
pe ale campionatului. ÎN 
GRUPA A, cap de serie este Uniunea Sovietică — actuala 
camipoană europeană — ur
mată de Polonia, România, O- landa, Ungaria și Italia. GRUPA B, cuprinde Bulgaria — locul II la precedenta ediție — R.D.G., Cehoslovacia, Iugosla

via, R.F.G. și Franța. Cele 12 
echipe, îți vor disputa întîie- 
tatea la Cluj și respectiv Si
biu, între 2—10 octombrie.

întrecerile vor fi conduse de 
un număr de patru arbitri 
neutri — indicați de F.I.B.A. 
— asistați de arbitri ai țărilor 
participante. După desfășura
rea meciurilor din grupe, (la 7 octombrie — zi de odihnă) 
vor avea loc la Cluj în conti
nuare finalele campionatului.

Din punct de vedere tehnic, 
se scontează pe un nivel spec
tacular și al eficacității cres
cut, datorat în principal orien
tării actuale în antrenamentul 
fetelor, de a suplini diferența 
de calități fizice față de jocul 
echipelor masculine prin acți
uni colective, procedee tehnice 
adecvate și bine puse la 
punct, și condiții tactice ce 
deschid drumul cel mai scurt 
spre coș.

Lotul nostru feminin în rin- 
durile căruia figurează Gheor- 
ghe, Spiridon, Dumitrescu, Su- 
liman, Vogel, Racovită ș.a. și-a 
încheiat pregătirile iar antre
norii S. Ferencz și C. Dinescu, 
consideră că la campiona
te fetele vor da maximum 
de randament, expresie a vîr- 
fului de formă sportivă. In 
acest sens, trebuie interpreta
tă și recenta victorie asupra 
Italiei la Cluj (79—57) o avan
premieră în urma căreia s-au 
mai făcut retușuri.

VIOREL RABA

Mineralierul „Petroșeni" de 12 500 tone pe cala șantierului naval din Galați

I
Plecarea unei delegații |

de partid și guvernamentale I 
române in Guineea J

Miercuri dimineața a pără- C.C. al P.C.R., șef de secția la *sit Capitala, îndreptîndu-se spre Guineea, o delegație de partid și guvernamentală română, condusă de Petre Bla- jovici, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, care la invitația luj Ahmed Seku Ture, președintele Republicii Guineea, secretar general al Partidului Democrat din Guineea, va face o vizită prietenească în această țară, cu prilejul Zilei naționale — 2 octombrie.Din delegație fac parte Ion toi an, membru supleant al

C C. al P.C.R., și Mihai Marin, I adjunct al ministrului aface- I rilor externe.La plecare, pe aeroportul | Băneasa membrii delegației au | fost conduși de Janos Faze- ■ kas, membru supleant al Co- I mitetului Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Con- I siliului de Miniștri, Mihai 1 Gere, membru supleant al Co- I mitetului Executiv, secretar al ■ C.C. al P.C.R., de membri ai I C.C. al P.C.R. și ai guvernului, I de activiști de partid și de stat. ■ (Agerpres) I

borît înăuntru. N-a fost ușor 
să obțină asta, erau 11 tineri 
în schimb și toți doreau să fie 
în locul lui. A coborît vreo 
trei metri și jumătate, pînă a 
ajuns la fundul stratului de 
tocătură. Ranga nu era. După 
treizeci de minute a ieșit. Cei 
care îl supravegheau la ca
pătul frînghiilor erau palizi. 
Nădușeala curgea șiroaie. Dar 
păreau rotofei și uscați, în 
comparație cu Rusu. A luat 
furtunul și l-a înfășurat în 
jurul trupului gol. Acum cău
ta ranga în părțile laterale ale 
fierbătorului. încă n-o găsise. 
Nu se clintea nimeni. Așteptau, 
încordați să-l vadă ieșind pe 
Vasile, sau, în caz de pierdere 
a cunoștinței, să-l tragă ime
diat. Nici un semn de găsire a 
răngii. „Ieși afară !" începu să 
i se ordone de sus. „Mor de 
necaz dacă n-o găsesc” răs
pundea înfundat, din fierbă- 
torul aflat la 55 de grade, 
tînărul.

O nouă pauză, o nouă scu
fundare. Nimeni nu mai pro
testa. Ar fi însemnat să nu-l

SCURTE ȘTIRI• Cea de-a XVI-a ediție a „Turului ciclist al Bulgariei" s-a încheiat cu victoria sportivului bulgar Ivan Bobekov.• Meciurile primului tur al „Cupei orașelor tîrguri" la fotbal sînt în plină desfășurare. Alte trei formații au obținut calificarea pentru turul următor al competiției. Este vorba de echipa engleză Burnley care a învins în jocul retur cu 2—0 pe F.C. Stuțtgart (R.F.G.), Lokomotiv Leipgiz, care a dispus cu 2—1 de formația suedeză Djurgaarden Stockholm și de F.C. Goteborg (Suedia) învingătoare cu 2—1 asupra echipei franceze O. G. C. Nice.
• începînd de la 2 octombrie, 

timp de o săptămână, pe velo
dromul Dinamo din Capitală

se vor desfășura campionatele 
republicane de ciclism la 
care vor participa cei mai 
buni pistarzi din țară.• Deși de la finala „Cupei Jules Rimet" au trecut aproape două luni, comentariile continuă. De curînd, ziarul englez „Daily Express" a alcătuit, în urma unei anchete organizate în rîndul cititorilor săi, următoarea echipă a campionatului lumii Banks, Cohen, Wilson, Beckenbauer, Jakie Charlton, Moore, Bene, Eusebio, Bobby Charlton, Pele și Hurst.După cum se poate remarca din acest „unsprezece" fac parte doar 4 jucători străini, restul fiind componenți ai • echipei cîștigătoare a trofeului, Este vorba de vest-ger- manul Beckenbauer, maghiarul Bene, portughezul Eusebio și brazilianul Pele.
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18,00 — Emisiune pentru copii și tineretul școlar : — A fost odată... „Fata moșului cea cuminte". Povestește artistul poporului Costache Antoniu — O școală fără arhive; 19,00 — Telejurnalul de seară ; 19,20— Ancheta TV. „Cu jucăriile nu-i de joacă" de Al. Stark ; 19,40 — Debuturi ; 20,40 — Secretele atletismului — film. Premieră pe țară ; 21,30— Artiști în studio: Aspasia Papatanasiu Mavromati (Grecia). Prezintă : Radu Beligan; 21,45 — Filmul polițist „Contrabanda" — producție a studiourilor din Republica Democrată Germană. Premieră pe țară; 22,45 — Telejurnalul de noapte ; 22,55— Buletinul meteorologic ; 23,00 — închiderea emisiunii.

