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La aosire, pe aeroportul Băneai»
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COMUNICATSĂRUT

MAMA!

(Continuare 
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De la bordul avionului, to
varășii Nicolae Ceaușescu și 
Ion Gheorghe Maurer au adre

sat tovarășilor L. I. Brejnev șl 
A. N. Kosîghin următoarea te
legramă :

Părăsind, teritoriul Uniunii Sovietice, vă adresam mulțumiri 
cordiale pentru ospitalitatea de care ne-am bucurat in timpul 
vizitei prietenești Jdcute în țara dv. $i vă urăm dumneavoastră, 
întregului popor sovietic noi succese în construcția comunis
mului.

I

In pauză. (Un grup de tinere de la Filatura Românească de bumbaa\ 
din GapUa.'d)

membru al 
Politic al C.C. al 

ministrul apărării 
al R. P. Polone ; 
Ceaușescu. secretar

M/NA,

tineretului
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TINERI PE1
ȘANTIERELE^ 

PATRIEI Ă

...Cînd am călcat pragul ca
sei bătrînilor Drimbărean din 
strada Dobrogeana Gherea 
din orașul Alba Iulia, am avut 
pentru moment sentimentul că 
am greșit adresa. Știam că 
aici am să găsesc o familie 
numeroasă. Maria Drimbărean 
a adus pe lume 14 copii; în 
număr egal băieți și fete. Ușa 
mi-a deschis-o tatăl, Aurel 
Drimbărean, pensionar in 
virată de 74 de ani.

— Singur 7 — îl întreb.
— Deocamdată, da. Marla, 

nevastâ-mea, e plecată în 
oraș, iar Olimpia este la Ha
țeg împreună cu ginerele meu. 
S-a dus si o vadă pe sora cea 
mai mare, pe Elisabeta și pe 
nepoți, doi flăcăi ca brazii... 
Ceilalți copii s-au făcut mari, 
au crescut și și-au luat zborul. 
Fiecare are rostul lui.

In așteptarea celei mal fe
ricite dintre 
noștință cu 
Drimbărean 
unui album, 
o fotografie ..
cută în vara anului 1961 cînd 
întreaga familie s-a adunat 
din toate colțurile țării, la va
tra părintească. Erau toți, Eli
sabeta, casnică, mamă la rîn- 
dul ei, Elena, contabilă în Ti
mișoara, Maria, telefonistă în 
Cluj, Margareta, contabilă în 
Alba Iulia, Olimpia, telefo
nistă tot acolo, Dorina, cas
nică, Silvia, medic stomatolog 
în Cluj (fetele) apoi băieții: 
Iosif, tehnician în Sibiu, Da
niil, ofițer tot în Sibiu, Tra
ian, ofițer de aviație în Bucu
rești, Viorel tehnician. Emil, 
inginer constructor la Cluj, 
Alexandru și Dorin, doctori în 
București. Lipseau doar cei 
13 nepoți.

— Nu am mal avut loc în 
fotografie, zîmbește duios bă- 
trînul

Pe

în timp ce coșul uzi
nei chimice fumegă, 
alături, pe zeci de hec
tare, constructorii au 
deschis front de lucru 
unuia din marile obiec
tive ale cincinalului: 
Combinatul petrochi
mic Pitești.

Combinatul petrochi
mic Pitești are, în linii 
generale multe asemă
nări cu fratele sau de 
la Brazi.

4>i aici, organizațiile 
U.T.C., aplicînd în viață 
indicațiile Congresului 
al VlII-lea al U.T.C., au 
recomandat și recoman
dă tineri care să lucreze 
pe șantierele acestor 
noi obiective industri
ale.

Am văzut tntr-un re
portaj. publicat tot la 
această rubrică, că la 
Brazi urarea de „Bun 
venit" a fost însoțită de 
numeroase acțiuni edu
cative, pentru inițierea 
tinerilor în meseria de 
șantierist, pentru perma
nentizarea lor.

„Bun venit" li s-a 
spus și tinerilor care 
s-au angajat, recoman
dați de organizațiile 
U.T.C., să lucreze pe 
șantierul Combinatului 
chimic Pitești. Dar...

— „Cei mai mulți din
tre tinerii calificați — 
arată Mircea Păun, 
delegatul forțelor de 
muncă — au venit pe 
șantier recomandați da

organizațiile U.T.C. A- 
ceastă acțiune a Co
mitetului regional al 
U.T.C. ne-a bucurat 
ne bucură. Șantierul 
Combinatului chimic Pi
tești are nevoie, numai 
tn aceLt trimestru, de 
peste 1 000 de construc
tori, iar în 1967 de 
7 00Q—8 000. Slntem con
vinși că această forță de 
muncă va fi recrutată, 
în cea mai mare parte, 
din rîndul tineretului* 

începutul, rpre aceste 
cifre, și impresionante 
îi caracteristice, pentru 
investițiile cincinalului, 
a fost făcut. Au apărut 
însă, o dată cu el, și 
unele „bariere" în calea 
acțiunii care, dacă nu 
sînt înlăturate la timp, 
pot face ca mersul ei să 
fie mal lent. Despre ce 
este vorba ?

„Lucrările de organi
zare a șantierului, cele 
referitoare la construc
țiile sociale, baracamen- 
te — precizează maistrul 
Ion Voicu — n-au (inut 
pasul cu planul forțelor 
de muncă. în mai puțin 
de 2 luni, conducerea 
șantierului a angajat 
peste 2 000 de oameni, 
iar baracamentele — mă 
refer la instalațiile sa
nitare și electrice — nu 
sînt gata nici acum f Am
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CU ANGAJAMENTUL 
ANUAL ÎNDEPLINIT
Colectivul Ca mb Io «tulul 

da caloloii |i htrUe de le 
Suceava șj-a realizat anga
jamentele luate în Întrece
rea lociallsti pe întregul 
■ a. Au toit produae tu piua 
aproape 3 MO tone celulozl, 
767 tone hfrlle, circa 5 mi
lioane aad de hîrfle etc.

Realizarea înainte de ter
men a angajamentelor anu
ale ie datorește aplicării în 
întregime a măsurilor 
nlco-organlzatorlce.

PETE PE ALBUL

Vineri seara i-au înapoiat în 
Capitală tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, Ion 
Gheorghe Maurer, membru al 
Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului 
de Miniștri, împreună cu ge
neral-colonel Ion Ioniță, mem
bru al C.C. al P.C.R., ministrul 
forțelor aripate, care, la invita
ția C.C. al P.C.U.S. și a guver
nului sovietic au făcut o vizită 
prietenească în Uniunea So
vietică.

La sosire, pe aeroportul 
Băneasa, au fost de față tova
rășii Chivu Stoica, Gheorghe 
Apostol, Alexandru Bîrlădeanu, 
Emil Bodnaraș, Alexandru 
Drăghici, Paul Niculescu-Mi- 
zil, Ilie Verdeț, membrii și 
membrii supleanti ai Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., 
secretari ai C.C. al P.C.R., vi
cepreședinți ai Consiliului de 
Miniștri, membri ai C.C. al 
P.C.R., membri ai Consiliului 
de Stat, miniștri, conducători 
ai organizațiilor obștești și in
stituțiilor centrale, generali și 
ofițeri superiori.

Au fost prezențl A. V. Ba-

■ov, ambasadorul Uniunii So
vietice, și alți șefi de misiuni 
diplomatice acreditați la Bu
curești.

Numeroși cetățeni ai Capita
lei, venit! în întîmpinare pe 
aeroport, au salutat cu căldură 
pe conducătorii de partid și 
de stat. Un grup de pionieri 
le-au oferit flori.

*
La plecarea din Moscova, pe 

aeroportul Vnukovo, oaspeții 
români au fost conduși de 
Leonid Brejnev, secretar ge
neral al C.C. al P.C.U.S., 
Alexei Kosîghin, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., 
Nikolai Podgornîi, membru al

Blroulu! Politia al G.C. al 
P.C.U.S., președintele Prezi
diului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., Dmitri Poleanski, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.U.S., prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., Andrei Gro- 
mîko, . membru al C.C. al 
P.C.U.S., ministrul afacerilor 
externe al U.R.S.S., mareșalul 
Uniunii Sovietice Andrei Gre- 
ciko, membru al C.C. al 
P.C.U.S., prim-losțiitor al mi
nistrului apărării al U.R.S.S. 
La aeroport au fost prezenți, 
de asemenea, Teodor Mari
nescu, ambasadorul Republicii 
Socialiste România în Uniunea 
Sovietică, șl membri ai Amba
sadei române din Moscova.

mame facem cu- 
tntreaga familie 

rdsfoind filele 
Pe prima pagină, 
mai recentă fă-

Drimbărean.
măsură ce parcurgem 

filele albumului creștea in 
curiozitatea de a o 

cunoaște pe mama, pe Marla 
Drimbărean. pe aceea care a 
dat naștere acestei familii pu
ternice. Nici nu știu cînd s-a 
deschis ușa și în cameră a 
intrat o femeie de 67 de ani; 
puțintică la înfățișare și cu 
părul încărunțit. în ciuda vîrs-

mine

ILEANA DINICĂ

/Continuare tn pag. a nf-a)

IMACULAT
AL HALATULUI

Raidul nostru prin citeva unități medico-sanitare

• Excepții care întunecă un elogiu • Se cere 
un bisturiu pentru o boală cronici: nave- 
tismul • Vă vorbim cu amărăciune despre 
medicul de la Amara • Propuneri de salvare
pentru o Salvare • Adnotări la un termen 
de specialitate „garda dormită"

j acest raid cu scrisori sosite 
tineri din toate colțurile țării, care în cu- 
simple, emoționante, vorbesc despre me- 
dintr-un sat sau dintr-un oraș, care i-a 
vieții, muncii. Am adărtga un lucru care 
fi verificat în toate orașele și satele pa- 
grija partidului și statului în drearea de 

dotate cu aparatajul necesar,

Am putea începe 
de la 
vinte 
dicul 
redat 
poate 
triei : 
unități sanitare 
grija pentru pregătirea unor cadre cu înaltă ca
lificare profesională. Despre calmul, atenția cu 
care lucrează miile de medici s-ar putea scrie 
pagini fără de număr. Elogiile destinate celor 
care te fac să crezi în puterea miraculoasă a 
științei, în cei ce o stăpînesc, în umanismul lor, 
s-ar cere să fie fără de sfîrșit. Sînt mii de medici, 
de toate profesiile, care se dăruiesc eu pasiune

misiunii lor nobile, care prețuiesc mai prețui de 
orice, sănătatea oamenilor muncii.

Ne vom opri însă asupra unor caruri mai 
puțin frecvente în care albul imaculat al hala
tului e pătat de cel care îl poartă.

r
(Continuare tn pag. a llî-a)

— Repede, tovarășe doctor, îmi na*te nevaata I
— S* aftepte pu|in il-ml tndeplineic „norma" la rate I
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Invitația Comitetului 
Centrai al P.C.U.S. și a Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., 
între 17 și 22 octombrie 1966 
s-au aflat în Uniunea Sovie
tică :

Todor Jivkov. prim-secretar 
al C.C. al P.C. Bulgar, preșe
dintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Bulgaria, general de 
armată Dobri Djurov, membru 
al C.C. al P.C. Bulgar, minis
trul apărării populare al R.P. 
Bulgaria ;

Antonin Novotny, prim-se
cretar al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, președintele R.S. Ce
hoslovace, Jozef Lenart, mem
bru al Prezidiului C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, președintele 
gu verii ui ui R. S. Cehoslovace, 
general de armată Bohumir 
Lomsky, membru al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, minis
trul apărării naționale al R.S. 
Cehoslovace :

Osvaldo Dorti co a Torrado, 
membru al Biroului Politic al 
CC al P.C. Cuban, președin
tele Republicii Cuba, Râul 
Castro Ruz, membru al Birou
lui Politic, al doilea secretar 
al C.C. al P.C. Cuban, locții
tor al primului ministru și mi
nistrul forțelor armate revolu
ționare ale Cubei ;

Walter Ulbricht, prim-secre
tar al C.C. al P.S.U.G., pre
ședintele Consiliului da Stat 
al R. D. Germane, Wllli Stoph. 

^membru al Biroului Politic al 
’C.C. al P.S.U.G., președintele 
Consiliului de Miniștri al R.D. 
Germane, Erich Honecker, 
membru al Biroului Politic și 
secretar al C.C. al P.S.U.G^ 
general de armată Heinz Hoff
mann, membru al C.C. al 
P.S.U.G.. ministrul apărării 
naționale al R.D.G. :

Jumjaaghiin Țedenbal, prim- 
secretar al C.C. al P.P.R.Mm

președintele Consiliului da 
Miniștri a] R. P. Mongole, Ja- 
miangbiin Lhagvasuren, mem
bru al C.C. al P.P.R.M., minis
tru pentru problemele arma
tei populare a R. P. Mongole? 