TUALITATEA
cunoști pe Vasile Rusu. In a- 
dîncime, scufundat în tocătu- 
ra lemnoasă, furtunul își fă
cea datoria, redîndu-i vigoa
rea.

La invitația C.C. al 
P.C.R., marți a sosit în 
Capitală, în schimb de 
experiență, o delegație 
de activiști ai C.C. al 
P. C. Bulgar, condusă 
de Dimităr Stoianov, 
membru supleant al 
C.C. al P.C.B., secre
tar al Comitetului re
gional de partid Veli- 
ko Tîrnovo.

BAIA MARE. — în 
47 de comune din re
giunea Maramureș au 
început să funcționeze 
brutării sătești înfiin
țate de cooperative a- 
gricole de producție 
sau de cooperația de 
consum. Alături de 
pîinea proaspătă și 
alte sortimente de pa
nificație produse zil
nic, aceste unități au 
introdus în fabricație 
și specialități de fran- 
zelărie.

Marți Ia amiază, to
varășul Ștefan Voitec, 
președintele Marii A-

dunări Naționale, a 
primit vizita acad. 
Sava Ganovaki, pre
ședintele Adunării 
Populare a Republicii 
Populare Bulgaria, care 
participă la sărbători
rea Centenarului A- 
cademiei Republicii 
Socialiste România.

întrevederea s-a 
desfășurat într-o at
mosferă caldă, tovă
rășească.

octombrie vor mai fl 
prezenți acad. Corne- 
liu Baba și Ion Iri- 
mescu, artiști ai po
porului, și criticul de 
artă Ion Frunzetti. 
Expoziția internațio
nală de pictură, care 
se va organiza cu a- 
cest prilej, va cuprin
de și 10 lucrări sem
nate de artiști plastici 
contemporani români.

In curînd In magazine:
• Televizorul „DACIA"

Acad. Ion Jalea, 
președintele Uniunii 
Artiștilor Plastici, pre
ședintele Comitetului 
Național Român al A- 
sociației internațio
nale a artelor plastice, 
a plecat miercuri di
mineață spre Japonia, 
unde va participa ca 
oaspete de onoare la 
cel de-al V-lea Con
gres al Asociației in
ternaționale a artelor 
plastice. La Congres, 
care va avea Ioc 
la Tokio între 7 și 16

In cursul dimineții 
de miercuri, reprezen
tanții academiilor și 
celorlalte foruri aca
demice și universitare 
de peste hotare, invi
tați la sărbătorirea 
Centenarului Acade
miei au vizitat monu
mente istorice și de 
artă din orașul Bucu
rești, parcuri de cul
tură și odihnă, cartie
re noi de locuințe.

(Agerpres)

După prezentarea cu succes a televizorului E—47 C, Uzinele „Electronica" vor da spre desfacere în luna octombrie a.c. un nou tip de televizor — „Dacia". Fiind de concepție proprie și alcătuit în proporție de 70 la sută din piese indigene, este prevăzut cu un tub cinescop autoprotector cu diagonala de 59 cm lucru care asigură o bună calitate a imaginii.Televizorul „Dacia" dispune de un sistem automat de reglaj pentru frecvența liniilor și sensibilitate, iar șasiul este realizat în totalitate pe cablaje imprimate.Prin însușirea temeinică a procedeelor tehnologice în perioada de studiu, tinerii din secția 360, care lucrează la

televizorul „Dacia" au obținut rezultate bune din punct de vedere calitativ și cantitativ. Printre aceștia putem aminti pe uteciștii Toma Marin depanator, care a scos cele mai multe aparate în perioada de studiu la controlul final și tî- năra regloare Ghiețcki Lizica de la placa „vidoson".
CONSTANTIN RĂDULESCU 

corespondent
★De asemenea, Uzinele „Electronica" au expediat comerțului primele 300 radioreceptoare „Dunărea".în primele zile ale lunii octombrie, în unitățile comerciale va intra în rețeaua comercială și aparatul de radio „Nordic".

BAIA MARE. — Noul complex comercial din cartierul Săsar
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Ite se iveau la tot pasul, el și 
„puștii” din schimb descopereau cauze și soluții cu o pro-

| prietate care îi concura pe re
putații specialiști...

Deci această fotogramă nu e 
dintr-un film senzațional, ci 
dintr-unul obișnuit. Ca dovadă 
că Vasile nu i-a povestit ni
mic lui Luci de la Jichișu de 
Jos. A, dacă ar fi băgat vre-un 
gol în echipa de fotbal, sau 
cine știe ce altă faptă extra
ordinară de felul acesta, i-ar 
fi povestit neapărat...Luci, totuși, citește aceste 
rînduri!

Erau 36 de grade în camera 
în care l-am cunoscut pe Va
sile, dar sînt convins că, a- 
flînd ce înțelege el prin „fapte 
obișnuite”, o să-i fie și mai 
cald...

l nu mai știa cît a 
trecut, pentru că, în asemenea 
situații, vremea devine halu
cinantă : minutele par clipe și 
clipele par ore... Ranga s-a gă
sit. Asta cred că ați presupus-o 
de la început. Nici nu ne gîn- 
deam să vă ținem în „sus- 
pens" căci, încă o dată, Rusu nu confundă literatura de a- 
venturi cu biața cotidiană. Or, 
asta era viață cotidiană. Așa 
cum fusese și tot restul. De 
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l din 

înzestrată cu un utilaj 
mai vechi, trecut într-o 
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Bun venit 
în familia 
construc

torilornerii care au venit aici l-au 
trăit din plin — prefața ac
tivității viitorului șantierist. 
Dacă tinerii simt de la început 
căldura șantierului, dacă do
rințelor lor de a învăța o 
meserie, de a se distra, în
tr-un cuvînt de a-și manifes
ta aptitudinile virstei, găsesc 
ecou, ei se leagă trup și su
flet de șantier.