Wladyslaw Gomulka, prim- 
secretar al C.C. al P.M.U.P., 
Jozef Cyrankiewicz, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.L.P., președintele Consi
liului de Miniștri al R. P. Po
lone, mareșalul Poloniei, Ma
ryan Spychalski, 
Hiraului ~ 
P.M.U.P., 
naționale 

Nicolae
general a] C.C. al P.C.R., Ion 
Gheorghe Maurer, membru al 
Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii So
cialiste România, general-colo
nel Ion Ioniță, membru al C.C. 
al P.C.B., ministrul forțelor 
armate ale Republicii Socia
liste România :

Jănos Kâdar. prim-secretar 
al C.C. al l’.M.S. Gyula Kal- 
lai, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.M.S.L’., pre
ședintele Consiliului de Miniș
tri al R. P. Ungare, general
colonel Lajos C2inege, mem
bru supleant al Biroului Poli
tic al C.C. a! P.M.S.U., minis
trul apărării naționale al R. P. 
Ungare.

Oaspeții au fost însoțiți de 
tovarășii : L. I. Brejnev, A. P. 
Kirilenko, A. N. Kosîghin, 
K_ T. Mazurov, A. L Pelșe, 
N. V. Podgornîi, D. S. Polean- 
ski, M. A. Suslov, A. N. Șele- 
pin, P. E. Șelest, G. I. \ oro- 
nov,'.Z. _ ’ 
Grișin, D. A.
Mașerov, V.
Ș. R. Rașidov, 
D. F. Ustinov,

I. V. Kapitonov, F. D. Kula
kov, B. N. Ponomariov, condu
cători ai Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice și ai gu
vernului sovietic, precum și de 
mareșali ai Uniunii Sovietice î 
A. A. Greciko, M. V. Zaharov, 
N. 1. Krilov, I. H. Bagramian, 
mareșalul principal de aviație 
K. A. Verșinin, mareșalul do 
artilerie K. P. Kazakov, mare
șalul de trupe blindate F. F. 
Poluboiarov, M. V. Keldiș, 
președintele Academiei de 
Științe a U.R.S.S., și de alți 
oameni de știință.

Reprezentanții partidelor 
frățești au luat cunoștință de 
realizările științei și tehnicii 
sovietice, inclusiv de cele mal 
noi tipuri de armament pen
tru trupele de uscat și forțele 
aeriene militare. Conducătorii 
partidelor frățești, șefii guver
nelor și miniștrii apărării au 
vizitat un cosmodrom, unde 
le-au fost prezentate diferite 
tipuri de 
militară. Ei 
sarea de 
cosmice.

Tn timpul șederii In Uniunea 
Sovietică au avut loc Intilniri 
și convorbiri ale conducători
lor de partid și șefilor guver
nelor țărilor socialiste. In 
cursul acestor fntîlnîri și con
vorbiri a avat loc un schimb 
de păreri privind un cere larg 
de probleme, care interesează 
părțile, ale politicii internațio
nale.

C.C. al P.C.U.S. și guvernul 
sovietic au oferit un prinz în 
cinstea conducătorilor parti
delor frățești, a șefilor de gu
verne și a miniștrilor apărării.

Intilnirile și convorbirile 
s-au desfășurat intr-o atmos
feră de sinceritate și prietenie 
frățească.

tehnică cosmică și 
au asistat la lan- 
rachete și aparate

V. V. 
P. M.

P. N. Demicev, 
Kunaev,

P. Mjavanadze, 
V. V. Șcerbițki, 
I. V. Andropov,

■»

Termometru] și îndeosebi 
plnvlometrele așezate în ogră
zile cooperativelor agricole jl 
goipadăriilor agricole de stat 
înregistrează de ctteva zile În
coace o vreme tot mal puțin 
favorabilă lucrărilor în cimp. 
Șt cite mai «înt de îăcnt ! Po
rumbul mai ocupă încă în cîmp 
aproape 20 la sută din supra
fețele pe care a tost cultivat ; 
cu culesul viilor abia s-a tre
cut de 65 la sută, iar cit pri
vește semănatul, epoca optimă 
a constituit o preocupare numai 
pentru lucrătorii ogoarelor din 
regiunea Galați si ai gospodă
riilor agricole de stat aparti- 
nlnd Trustului oraș București. 
In rest, preocupările ce ar ii 
trebuit să existe la începutul 
campaniei, abia acum au apă
rut. Numai ața se explică de ce 
în Oltenia există raioane (Ol- 
tețu, Balș, Cralova, Vînju 
Mare) unde abia s-a ajuns la 
66—70 la sulă Ia însămîntări ; 
In Argeș, raionul cel mal avan-

Ml IIM 0 VEȘNICIE
sat — Dr3glneștl — na s-a 
apropiat declt de 90 la șuti 
(majoritatea celorlalte aflîn- 
du-se sub 70 la sutl), tar in 
Hunedoara, Clu|, Crlțana, Bra
șov, Suceava, Maramureș, înci 
se mai vorbește de multe 2ile 
necesare spre a încheia însi- 
mînțărlle. Ctt a fost timpul 
bun, în fiecare din aceuta re
giuni, zeci de tractoare au ilaf 
zilnic nefolesite din cauza de
fecțiunilor |i mal cu seam* a

eee

neeliberării la timp a terenu 
rilar. Foarte puține tractoare 
au fost folosite In două schim
bări.

Epoca optimă pentru însă- 
mlnțărl nu tine o veșnicie. Ex
periențele întreprinse în sta
țiuni, fn cîmpurile organizate, 
de unitățile agricole au subli
niat un lucru cert : cu cit te 
depărtezi de epoca optimă, 
pierderile transmise viitoarei 
recoltp merg în progresie geo
metrică. De aceea, accelerarea

ritmului de lucru este singura 
gi cea mai importantă cerință 
actuală. Semănatul, cum se 
sublinia nu de mull Ia o dis
cuție organizată de redacția 
noastră, este campania mecani
zatorilor și Inginerilor agro
nomi. Și, în hună parte, aceș
tia sînt tineri, oameni bine pre
gătiți profesional, asupra activi
tății cărora tinerețea tșl lasă 
amprente puternice în ce pri
vește elanul, pasiunea în mun
că. Organizațiile U.T.C. să facă 
totul pentru concentrarea aces
tor însușiri și oglindirea lor îo 
producție. In ritmul mal acce
lerat al executării lucrărilor, 
în încheierea în «curt timp a 
însămințărilor. Experiența bună 
— lucrul în două schimburi 
sau în schimb prelungit, exis
tența mecanicilor de atelier 
din S.M.T. la fiecare brigadă 
pentru a interveni operativ 
etc. — să circule, să devină 
bun colectiv.

gh. fecioru



FULGERE ÎN NOAPTE
Ați avut desigur 

prilejul, dragi cititori, 
ca la paradele mili
tare, să admirați pe 
rachetiștii antiaerieni, 
lnsoțindu-ți puternici- 
le lor arme de luptă. 
Putini Insă 
dumneavoastră 
avut prilejul să-i ve
deți pe vachetiști 
lucru*. SI tocmai des
pre măiestria, despre 
forța de temut a armei 
lor încerc să vă fac 
cjteva mărturii.