Tinerii care au venit aici, 
la Brazi, au găsit această am
bianță. Ei au făcut cunoștin
ță, încă din prima zi, cu bio
grafia șantierului. Au aflat că 
tn mai puțin de 8 ani construc
torii — și directorul șantieru
lui le-a spus că foarte mulți 
sînt tineri ca și ei — au ri
dicat la Brazi o adevărată pă
dure de uzine și instalații, 
„inima și plămânii" marelui 
complex petrochimic de aici. Au aflat că șantierul pe care 
au venit să lucreze va da în 
folosință chiar anul acesta (și 
la acest lucru veți contribui 
și voi, cei care ați venit as
tăzi, le-a spus directorul) alte 
uzine și instalații. înso
țiți de cadre din conducerea 
întreprinderii, de secretarul 
comitetului U.T.C., de alți 
membri ai comitetului U.T.C., 
au vizitat șantierul. Peste tot 
pe unde au trecut au făcut cu
noștință cu eroismul și frumu
sețea meseriei de constructor, și au simțit că munca aceasta 
grea, bărbătească, li se adre
sează și lor.

Vizita a fost precedată de 
repartizarea tinerilor la locul 
de muncă. Cei mai mulți ti
neri, în special la șantierul IV, 
au fost încadrați în echipe de 
muncitori calificați: de zidari, 
de dulgheri, de lăcătuși, de 
mecanici de întreținere etc. 
în acest fel, lucrînd alături de 
constructori cu experiență, 
participînd la executarea unor 
lucrări calificate, ei pot în
văța meseria de constructor la 
locul de muncă.

Iată o inițiativă care ar 
merita să fie studiată și pe 
alte șantiere. Aici, cel puțin, 
își arată de pe acum roadele. 
Petre Crăciun și Vasile Călă- 
rășanu au numai două luni de 
cînd au venit pe șantier. Re
partizați în atelierul de între
ținere utilaje, ajutați de ti
nerii calificați, ei vădesc certe 
calități pentru meseriile de 
întreținere a utilajelor. Mais
trul Vasile Mistode ne vor
bește cu căldură despre echipa 
lui Ion Uhaș. „Am lucrat cu 
echipa — ne spune dînsul — 
la glisarea unei construcții. 7 din cei 12 tineri, cîți lucrează 
în echipă sînt uteciști. Lucra
rea trebuia executată foarte 
urgent. Trebuia să lucrăm în 
două schimburi. Altfel înghe
ța betonul și glisarea ar fi 
fost dată peste cap. Unul n-a 
dat înapoi și am executat gli
sarea înainte de termen. Pe 
băieții aceștia, pe frații Ion 
Mihăilă și Costică Mihăilă 
pe Costică Baciu, pe care l-am 
primit Și In U.T.C., sînt sigur 
că pot conta la orice lucrare” 
(Maistrul Mistode e un șantie
rist vechi și se pricepe la oa
meni. Băieți, încercați să nu-i 
dezmințiți încrederea pe care 
o are în voi!).

Dacă nici unul din tinerii 
nou veniți pe șantier nu a ab
sentat și nu a întî-rziat de la 
lucru măcar o zi, dacă 
toți s-au încadrat în ritmul 

de muncă al șantierului, a- 
ceasta se datorește și faptului — poate în primul rind a- 
cestui fapt — că pe agenda de 
lucru a organizației U.T.C. au 
fost înscrise multe obiective și 
acțiuni destinate noilor veniți. 
Comitetul U.T.C. se interesea
ză zilnic, printr-o legătură 
permanentă cu maiștrii, asu
pra felului cum muncesc aceș
tia, dacă își îndeplinesc sau 
nu normele, ce greutăți au. 
într-un cuvînt comitetul 
U.T.C. și-a propus să cunoas
că permanent „pulsul" noilor 
veniți.

...„Foile de lucru" arătau în 
primele zile că șapte tineri se 
află sub normă. Faptul ar fi 
putut trece neobservat. Doar 
pe șantier apar și situații cînd 
o echipă sau alta rămâne sub 
normă, fie din delăsare, fie 
din anumite motive obiective. 
Comitetul U.T.C. nu s-a mul
țumit cu o asemenea explica
ție. A cercetat atent situația. 
Ce se întîmplase de fapt ? Cei 
șapte tineri aveau vîrsta sub 
17 ani. Calculatorii normei nu 
ținuseră seama de faptul că 
ei au derogare de la progra
mul de 10 ore.

Cunoașterea „pulsului" des
pre care vorbeam a dat posi
bilitate Comitetului U. T. C. 
să inițieze și alte acțiuni uti
le. Foarte mulți dintre tinerii 
nou veniți optau la început 
pentru calificarea, nu în me
seriile deficitare pentru șan
tier — dulgheri și zidari — ci 
în alte meserii : sudori, elec
tricieni, mecanici etc. Comi
tetul U.T.C. și-a propus — și 
acțiunea va avea loc la înce
putul lunii octombrie — să or
ganizeze o consfătuire cu toți 
tinerii nou veniți pe șantier. 
Ce se va discuta atunci ? O 
problemă foarte importantă. 
Conducătorii șantierului, con
structori cu experiență, tineri 
care au venit înaintea lor pe 

șantier, le vor explica de ce 
este necesar să se califice în 
meseriile de care șantierul are 
nevoie, și nu în altele. Comi
tetul U.T.C., in colaborare cu 
clubul și sindicatul, s-a gîn- 
dit la inaugurarea unei rubrici 
permanente, la stația de ra
dioamplificare, destinată noi
lor veniți pe șantier. Rubrica 
ar urma să se intituleze : „Au 
cuvîntul noii veniți pe șan
tier". Clubul pregătește, de 
asemenea, un spectacol al bri
găzii artistice pe care-l va da 
în cinstea noilor veniți. De la 
comitetul U. T. C. vor porni 
zilele acestea, către organiza
țiile U.T.C. care i-au recrutat, 
către familiile acestora, scri
sori de mulțumire și de felici
tare a tinerilor care se evi
dențiază în mod deosebit în 
muncă pe șantier.

Agenda rămîne deschisă și 
pentru alte acțiuni pe care le 
vor sugera viața, tinerii înșiși.

Alegerileacest an școlar. în alte licee, uteciștii au discutat cu colegii care-și prelungesc în mod nejustificat vacanța, „adunînd" în aceste zile spații albe pe care apoi cu greu le vor putea umple. Cei mai mulți au înțeles, astfel, că munca de elev începe din prima zi a anului școlar, că valoarea pregătirii lor generale derivă din acumularea zi de zi a cunoștințelor predate. în altă ordine de idei, se pot evidenția primele manifestări educative izbutite, care au plăcut elevilor. Astfel, la liceul „Matei Basarab" s-a organizat un matineu științific, o seară literară ; elevii clasei a Xl-a A de la Liceul nr. 39 au avut o convorbire emoționantă despre viitoarea profesiune ; în organizațiile de bază ale claselor a VIII de la Școlile generale nr. 101, 97,111 au fost pregătiți elevii care au cerut să devină uteciști iar cererile lor au fost 

supuse discuției adunărilor generale ; în unele școli e- levii au fost informați asupra principalelor evenimente politice interne șl internaționale, în altele s-au în- tîlnit la primele reuniuni și seri de dans din acest an școlar. Au avut loc și manifestări educative de mai mare amploare : celor peste 5 200 de elevi din Capitală care au împlinit 14 ani, li s-au înmînat într-o atmosferă festivă bule- tenele de identitate, după care au urmat serbări organizate cu concursul formațiilor artistice din școli ; elevii din liceele și școlile profesionale din raionul 16 Februarie au fost într-o frumoasă excursie la Tîrgo- viște ; mii de elevi din Capitală au vizitat Muzeul de istorie a partidului comunist, a mișcării revoluționare și democratice din România ; profi- tînd de timpul favorabil s-au organizat numeroase manifestări sportive. în zilele care urmează sînt conturate și alte activități : împreună cu clubul sportiv „Școlarul" comitetele U.T.C. de la liceele „Mihai Eminescu", „Al. Sahia", „Mihai Viteazul" pregătesc o excursie pe biciclete ; la Casa de cultură a tineretului „16 Februarie" elevii se vor întîl- ni cu actori ai Teatrului Mic. interpreți ai piesei „Incident la Vichy" ; s-au încheiat contracte cu Filarmonica de Stat „George Enescu" la concertele pentru tineret ; elevii sînt invitați la un interesant simpozion intitulat ..Idealuri, răspunderi, împliniri" și la numeroase alte manifestări. Iată, deci, numai cîteva din acțiunile la care participă elevii școlilor Capitalei în această perioadă în care, totodată, se pregătesc adunările de dări de seamă și alegeri.
— în clasele a IX-a, la anii 

I ai liceelor de specialitate și 
școlilor profesionale, unde co
lectivele se formează din elevi 
de la școli diferite, precum și 
în clasele a X-a care, despăr- 
țindu-se în secții — uman și 
ceai «u mai păstrează ace

lași colectiv de anul trecut, 
organizațiile U.T.C. nu sînt 
închegate sau, dacă ele se con
stituie acum, n-au încă orga
ne conducătoare. Cine coor
donează activitatea la care 
v-ați referit ?— Acum, în aceste zile, se încheagă organizații de bază în clasele la care v-ați referit.în prima adunare generală elevii iau cunoștință de tradițiile școlii, de cerințele sale, li se vorbește despre cele mai frumoase activități ale organizației U.T.C. Apoi, se stabilește un colectiv format din trei uteciști care coordonează activitatea pînă Ia adunarea de alegeri. Avînd în vedere că uteciștii din aceste clase se cunosc mai puțin — cu excepția celor dintr-a X-a, care au fost colegi și anul trecut — adunările de alegeri în aceste organizații se vor desfășura către sfîrșitul perioadei, lăsîn- du-le timp uteciștilor să se cunoască bine, să aleagă în comitetul organizației de bază pe cei mai buni la învățătură, pe cei mai activi.

— Există o tehnică a desfă
șurării adunărilor de dări de 
seamă și alegeri. Vă rog să o 
împărtășiți cititorilor noștri.— Mai întîi, cîteva lucruri ținînd încă de capitolul pregătirii. Pînă la adunarea de alegeri trebuie adusă „la zi" evidența uteciștilor ; acum au loc primele ședințe ale comitetelor U.T.C. pe școli. Dar și în cadrul acestora intervin schimbări ; au plecat absolvenții, comitetul trebuie completat din rîndurile supleanților. Și, în sfîrșit, pentru a putea pregăti și programa adunările de alegeri, comitetul trebuie să se sfătuiască cu activul U.T.C. din școală. Deci, va fi convocată și prima ședință a activului. Pe ordinea de zi, în afara chestiunilor privitoare la alegeri mai pot fi incluse și alte probleme privind munca elevilor, activitatea lor în școală, probleme care sînt de o stringentă actualitate. După aceasta, fiecare birou al organizației de bază, ajutat de un 

membru al comitetului U.T.C. pe școală, trece la pregătirea adunării propriu-zise.O deosebită însemnătate o prezintă întocmirea dării de seamă. Această muncă va fi încredințată unui colectiv format din membrii biroului și alți uteciști cu experiență. Analizînd activitatea organizației U.T.C., darea de seamă trebuie să releve modul în care au fost îndeplinite hotă- rîrile trecutei adunări de alegeri, să evidențieze acele manifestări care au plăcut elevilor ; totodată trebuie să dovedească un ascuțit spirit critic în tratarea neajunsurilor, schițind în același timp măsurile potrivite pentru a ridica nivelul activității organizației de bază. Același colectiv va întocmi și proiectul planului de activități care trebuie să reprezinte rezultatul unui larg sondaj al uteciștilor fiind elaborat în urma consultării tovarășilor profesori, diriginți asupra celor mai interesante acțiuni ce urmează să fie organizate pe parcursul întregului an. (După aprobarea planului de activități de către adunarea generală, planul de muncă trimestrial, elaborat înainte, urmează să fie întregit cu acele activități, care pot fi organizate în trimestrul I). Ca orice altă adunare și a- ceasta va fi convocată din vreme, astfel îneît uteciștii să se poată pregăti temeinic ; va fi stabilită ziua, ora, sala în care se ține.în adunările de alegeri ale organizațiilor claselor a IX-a, ale anului I din școlile profesionale și licee de specialitate nu se va prezenta o dare de seamă, ci uteciștii vor fi informați asupra sarcinilor ce le revin din documentele Congresului al VlII-lea al U. T. C„ și se va alege biroul organizației de bază. La clasele a X-a se vor întocmi dări de seamă ale organizațiilor de bază — așa cum au funcționat anul trecut ; după prezentarea lor și după discuții, uteciștii vor tre