...Sub ciuperca um
brarului, la mireasma 
aromată a unei câni de 
ceai, conversația ani
mată dintre cîțiva ofi
țeri ingineri face cli
pele de răgaz mai plă
cute, mai odihnitoare. 
La platforma de pre
gătire a semiremorci
lor un grup de mili
tari, tmbrăcați In sa
lopete, lucrează de 
tor Vocea sonoră a 
comandantului pluto
nului, un căpitan, co
mandă scurt dar ener
gic : „Gata grinda ?... 
Lanțul, controlați veri
gă cu verigă lanțul I 
Să nu-|i fl ascuns vreo 
fisură I... Arcul la co
lier ?... 0<ne 1... Mai 
verificat! odată !...*

Biutela — ciclopice 
amfore rlndutte In po- 
liqon ca jalonlerli la 
paradă — ne atraq In
tre umerii lor îmbră
cat! cu mantii de ier
buri. întllnim aci zum
zetul de stup al ma
șinilor bateriei radio- 
tehnice. Antenele ata

dintre 
a(i

„la

tlei de emlaie-recepțla 
își rotesc formele biza
re, parcă de lans-tor- 
pile suspendate, 
tind văzduhul cu 
ph ( 
unde 
ostaț 
boxei 
(„Am 
trician 
unor blocuri In 
iești. Aici slnt opera
tor...’) — curăță 
praf suporfii 
al masivei 
lingă care ne 
Antenele I|i domolesc 
pății, lulnd apoi un 
binemeritai repaus.

Sus In stație, trebă
luind la un bloc osci
lograf, reîntllnim un 
ofițer cu sprlucenele 
arcuite peste 
sfredelitori, cu 
|ii brăzdau de 
rea anotimpurilor.
Priceperea îmbinată cu 
pasiunea 
trunderea 
tainelor 
transmite 
litor si fruntașului de 
alături, si el căutător 
de dealeqlri. de înțe
legeți. de deprinderi. 
Ei îți unesc eforturile 
pentru a ie»l fi de 
astă dată învingători 
In măsurarea 
lor cu cea a 
acesteia atlt 
plexe.

Echipat! cu 
le de protecție, 
pierii unei subunități 
„hrănesc* racheta cu 
combustibilul c®-1 va 
asigura extraordinara 
forță de propulsie. Ur
mărind Indem'naraa.

scru- 
sno- 

de 
Un 

zice

fasciculelor 
nevăzute, 

voinic, ai 
la mijlocie, 

lucrat ca elec- 
i la construirea 

Plo-

de 
metalici 
„uzine* 

aflăm.

ochii 
obra- 
trece-

Di-
■

il

pentru 
adinei 

tehnicii 
fluid, risco-

fartei 
tehnicii 

de com-

costumc- 
echi-

grija ți rapiditatea cu 
care se demontează 
mufe, se cuplează un 
furtun, se urmărește 
creșterea „atmosfere
lor". Înțelegi că, ală
turi de aceste vizibile 
calități, rod al nopților 
Si zilelor de trudă, de 
specializare, există o 
forfl Interioară, forța 
conciliatei patriotice, 
care propulsează sl ea 
pe racheti<ti la între
cerea cu secu odele,
spre culmea perfec
țiunii. a continuei au- 
todepăsiri- Au 
tat. aici, odată 
mult aâ «i facă 
guri concurentă* 
se spunea recent 
tr-o adunare a nteeîț- 
ti lor, si se grăbească 
nu cu vorba d cu 
fapta. Cu fapta ostă
șească. cotidian! fi •- 
roici în aceîați tfmo, 
cu satisfacția că țara 
le-a Încredințat o Kara, 
o foarte mare răspun
de re.

. .Cobzari noaptea 
Clipa decw-rl ■ p« a- 
proapa. Antenele !♦: 
re'tretJ rotirea. iz ra
ții. tevlhati 13 'cote
rie owretord, cu pr> 
▼inlr vioi: «rwlresc 
stropit de hunmă ce 
se misei metodic prin
tre raaranîe coordona 
teîor de pe ogrixc'e 
ecranelor

— Pe-.tm luptă, pre- 
gîtrțî a m-
tnandî

— Tmtl 371351 
tlsneste un răzmas

— Delenmskar ele
mentele 1 — rimrl
din nou cemaadA.

ARMATE ALE REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

DIN ACTIVITATEA MILITARILOR FORȚELOR

din
P« 
d« 
S«

învă
țul! 

i sin- 
cuas 

în-

Ființa flacăra! 
|i-a întins 

voinței la ma- 
Voința nestră- 
da a ixblndl. 

dirijarea, 
li la trluaghlu- 

foa foreseen ta —

— Prima top I — 
sa răspunde In secun
da următoare. Se ci
tesc coordonate, se 
trasează aliniamente.

Rachetele... renunță 
la starea de repaus, 
îjl ridică fruntea |i 
Încep să adulmece ce
rul. Avionul teleghidat 
zburlnd vertiginos 
bate la poarta intrării 
In zona încredințați 
rachetițitlor pentru a- 
părare. - - .
militar 
corzile 
xitnum. 
mutată 
Ofițerul ca 
cn ochii 
rile 
cupa ca urci pe dia- 
aonala ecranelor 
fața sa. ea degetul 
eres te tu’ butonului 
lansare, arieaptL 
raportează cl tigta 
aprop'C de a'.lslasxant

— Lssiab ' — te
aude gfratuâ ferm al

5: ra
cheta — dec'îM’nd 
parei lao’s'*! toa*e tu- 
satcie miii Tlrslsd
pacte
o-.aei crsperrl da ittc 
n tem. Jksțxd îs *r- 
■A i o Late te £1-

cări, o ploaie de tcln- 
tei — țlșnește de pe 
rampă eu viteza unui 
glonț, „părăsește’ pri
ma treaptă, depășește 
cu mult viteza sunetu
lui, își curbează traiec
toria în căutarea țintei 
Si dispare — fulger In 
noapte — dincolo de 
norii ce-si închid gră
biți porțile In urma ei. 
După cfteva secunde, 
tavanul norilor se îm
purpurează de explo
zia rachetei, care Si-u 
atins ținta.

Cînd tunetul aceste
ia a poposit pe nlnrin*. 
aparatele Înregistrează 
cl dintr-e singuri lo
vi tur! Unu care na
viga pnr.tre ghețurile 
•tretosferei ftuaese fe
rtil ta plia. Senrizxen 
tul vietorW a cn pieli
ta r îzteleguae ma;
profund că eutorftatoe 
noastră de hsptltari. 
cuxe m exprima n 

’JustT-a scriitor ramie 
TTse Ia primul 
ths mărețe ea 
care o apărăm
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CURAT
REZOLVARE!

Școala generali din caauna Cacica, ragiiiia Sicem

LA 150 DE ANI... «rasă wteaa ta •-«• npAte •

...Am derulat timpul înapoi cu un veac |i . 
jumătate, pentru a înțelege mai exacl emo- I 
ția ce-i cuprinsese pe toți Ieștii elevi ai >c«- a 
Iii din comuna Cacica, regiunea Suceava. I 
prezenți, tn această zi de octombrie. La ani- : 
vc sarea a 150 de ani de Ia Înființarea școlii, | 
fiind pe rind slnt trecute la revistă frag- I 
mente din istoria acestui lăcaș de cultură din ' 
fundul Țării de Sus, siat reînviate UadițiL . 
figurile unoi daicZU dcatoLnici, cn 4rag«sle I 
de popor. Se împletește astfel flnai ■■litmi I 
cu cel al realității. Intregoda-se tmagiaea 
naeî școli pornită 4e la cițîva elevi și on | 
dascăl, plai la cei peste 2M de chr»i (cn u I 
număr corespunzător de cadre didacticei care 
învață astăzi la clase largi. încăpătoare. Im I 
minoase. Esia nn ■omeal dnese&M la viata I 
tuturor celor care aa aflai prteseta slove ale 
cunoașterii, simțind, pentm Intlia oară, gvstnl I 
cărții șl mireasma luminii. De-a dreplnl km- I 
praslonantă a lost In t Unit ea logUtor oferi cm • 
Învățătorii lor. Aa vernil să-i Inllmptae EUsa- ■ 
beta Ml roș și A. Cahovsld. bătrinJ dascAU pen- I 
lionari, alături da Ion Armeana șl Ion Dric- I 
binschi și alțl tineri învățători șl pro tenori ai . 
satului. Betnlflnim printre foștii elevi coaie- I 
reuțlari universitari, Ingineri, afronemt, me- | 
dlcl, economiști, alături de nome regi linuri 
cooperatori. In cuvinte nmottoaanle. pttae de | 
căldură șl dragoste, aceștia și-an maeileelal I 
mulțumirea lor fierbinte pentrn acte care I 
le-au îndrumai pașii p« druai tavllăinm. A 
răspuns, In numele elevilor de asCAti. ptoaie I 
ra Aurica Parascan din clasa a Vl-a. ar!tind I 
că atft ea, cît și colegii «d nn se vor lăsa * 
mal prejos dedt generațiile mal rintnica. | 
Pe iceni câmlnulnl cultural. temațU artiști- I 
că a școlii a prezentat ■ election! din progra- I 
mu] artistic șl montajul „Țara mea de glorii*. 
Punctul culminant al spectacolului, care a I 
emoționat întreaga asistență, l-a eMsllhsit I 
suita de dansuri locale vechi sesținute de 
țărani cooperatori, foști slavi al scolii tn | 
virată da peste 60 de ani. Oaspeții an viză- I 
tal, apoi, expoziția aniversară. In care Baca- 1 
re s-a reîntllnlt cu vtrsta sa de stand. Cala- ■ 
loagele s-au răsfoit peste timp — oglindă a I 
anilor de școală.

A fost pe drept cuvlnt o sărbătoare a dra- . 
gostel de cultură. Fie deci rin du rile male, nn I 
omagiu adus bătrlnllor dascăli, cara ■■ *-« I 
lăsat înfrînți de poverile timpului — n 
gînd de recunoștință partidului șl statului I 
nostru pentru minunatele condiții creata pen- I 
111 de astăzi.

BORIS TITREA

ee «fw? Vtea mc 
^r«mid bd» Ml ev
Iv fsvg. —ratted*. »-<r aeteo

Fofo; L MABCOVIC!

CWaa fUeM ■—r-i «• 
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e«r* r» ka
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— H i-w «ltZ.
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îteevMidf d* tAtrgten*, risiA- 

—-sfî’-w s-« ■X:*-o
«4p*ie ce- edT? jr*’ F
rî’apix. i-dd aiu-rri pa 
:qx>grd*.

— Pdx. sfa-.ga- H
dwMnddid O^m«l J<te«etl 
Saw l ai ștto toc tmaU ifan 
cap«a ioenJt.-. r.ne rintrm noi. 
7ot nu, tUr fa» d-eepte. ad 
vu • cu șțârii! |i
aearettenle e90pemttreL Me- 
«"itd irew tddm jp «e«*etd 
d*mae aă flj^ireze pa iltev 

n« <1U.
- St pe lf-md •
— Pe nmU tel-mi aer» •na

tale nxș:e dala- Sd nd, de 
ed la noi, tn !9M, media 

de 7^- U hectar a font de 
J 706 <g, iar cea de ponpnb 
de 4 S&3 pt drta. da pa txtetâ 
rufrafdțd eulticdlA.