ce la organizațiile din care fac parte acum, pentru a participa la alegerea noului birou.In organizațiile de bază ale claselor a Xl-a și din anii II și III ai școlilor profesionale, adunările de dări de seamă, și alegeri se țin în mod obișnuit.în biroul organizației de bază vor fi aleși cei mai buni uteciști, fruntași la învățătură și în activitatea obștească, tineri care se bucură de prestigiu, dovedind pasiune și interes deosebit în însușirea științei și culturii, a meseriei alese. Evident, vor fi aleși uteciști stimați și iubiți de elevi, care știu să-și apropie colegii, sînt pricepuți organizatori ai activităților educative. Mulți membri ai actualelor birouri întrunesc asemenea calități, au de acum experiență și ca atare se vor bucura și în continuare de încrederea uteciștilor, fiind realeși. Ei vor da, cu siguranță, „tonul" și la adunările de alegeri care vor începe și se vor sfîrși cu cîntece, într-o atmosferă specifică tineretului nostru. Ne gîndim chiar ca adunările să se încheie cu primele reuniuni din acest an.Pregătite cu exigență, cu multă atenție, adunările de alegeri trebuie să se desfășoare într-o atmosferă de lucru, să înlesnească o analiză temeinică a activității fiecărui utecist fiind o tribună a celei mai bune experiențe, a inițiativelor valoroase.în vederea realizării acestor deziderate, activiștii comitetelor raionale U.T.C. — și trebuie să spunem că de pregătirea adunărilor de alegeri în școli răspund membrii birourilor raionale, activiști cu o bogată experiență — membrii comitetelor U.T.C. din școli sînt solicitați acum să-și organizeze bine propria activitate pentru a putea da un sprijin susținut și competent la pregătirea adunărilor de alegeri, la elaborarea planurilor și inițierea primelor activități educative în școli.
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ZILNIC

Sesiunea O. N. U.

Întîlnire Corneliu Mănescu
Conferința Uniunii interparlamentareBilanțul 

convorbirilor 
Erhard 
Johnson

în cadrul activității pe care o desfășoară la New York delegația română la cea de-a 21-a sesiune a Adunării Generale, ministrul afacerilor externe Corneliu Mănescu, a avut o întîlnire cu ministrul afacerilor externe al Franței, Maurice Couve de Murville.Desfășurată pe fundalul bunelor relații existente între cele două țări, întîlnirea a prilejuit un schimb sincer și amical de păreri asupra unor probleme importante ale actualei sesiuni a Adunării Generale a O.N.U. Cei doi miniștri de externe au făcut totodată un tur de orizont asupra relațiilor româno-fran- ceze și perspectivelor dezvoltării lor rodnice.Șeful delegației române la

cea de-a XXI-a sesiune a Adunării Generale a O.N.U. a avut, de asemenea, o întrevedere cu ministrul de externe al Mexicului, Antonio Carrillo Flores. întrevederea a prilejuit un schimb util de păreri asupra unor probleme aflate în centrul vieții politice internaționale și în legătură cu relațiile dintre cele două țări.Contacte și convorbiri au avut loc, de asemenea, cu prilejul participării ministrului de externe al României, la dineurile oferite de miniștrii de externe ai U.R.S.S., Turciei, Cehoslovaciei, Japoniei, în cinstea șefilor unor delegații la sesiunea Adunării Generale a O.N.U.

France Presse: 
„Semi- eșec"

Marți s-au încheiat 
convorbirile oficiale de 
două zile de la Casa 
Albă dintre președinte
le S.U.A., Lyndon John
son, și cancelarul vest- 
german, Ludwig 
hard.comunicatul comun Er-

Dezbaterile privind situația 
din Africa de sud-vestîn ședința din seara zilei de 27 septembrie a Adunării Generale a O.N.U., consacrată examinării situației din Africa de sud-vest, reprezentantul Ghanei, Frederick Arkhurst, a prezentat, în numele a 49 de țări afro-asiatice, un proiect de rezoluție care cere O.N.U. să retragă mandatul încredințat Republicii Sud-Africane de administrare a fostului teritoriu german, Africa de sud- vest, și să-1 încredințeze unei noi autorități compuse din membri ai O.N.U. desemnați de președintele Adunării Generale. După ce reafirmă dreptul inalienabil la autodeterminare al poporului din Africa de sud-vest și exprimă îngrijorarea față de situația creată în acest teritoriu, care a fost administrat de R.S.A. „într-o manieră contrară termenilor, mandatului și Cartei O.N.U.**, proiectul de rezoluție propune ca noua autoritate creată „să-și înceapă imediat activitatea și să recomande Adunării Generale, cît mai curînd posibil și, în orice caz înainte de viitoarea sesiune, o dată pentru independența teritoriului". Rezoluția cere, de asemenea, Consiliului de Securitate să ia „măsurile eficace necesare pentru a permite autorității administrative să se achite de sarcina sa".La discuțiile care au urmat au luat cuvîntul reprezentanții Irakului, Ceylonului, R.A.U. și Guineei care au afirmat sprijinul față de măsurile propuse. Reprezentantul Japoniei a cerut ca membrii Consiliului de Securitate să ceară Curții Internaționale de Justiție de la Haga să se pronunțe asupra aspectelor legale ale problemei Africii de sud-vest, în special asupra faptului dacă politica de apartheid introdusă de R.S.A. în acest teritoriu este contrară termenilor mandatului încredințat de vechea Ligă a Națiunilor și a Cartei O.N.U. Potrivit agenției U.P.I. se crede că majoritatea țărilor occidentale vor adopta o poziție asemănătoare cu aceea a delegatului japonez.Tot marți, grupul țărilor afro-asiatice a prezentat Comitetului de tutela al O.N.U, un proiect de rezoluție care avertizează R.S.A. că orice imixtiune în că orice teritoriile Be-

șîchuanaland, Basutoland Swaziland, după ce acestea vor obține independența, va fi considerată drept „un act de agresiune". Rezoluția își însușește, de asemenea, recomandările Comitetului specialO.N.U. pentru examinareaproblemei aplicării Declarației cu privire la acordarea independenței țărilor și popoarelor coloniale privind necesitatea garantării integrității mice a acestor teritorii, jurate de R.S.A., după obține independența.
Ctnd In anul 1961 

tlnărul Johny Hally
day, alias Jean-Phill- 
ppe Smet, tșl făcea la 
18 ani Intrarea tn rln- 
dul „idolilor”, cuce
rind dreptul de a con
certa la Olympia, și 
sufragiile entuziaste 
ale tuturor amatorilor 
de muzică ușoară, ni
meni nu prevedea vii
toarea degringoladă. 
Tirajul discurilor sale 
atinsese două, cinci, 
zece milioane, gajurile 
creșteau de la un 
spectacol Ia altul tn
tr-un ritm pe care îl 
putea invidia orice lici
tație. Aznavour ti scria 
cîntecele, marea stea 
a șansonetei franțu
zești, octogenarul Mau
rice Chevalier li pre
zicea un succes fără 
eclipsă. Au fost publi
cate cărfi panegirice, 
a apărut o revistă 
„Salut Ies copalns* 
destinată aproape ex
clusiv elogiilor diti
rambice la adresa lui 
Hallyday, care se cre
dea instalat definitiv 
tn glorie.