Cn-n tiadnAl noxtm c zoo- 
:eAntet. de Ixind ren-nd ed i-g 
u*«t evtet traogre^wlui M-l 
r^edoi in cartea de mzitd fi 
eitevn date lepate de raeee- 
«eie obțtante ta seeten*’ !wi

— 55 -ț*> rin mcîaîe pe 
ra’Ten de rmtâ ed «cm. den 

iite. am trecut U trei 
x cd p»«d «cum am 

•ee-’nar la producție de lapte 
<¥< kg fază da I 9^4) cir pre- 

r«d« pteaul pa înî^apul an, 
-aaa re laManand ed pînd In 
ieremkne 0 si facem peste 
- Jflfi ^9. wr in ceea ee pn- 
reifXe «porul te Tcyrcyct d • 
de V in Loc de 706
-"tî te«:e-n

— I» pe arsnd. s bupvi! ti* 
g*.amtnd, pe urma 

re clx; pune-m ?
— Pe urmi sd-mi 04azi în 

ni/te medalioane eiteca chi
pun de oameni Dar id foci 
tn aăa fel ea id fncapd oft 
mat multe- De pilda colea — 
amnaexerd chiar te o machetă a 
rdrțîi de vizitd — id tipdrețti

chipul prietenului meu, Ma- 
etan Andrei. Merită. El a fost 
dat la început la un lot de 
jtrntnci gestante ți după ce ju- 
nmcile ou fătat a eerut să i 
se lase lotul mai departe, in 
ffnjă, tot lut. Conducerea a 
fost de acord |i Marian are 
acum un lot de vaci formate, 
pe cinste. Dincoace, în alt me
dalion, să mi-l pui pe șeful 
meu: pe tovarășul Gh. An- 
tone, cd datorită lui în sector 
te noi lucrează 16 tineri care 
ftiu sd se descurce, aproape 
ca și el, cave are școală, in 
toate împrejurările.

Nu te uita așa te mine, că 
nu spun ©orbe în vlnt. Să ți 
dau un exemplu : eu eram fn- 
tr-o noapte, singur-singurel, la 
grajd. Și mi s-a ivit, pe nepusă 
masă, o fătare. Dar nu una 
așa, obișnuită, ci una grea, 
anormală.

Și după ce l-a explicat ti
pografului cum s-a descurcat 
el, singur-sinQUTel, in noaptea 
aceea, i-a ținut un adevărat 
curs de inițiere despre mese

ria pe care o practică neuitînd | 
să-i menționeze că la ei în 
sector e respectat cu strictețe I 
programul de pansaj al ani- I 
malului, cît și igiena mulsu- . 
lui. I

Tipograful și-a ascultat cli- I 
entul cu multă răbdare, dar ■ 
în cele din urmă i-a explicat I 
că nu e capabil să-i ducă la | 
bun sfîrșit lucrarea pe care . 
i-o pretinde. I

— De ce? I
— N-am condiții tehnice — ■ 

i-a răspuns, din nou în glumă, I 
tipograful. I

Flăcăul nostru a plecat din 
tipografie îmbufnat, dar ho- 
tărît să caute o alta, capa
bilă să-i satisfacă dorința...

Reținut de treburi, pînă a- 
cum n-a pornit în căutarea 
unei alte tipografii, dar atunci 
cînd o să aibă răgazul cuve
nit, o s-o facă.

Pînă la ivirea prilejului, ne 
îngăduim să-i satisfacem... 
dorința pe această cale.

VINTILA ORNARTJ

‘ f >• din ontL- I — neefta 

c:oi*.. o. Seoeif profattona.a 
^Dfmbovitn* d+n Capnaid la 

ord da Diadicd 
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N-ar fi neinteresantă o an
chetă printre ciberneticieni, 
electroniști, alți oameni de 
știință, printre toate catego
riile de ingineri străluciți pe 
care-i avem, cu scopul de a 
le stabili genealogia spiritua
lă. Căci mulți călători și sa- 
vanți ai secolului nostru au 
pomenit adesea în interviuri 
similare două nume care în 
proporție inversă cu timpul 
își sporesc prospețimea : Ju
les Verne și H. G. Wells.

Dar aceasta nu e decît una 
din mai multele date ale pro
blemei. Multă vreme existtnd 
numai ca gen tolerat, literatu
ra științifico-fantastică (sau 
de anticipație — deși terme
nul e mai limitat), s-a impus 
printr-o explozie bruscă și a 
început să circule în zonele 
sociale cele mai diverse. Fi
rește, ca totdeauna, primul ei 
cititor este tineretul. De ce ?

în ultimii ani am avut pu
tința să citim mai des comen
tarii favorabile închinate a- 
cestet literaturi. G. Călinescu 
și M. Ralea consacraserd ar
ticole de argumentată admi 
rație lui Jules Verne, pe care 
altă dată Gustave Lanson nu-1 
includea în nici un alineat din 
tomul său de istorie a litera
turii franceze în mai toată 
lumea de azi. mari oameni di
stanță și critici de prestigiu 
se ocupă de noii scriitori ai 
genului și a devenit clar că 
el nu este popularizare stiin 
țifica și că nici nu urmărește 
asta, scriitorii săi de valoare 
(coborîtori din Edgar Allan 
Poe. Jules Verne și H G 
Wells) năzuind să vadă alt
ceva în cadrul argumentului

F
științific: tot omul, dar 0- 
mul în perspectiva evolu
ției sale mai rapide pe 
care i-o asigură marile lui 
descoperiri modeme. Antlei- 
pînd, scriitorul fantast ca
re se slujește de meseria 
științifică a eroilor săi caută 
să determine profilul acelui 
homo futurus către care mer
gem si să răspundă la intere
santele întrebări psihosociale 
ale veacului, prin care filozo
fia a umblat și va umbla, dar 
de care literatura cu tradiții 
clasice se ferește, lată una din 
acele întrebări: cum se va 
isau cum s-ar...) desfășura în
tâlnirea dintre două civiliza
ții cosmice, a noastră, pămtn- 
teană, și alta (marțiană. 
C.T.A.-102. oricare, nu are im
portanță care anume, căci li
teratura are nevoie de simbo
luri, nu de exactități științifi
ce livrabile producției de ma
șini) ; sau iată alta dintre a- 
cele întrebări; care va fi

--------------------------------------------------------------------- 1

Destinul literaturii 

științifico — fantastice

— în regiunea Oltenia — 
comunică redacției corespon
dentul nostru la Craiova — 
se petrec unele fenomene de-a 
dreptul curiowe. Astfel, deși 
sosesc foarte devreme la cen
trele de raioane, ziarele pleacă 
spre comune, în majoritatea 
cazurilor, mult prea tîrziu. 
Sînt chiar unele situații a că
ror logică este greu de desci
frat. De pildă, pentrn sec
torul Sadu. Bărbătești, Bibești 
șl alte localități, ziarul este su
pus mai întîi rigorilor unei 
plimbări în sus, spre munți, la 
Petroșeni, pentru ca de aici să 
facă drum întors, cu un alt 
tren spre regiunea Oltenia. Ci
titorul respectiv, care ar putea 
să aibă ziarul la care e abo
nat în primele ore ale dimine
ții, îl primește numai bine... 
pe la prînz și nu rareori după 
prînz.