Șl apoi,... după nu
mai cinci ani, perspec
tiva unui declin to
tal, pînă la deter
minarea tentativei de 
sinucidere. Bilanțul l-a 
făcut chiar Hallyday : 
„Am 23 de ani, am 
vtndut 11 milioane de 
discuri, dar astăzi da
torez fiscului 40 de 
milioane de franci... 
Am fumat două filme 
proaste... Ultimul spec
tacol la Olympia a fost 
un dezastru...*

Ctnd „starul* muzi
cii ușoare a încercat 
să se sinucidă, pășind

econo- încon- ce vor

In publicității se subliniază schimburile de păreri dintre cei doi oameni de stat „au dus la încheierea unor acorduri de principiu în problemele majore în discuție". Asupra chestiunii principale de pe ordinea de zi a întrevederilor — aceea a achiziționării de echipament militar de către R.F.G. în S.U.A. menite să compenseze efectul pe care cheltuielile pentru menținerea trupelor americane în R.F.G. îl au asupra balanței de plăți a S.U.A. — din comunicat reiese că nu s-a ajuns la un acord, această problemă urmînd să facă obiectul unor discuții ulterioare tripartite între reprezentanții S.U.A., Marii Britanii și R.F.G.
Corespondentul la Washing

ton al agenției France Presse 
apreciază că cea de a cincea 
vizită a cancelarului Erhard 
tn Statele Unite s-a soldat, 
prlntr-un „semi-eșec", care „a 
fost însă oarecum compensat 
de hotărîrea privind inițierea 
unor convorbiri tripartite — 
S.U.A., Marea Britanie și R.F.G. — asupra problemelor 
securității atlantice și a menținerii efectivelor militare 
americane în Europa".

dat că

Uniunea națională a studenților din Brazilia a anulat ordinul de grevă dat anterior, anunțînd că a- ceastă măsură este determinată de necesitatea „reorganizării" mișcării de protest a studenților. Pentru moment însă, conflictul dintre studenți și guvern, care s-a soldat timp de mai bine de o săptămînă ctî grave Incidente de stradă, pare să fie aplanat ; ministrul educației, Raimondo Moniz de Ara- gio, reînnoind apelul la menținerea calmului a promis totodată că guvernul va căuta o soluție la acele cereri ale studenților, apreciate ca justificate. După cum se știe, studenții cer încetarea intervenției militare în treburile universitare și a urmăririi acelora acuzați de „incitare la subversiune", cereri care nu vor fi acceptate de autorități, remarcă agenția Reuter. Numeroși studenți de la Universitatea din Rio de Janeiro ca și din alte centre universitare continuă însă să boicoteze cursurile.Pe de altă parte, ziarele de opoziție „Ultima Hora” și „Correio da Mantia" relevă că guvernul plănuiește adoptarea unei legi prin care se va Interzice presei de a publica informații privind acțiunile antiguvernamentale ale studenților. Potrivit presei oficiale, noua lege proiectată ar urma să „disciplineze activitatea ziariștilor din întreaga țară**, astfel ca aceștia să reflecte interesele guvernului.

La Teheran se desfășoară lucrările celei de-a 55-a Conferințe a Uniunii interparlamentare. Din Republica Socialistă România, la sesiune participă o delegație condusă de prof. dr. Tudor Drăganu, vicepreședintele grupului român al Uniunii Interparlamentare.Dezbaterile din prima zi au fost consacrate unor probleme ale situației internaționale, printre care și problema vietnameză. în cuvîntările rostite, majoritatea delegați- lor au condamnat agresiunea americană în Vietnamul de sud. Reprezentantul Franței a subliniat că fiecare popor are

dreptul să-și aleagă singur calea de dezvoltare a țării sale. La rîndul său, delegatul cey- lonez a declarat că este necesar ca trupele americane să fie retrase din Vietnamul de sud, subliniind că nu există nici un temei în virtutea căruia, trupele americane ar a- vea drepturi să staționeze în această țară. Reprezentantul S.U.A., care a încercat să justifice intervenția americană în Vietnamul de sud, a reafirmat dorința S.U.A. „de a înceta războiul din Vietnam și de a începe convorbiri de pace". Lucrările sesiunii continuă.

in urma altor vedete 
ale ecranului sau dis
cului francez Martine 
Carol, Brigitte Bardot, 
Jacques Charrler — 
întrebările care s-an 
impus nu puteau să 
vizeze doar destinul 
individual, complexele 
sau dezamăgirile per
sonale. In cauză a fost 
pus tnsușl „succesul* 
șl mașina comercială 
de fabricat idoli.

Gloria cotată

tlune pe termen senrt, 
obținută tn acel sls- 
tem de comercializare 
a produsului 
tn care reputația 
terpretulul 
doar rol de 
trăgător.

Hallyday a fost In
ternat tntr-o clinică 
pariziană. Revistele 
magazin se preocupă 
de amănuntele vieții 
sale particulare, de 
biografia lui, de șan-

artistic 
ln- 

are adesea 
ambalaj a- Peste S 000 de studenți de 

la Universitatea tehnică de 
stat din Chile au declarat 
marți grevă. Ei cer spo
rirea alocațiilor pentru ne
voile învățămîntului.

R. P. D. COREEANĂ. — Culesul strugurilor Ia cooperativa 
agricolă Ryongsung

Ceea ce era nu de mult un deziderat destul de nebulos, 
adus în discuție cu aplomb de stingă laburistă, preluat 
parțial și cu teamă de guvernul de Ia Londra și transformat 
in subiectul unora dintre cele mai aprige dispute cu opo
ziția conservatoare, începe acum — sub imperiul gravelor 
probleme economice să capete conturul unor măsuri con
crete : retragerea unei părți a forțelor britanice din Ex
tremul Orient, anunță agenția REUTER, a și început. Pri
mele unități au părăsit Borneo (Federația Malayeziei) luna 
trecută, urmînd ca pînă la sfîrșitul acestui an un număr de 
8 000 militari britanici să părăsească Malayezia. Se prevede 
reducerea trupelor britanice în sensibila regiune a globu
lui denumită „la est de Suez** cu aproximativ 20 000 militari 
(efectivul actual fiind de 50 000). Este și mai interesant de 
notat că acest efort de economii vizează și alte zone, ca de 
pildă, Marea Caraibilor, Atlanticul de sud de unde vor fi 
retrase luna viitoare cîteva unități terestre și navale.