Sesizarea corespondentului 
nostru pentru regiunea Olte
nia ne-a determinat să între
prindem un
raid și prin alte 
localități din
țară. Nu mică 
ne-a fost mira
rea constatînd 
unele „deregla
je" asemănă
toare în legătu
ră cu difuzarea 
„Scînteii tine
retului* și cu 
felul foarte 
personal în ca
re înțeleg să-și 
facă datoria u- 
nii tovarăși.

— Căutînd să 
aflăm cum se 
difuzează zia
rul în orașul și raionul Sebeș
— ne informează, de exem
plu, corespondentul nostru 
pentru regiunea Hunedoara
— am fost puși în fața 
unei adevărate epopei. Co- 
letele cu ziarele respective vin 
din București pentru Sebeș 
dar, înainte de a ajunge aici, 
fac, la ora 6 dimineața, o es
cală la Sibiu. Sînt transborda
te apoi, cu tot dichisul, pe un 
tren personal și, vorba cînte- 
culul, tranciț-tranca, iată-le pe 
Ia orele 11 Ia destinație. Nu 
trebuie să ne grăbim căci des
tinația nu ej deocamdată, una 
și aceeași cu „cititorul". Ziare
le sînt duse la centrul de di
fuzare. se numără și se răsnu- 
mără, se împart și răsîmpart, 
pînă ce numai bine toți res
ponsabilii de chioșcuri trag o- 
bloanele. Le redeschid la ora 
16, primesc ziarele, din nou le 
numără și din nou le împart 
pentru ca aproximativ în ju
rul orei 17 să înceapă vînza- 
rea.

Am căutat să dăm de capă
tul încurcăturii aici, pe plan 
local. Dar tovarășii care au le
gătură cu asemenea probleme 
ne-au indicat o altă adresă : 
Oficiul special de expediere a 
presei, Piața Scînteii nr. 1 — 
București. Adresăm, de aceea, 
întrebarea, sperăm lămuritoa
re, tovarășilor de aici : De ce 
coletele de ziare cu destinația 
Sebeș sînt lăsate la Sibiu și nn 
în Vințu de Jos ? Acceleratul 
201 oprește la Vintu la ora 
7,30 dimineața. De la Vintu la 
Sebeș nefiind decît 2 km zia
rele ar putea fi transportate 
rapid cu autobuzele întreprin
derii de gospodărie orășeneas
că.

...La Ploiești, la chioșcul di
fuzării presei din imediata a- 
proplere a oficiului P.T.T.R., 
ziarul poate îi găsit la ora 0 
dimineața. La o sută de pași 
mai încolo însă, la chioșcul 
O.C.L. nr. 97, unde se vînd ți
gări dar și ziare. „Scînteia ti
neretul ui“ vine pe la opt și 
jumătate, nouă. Ideea a fost...

Citwa constatări 
ale cnrcspondcnlilur 
iluștri rcqionali in 

legătura iu dilu/arca

brevetată, așa că a devenit 
lege : toate chioșcurile difuză
rii presei (în oraș sînt numai 
cîteva din acestea) primesc 
ziarul la vreme în timp ce 
chioșcurile Organizației co
merciale locale (și sînt nume
roase) se află, nu se află a- 
proape de primele, primesc 
ziarele la 9 trecute fix. De ce ? 
„Pentru că altfel ar’face ma
șina noastră mai multe dru
muri" ne-a spus tovarășul 
VASILE ZAHARIA, șeful ser
viciului Difuzării presei de la 
Ploiești.

...La Galați unde, la o bună 
parte din punctele de difuzare 
a presei, ziarele nu pot fi 
cumpărate mai devreme de o- 
rele 13 sau chiar 14, ne vom 
întîlni șl cu practici întrucîtva 
deosebite de cele de pînă 
acum. Este o primă problemă 
cea a inventarelor. într-una 
din zilele din urmă, la chioș
cul nr. 4 din Bulevardul Re
publicii a-a făcut pînă la ore

le 9 cel mai se
ver inventar. 
Precizăm — na 
relatează cores
pondentul no
stru pentru re
giunea Galați 
— c& asemene* 
inventare au 
loc la toate 
chioșcurile In 
aceeași zl șl la 
aceleași ore. 
Ziarele nu pu
teau fl procu
rate în acest 
timp nici de la 
unitățile O.C.L. 
deoarece mij
loacele de tran

sport ale P.T.T.R. nu „pridi
diseră" să ajungă nici măcar 
la unitățile din raza centrului 
orașului Galați.

Un grup de tineri de la 
Combinatul siderurgic, tineri 
care locuiesc pe strada Cons
tructorilor din frumosul car
tier Țiglina II, ne informează : 
„După-amiază, cînd ne întoar
cem de la șantier, vrem să ne 
cumpărăm ziarul. Nu avem 
însă de unde căci chioșcul nr. 
12, deschis aici de circa o 
lună, este de fapt închis. To
varășa Lucia Peantcovschl, 
vînzătoare, este nevoită să ple
ce devreme acasă, pentrn că 
unitatea nu este încă racorda
tă la rețeaua de curent elec
tric".

Desigur sînt șl alte încurcă
turi produse de organele care 
au datoria să difuzeze presa, 
celor abonați la ziar. Exemple 
care aduc dovezi de expediere, 
frecvente și inexplicabile, pe 
adrese greșite, operații greoaie 
de difuzare a presei în între
prinderi șl instituții ne vin de 
la Uzina mecanică, Șantierul 
naval precum și din comunele 
regiunii : Independența, Sivl- 
ța, V. Alecsandri, Ivești ș.a. O- 
ficiul poștal din comuna Inde
pendența anunța, de pildă, 
prin telegrama nr. 1793 că în 
factura nr. 487 au fost expedi
ate cu EO de ziare mai puțin. 
La P.T.T.R.-Galați s-a găsit o 
rezolvare promptă : oficiului 
respectiv, i-a fost satisfăcută 
cererea... exact cu două zile 
mai tîrziu.

Informări despre cazuri si
milare, am primit și de la co
respondenții ziarului nostru 
pentru regiunile Cluj și Ma
ramureș. Toate duc la conclu
zia că în activitatea unora 
dintre forurile chemate să se 
ocupe cu răspundere de difu
zarea presei persistă încă nea
junsuri,' că în fapt, obligația 
de a pune la timp în mina ci
titorului ziarele este înțeleasă 
și rezolvată uneori birocratic.