Nu este o simplă ajustare bugetară. Aceste retrageri in
dică, indiferent dacă guvernul britanic o recunoaște sau nu 
în mod oficial, că „strategia globală**, anacronică reminiscen
ță din vremurile 
strălucirii 
riale a 
depășește 
resursele 
țări. Cu toată „re
vizuirea dureroa
să" la care a pro
cedat, guvernul 
laburist nu a a> 
juns încă la con
cluziile ultime. 
Este nu fapt, care 
nu poate scăpa co
mentatorilor, acela 
că retragerea pri
melor unități de
clanșează un pro
ces de importanță 
covîrșltoare pen
tru rolul viitor al 
Angliei In lume.

Cu ce vor compensa insulele britanice diminuarea inevita
bilă a influenței lor In spațiul extraeuropean T Mulți ebeer- 
vatorl consideră că slăbirea interesului, indiferent din ce 
motive, pentru o strategie globală covîrșltoare va determina 
Anglia să se întoarcă cu fața spre Europa. Punți pesta Ca
nalul Mînecli — iată soluția de schimb pe care o prep» 
influente cercuri britanice. Intrarea In Piața comună, cola
borarea mal strînsă cu Europa occidentală pe diverse pla
nuri ar urma să fie concretizarea acestei politici de alter
nativă.

Desigur, Londra pare să albă In vedere o apropiere A 
Europa : o mal mare receptivitate față de avansurile eeler •: 
sondaje discrete dar intense privitoare la condițiile aderării 
Angliei Ia Piața comună, vizite oficiale mai numeroase pe 
continent. Se pune totuși o Întrebare firească : intenția des
tul de ferm exprimată de Wilson de a retrage o parte dia 
trupele britanice din R.F.G., dacă această țară nu va re
compensa în măsură mai mare cheltuielile in devize alo 
Angliei pentru întreținerea forțelor ei de pe Rin, nu poate 
fi interpretată și ca un dezinteres pentru continent ? După 
toate aparențele, nu. Mult mal probabil este că publicitatea 
care se dă acestor intenții are drept scop să forțeze mina 
Bonnului (și poate chiar a Washingtonului). Chiar dacă bri
tanicii își vor pune In aplicare amenințarea, reducerea efec
tivului trupelor britanice staționate Ia Rin nu poate fi de 
natură să compromită o apropiere anglo—vest-germană, 
după cum prezența trupelor lor nu a favorizat-o In mod 
deosebit timp de două decenii.

impe- 
Angliei, 

cu mult 
acestei Simplă

ajustare
bugetară?

T. MANEA '

bursă, gloria — produs 
al pieței — se cere a- 
părată cu sacrliicil su
praomenești, fără a fi 
prin aceasta mai puțin 
efemeră. Fluctuațiile 
pe piața discului, chiar 
cele neînsemnate, de
vin fatale pentru cele 
mal sigure valori ale 
muzicii ușoare. Oame
nii aceștia, condamnați 
Ia temporară ascen
siune șl labil succes, 
trăiesc cu spectrul 
sffrșltulul tn față, iar 
singura lor dorință 
este să amine acest 
sftrșit dincolo de vii
torul apropiat. Victo
ria • o amlnare, o cau-

sele lui viitoare ■ „Ido
lul* se află din nou tn 
centru! Interesului pu
blic. Probabil că acum 
numai pentru puțină 
vreme, această reve
nire tragică tn atenția 
opiniei publice fiind de 
fapt preludiul intrării 
Iui tn panteonul foste
lor glorii. Căci tntr-un 
sistem tn care „idolii* 
stnt o necesitate co
mercială, mașina care 
tl fabrică 11 șl devorea
ză, implacabil, de În
dată ce dispare utili
tatea lor.

VIORICA 
TĂNĂSESCU

BUDAPESTA 28 (Agerpres). — Luînd cuvîntul Ia festivitatea de la Academia militară „Zrinyi Mlklos" din Budapesta, prilejuită de înmînarea diplomelor absolvenților din acest an, Janos Kadar, prim- secretar al C.C. al P.M.S.U., a vorbit despre importanța Armatei populare, despre sarcinile ofițerilor și ostașilor. Ară- tînd că în centrul întregii activități a R.P. Ungare stă activitatea de desăvîrșire a construirii socialismului, vorbitorul a subliniat că aceasta este însoțită de o altă sarcină Importantă — apărarea păcii poporului ungar și a întregii o- meniri.în continuarea cuvîntărli sale, Janos Kadar a vorbit despre pregătirile în vederea celui de-al IX-lea Congres al P.M.S.U., Soldați filipinezl debarcați pe coasta Vietnamului de sud
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al Republicii Socialiste Romtnla, 
Corneliu Mănescu, șeful delegației 
româna la cea de-a 21-a sesiune 
a Adunării Generale ■ O.N.U., a 
avut mărfi dimineața o Întrevede
re cu U Thant, secretarul general 
al Organizației Națiunilor Unite.

Cu acest prilej, s-au discutat 
probleme privind activitatea Or
ganizației Națiunilor Unite șl sar
cini care stau in lata actualei ie- 
sluni a Adunării Generale,

întrevederea s-a desfășurat tn
tr-o atmosferă deosebit de cordia
lă, prietenească.

Ky părea în culmea entuziasmului. Urnele de vot pe care le-au umplut subalternii săi potrivit unor procedee clasice în materie de fraudă electorală, i se păreau suprema dovadă de „democrație". Dictatorul de la Saigon devenise de o limbuție care contrasta cu neliniștea din toiul verii. Interviurile și discursurile îi răpeau ceasuri întregi în fiecare zi. Ky repeta neobosit aceeași frază: scrutinul înseamnă o cărămidă la „edificiul democrației".

OLANDA. — Momentul recuperării submarinului vest-ger
man „Hal" de către vaporul „Magnus"

Lăudăroșenia marionetei n-a 
fost luată în serios nici chiar 
de către cei obișnuiți să în
chidă ochii în fața realităților 
sud-vietnameze. In fond, nu 
se putea omite faptul că „vo
tul** s-a desfășurat în condiții
le în care patru cincimi din 
teritoriul Vietnamului de sud 
se găsesc sub controlul Fron
tului Național de Eliberare. 
Pretinsa consultare electorală 
s-a desfășurat doar în zonele 
în care, cu ajutorul baionete
lor și al napaimului, ocupanții 
străini mal dețin poziții. In
diferența ostentativă a popu
lației a obligat pe Ky să pună 
în mișcare un uriaș dispozitiv 
propagandistic și represiv. Ne
numărate afișe an acoperit 
străzile Saigonulul, băiețan- 
dril fără ocupație au fost an
gajați să repete Ia megafoa-

nele Instalate tn autocamioane 
chemări la vot, manifeste ti
părite cu bani americani soli
citau pe locuitori din zorii zi-

te... Populația era expusă Ia 
presiuni violente din partea 
unor autorități locale dornice 
să placă guvernului și care au 
umflat cifrele adăugind canti
tăți masive de buletine de vot 
în locul cetățenilor care nu 
s-au prezentat la urne**. „Au 
umflat cifrele**, prin adausuri 
MASIVE și... trăiască demo
crația ! 500 000 de soldați și 
polițiști au vegheat ca rezul
tatele votului să fie conforme 
cu cifrele pe care le-au decis 
autoritățile de la Saigon. Pen-

pentru a demonstra că cea mal 
autentică democrație ar în
cepe să funcționeze la Saigon. 
Dar cine a luat loc pe băncile 
noului parlament ? „Aleșii" 
sînt oamenii de încredere ai 
generalului — cei mai mulți 
poartă galoane de generali și 
colonei, alții sînt slujbași din 
provincie ai regimului cărora 
li se adaugă un important con
tingent de oameni de afaceri.

Dar nici măcar această „a- 
dunare" nu inspiră suficientă 
încredere lui Ky. Inițial fuse-

„ALE |“ [IE LA SAIGON
lei și pînă noaptea tîrziu. Dar 
„punctul forte" al campaniei 
electorale l-au reprezentat 
manevrele menite să intimide
ze populația. Chiar agenția >- 
merlcană UNITED PRESS IN
TERNATIONAL evocă: „în 
săptămînile care au precedat 
„alegerile" poliția efeetna ra
zii pe străzi pentru a constata 
dacă cel lnterogațl posedau 
documente de înscriere pe lls-

tru „meritele" sale în cîmpul 
de luptă electoral, șeful securi
tății militare care cumulează 
și funcția de director al poli
ției din Saigon a fost înălțat Ia 
gradul de general.

Din mascarada electorală 
s-a născut o „adunare consti
tuantă" căreia la Saigon i s-a 
făcut o teribilă reclamă In 
speranța că regimul va obține 
fațada legală de care duce e- 
videntă lipsă. Scribii lui Ky 
s-au chinuit in zilele din urmă

se vorba ca noul organism să 
dispună și de unele prerogati
ve legislative. Ky s-a răsgîn- 
dit însă : „adunarea" are o u- 
nică sarcină — aceea de a e- 
labora în viitoarele șase luni 
un proiect de constituție. Dacă 
proiectul nu ar corespunde ce
rințelor oficialităților, 
opinia ’ 
fără drept de apel, 
decretului nr. 21 pe care Ky 
l-a întocmit și pe care tot ei 
l-a aprobat, guvernul are co

atunci 
.aleșilor" este anulată 

Potrivit

vîntul hotărîtor în ceea ce pri
vește... hotărîrile „adunării 
constituante". Săptămînalul 
britanic ECONOMIST comen
ta malițios : „De fapt, nimic 
n-ar fi fost esențial deosebit 
dacă guvernul ar fi numit pur 
și simplu un comitet care să 
elaboreze constituția".

Marți, mult lăudata „aduna
re" și-a inaugurat lucrările. A 
fost prezent Ky care a mai a- 
dăugat un discurs la lungul 
șir al manifestărilor sale ora
torice, slăvind în limbajul ca- 
re-i este propriu „democra
ția" de la Saigon, Generalul, 
ca șî colegii săi care au urcat 
la tribună, n-a fost zgîrcit în 
promisiuni. Eforturile sale o- 
ratorice sînt, însă, inutile. Far
sa parlamentară nu va putea 
„legaliza" un regim care su
praviețuiește datorită prezen
ței trupelor americane și al 
cărui viitor se înfățișează în 
cele mai sumbre culori. „Ale
șii" lui Ky n-au nimio comun 
cu poporul sud-vietnamez, cu 
aspirațiile sale de libertate și I 
independență. Ziua de mîine ' 
nu rezervă nimic bun mario- i 
netelor care, slugarnice, in
terpretează un scenariu scris ' 
la Washington. i

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

L'Ă SEDIUL O.N.U. anunțat 
oficial că membri) Consiliului de 
Securitate se vor întruni vineri la 
ora 19 (G.M.T.) pentru a examina 
pltngerea Republicii Congo (Kins
hasa) împotriva Portugaliei. In 
pltngere se subliniază că Portuga
lia a permis folosirea teritoriilor 
sale din Africa, Angola șl Cabinda, 
pentru pregătirea unor trupe mer
cenare aflate în serviciul fostului 
prim-mlnlstru congolez 
Chombe, tn scopul de a fi 
în Congo cu misiunea de 
tura actualul guvern al 
țări.

Mols« 
trimise 
a înlS- 
acestei

SURSE oficiale din Washington 
au anunțat că președintele S.U.A., 
Lyndon Johnson, ar putea aă vizi
teze Londra și alte capitale vest- 
europene cu prilețnl călătoriei pe 
care o va întreprinde in primăvara 
anului viitor la Bonn. Tn legătură 
cu aceasta, purtătorul de cuvînt ai 
Casei Albe, Bill Moyers, a afirmat 
că, pe lingă invitația primită din 
partea cancelarului vest-german 
Erhard, președintele Johnson a 
primit invitații și din partea altor 
conducători de state vesf-europene 
inclusiv primul ministru al Marii 
Britanii, Harold Wilson.

PREȘEDINTELE Filipinelor, Fer
dinand Marcos, a sosit miercuri Ia 
Tokio într-o vizită oficială de 5 
zile. Președintele filipinez va avea 
o serie de convorbiri cu membrii 
guvernului Japonez asupra unor 
probleme privind situația interna
țională și
economice

M. RAMURA

I

I
I
I
■ mmizează nici un
I despre armamentul

perspectivele relațiilor 
dintre cele două țări.

POSTUL
nunțat că . _____ ____ ___
S.U.A. a intervenit un acord pri
vind livrarea de armament ameri
can către Arabia Saudită. Potrivit 
acordului, S.U.A. vor livra autori
tăților de la Ryad armament, mu
niție și piese de schimb pentru 
tehnica militară în valoare de 100 
milioane dolari. Comunicatul nu 
furnizează nici un fel de amănunte 

-î ce urmează să 
fie livrat Arabiei Saudlte.

de radio Jeddah a a- 
între Arabia Saudită $i
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