I. RODEA

comportamentul sufletesc și 
care va fi profilul etic speci
fic al grupurilor de construc
tori spațiali, să zicem, de sta
țiuni pe Lună?

Dar, de vreme ce foarte 
mulți tineri de azi se și vi
sează printre acei constructori 
sau cel puțin își planifică în
vățătura in așa fel incit să 
devină atomiști, ciberneti- 
cieni, astronaut!, medici spa
țiali, arhitecți de orașe spa
țiale, astrobotaniști, biolopl 
sau chiar exobiologi (ce ziar 
mi-ar da insă atita spațiu cît 
să pot înșira toate noile me
serii omenești ?), cine se mai 
miră că literatura științifico- 
fantastică se citește enorm I 
Fiind dintre autorii genului, 
am fost curios de unele infor
mații. Iată două: cele mai 
multe cărți de literatură știln- 
țifico-fantastică, și românești 
și traduse din alte limbi, deși 
au tiraje foarte mari, se vînd 
din primele 2ile, de asemenea, 
doi ani după aceea le găsești

d« Victor Kornbach

in bibliotecile de împrumut 
aproape zdrențuite de nume
roșii cititori, și numai planul 
de reeditări, cam zgîrcit, se 
împotrivește reîmprospătării!

Citindu-le, tinărul lector e 
mulțumit fiindcă își găsește 
în ele eroii pe care să-i ad
mire. Desigur, nu trebuie ne
glijată și orientarea morala 
in meandrele științei contem
porane. Dar eroii literaturii 
științifico-fantastice sînt de 
cele mai multe ori purtătorii 
celor mai nobile sentimente 
omenești, aplicate la condiții
le moderne sau care se vor im
pune mîine-poimîine vieții de 
fiecare zi. Acești eroi sini 
hrăniți în existența lor din la 
boratoare, astronave, planete 
străine, de setea de cunoaște
re, de cinste, omenie, stăruin
ță în muncă de cea mai pro
fundă prietenie, de visul per
manent fertil, de o excelentă

disciplină a organizării pro
priei activități.

Zonele sufletești ale litera
turii științifico-fantastice in- 
tenesează azi, tocmai de aceea, 
nu numai pe tineri. E semni
ficativ că scriitori angajați în 
cu totul alte arii literare au 
intrat și continuă să intre, 
intr-un chip sau altul, și în 
această arie, pe care o ilus
trează cu intensă pasiune. 
Este firesc. Azi, tulburătoare
le realizări ale omenirii și 
primejdiile care o pîndesc cer 
prezență lucidă. Viitorul înce
pe în fiecare clipă. Cînd ești 
în prag, nu știi ce e în casă, 
dar începi să-ți faci ordine în 
presupuneri. între Ariei și 
Caliban e furtuna marilor în
trebări. Și iată numai cîțiva 
din scriitorii lumii care în 
ultimele cîteva decenii au de
venit și — în acest sens — 
fantaști: Andre Maurois,
Alexei Tolstoi, Aldous Hux
ley, Karel Capek, Stefan 
Zweig, Howard Fast, Fr, Diir-

renmatt. Noi înșine putem 
număra cîțiva precursori, în
tre care este numele lui A- 
lexandru Macedonski, mai 
tîrziu al lui Gib Mihăescu. 
Dar în timpul mai recent, li
teratura genului a atras con
deiul lui Ion Marin Sadovea- 
nu și pe al lui Mihu Drago- 
mir, dispăruți prea devreme, 
iar de curînd pe alții pe care 
cititorii i-au și înregistrat în 
planurile intime de perspec
tivă.

Atracția acestei literaturi 
determină acum și critica și 
revistele la o atenție mai 
consecventă, și în această pri
vință numerele speciale ale 
Secolului XX, Gazetei literare 
și Vieții românești sînt vred
nice de lauda și tot pe atîta 
de utile fiindcă și în această 
zonă de literatură, alături de 
multe realizări memorabile, 
există și vreascuri pe care 
ceva mai înainte nu le sem
nala nimeni.

Cerințele sînt foarte mari și

primejdia răspunsului canti
tativ nu e absentă. O singură 
editură publică asemenea li
teratură și intr-un singur 
sector al ei. Mai există co
lecția editată de revista 
Știință și tehnică. Această 
colecție de Povestiri științifi
co-fantastice, în vreo doispre
zece ani de existență a publi
cat și multe lucruri bune sau 
chiar foarte bune dar prop or* 
ția nu e cea dorită. Colecția 
nu realizează nici informarea 
suficientă asupra genului in 
alte țări, iar meritele sale 
reale uneori le umbrește cu 
lucrări slăbuțe, convenționa'e 
scrise de nume efemere care 
n-au fost și nu vor mai fi găz
duite de literatură. Și alte po
sibilități ?

Cred că uneori uităm că 
ritmul de lectură al tinerelor 
generații de astăzi este in
comparabil sporit față de 
generațiile mai vechi. Aceste 
generații nu mai au de aș
teptat cine știe pînă cînd ca 
să afle dintr-o revistă vreo 
ipoteză sau să aibă norocul a 
călători într-un foarte mare 
oraș spre a vedea case înalte, 
fiindcă aceste generații cresc 
in case foarte înalte cu tele
vizoare, magnetofoane, frigi
dere și aspiratoare electrice, 
în ziare citesc despre recordu
rile de viteză supersonică și 
despre ieșirea cosmonauțtlor 
din capsule, învață la școală 
despre construcția rachetelor 
și studiază genetica și ecuația 
relativității einsteiniene, cons

truind ele însele rachete ex
perimentale ce se înaltă mai 
sus decît zmeiele părinților 
lor. Deci tinerii din aceste ge
nerații intră în sala culturii 
avind în buzunar toate datele 
necesare care îi scutesc de 
pierderea vremii cu întrebări
le elementare. In viața lor a- 
siguratâ în țara noastră de 
grija partidului comunist ra- 
mîne loc destul pentru învă
țătură și pentru lecturi, mu
zică, sport, dans și reverie.

Mă întreb însă (cum m-am 
întrebat nu o dată în ultima 
vreme stînd de vorbă cu scrii
torul Ion Hobana, un nume 
cunoscut în literatura știin
țifico-fantastică), dacă tot 
ce se tipărește, ajunge acestui 
tineret al nostru lacom de 
cultură ? Se tipărește mult, 
însă nu ajunge. Poate ar fi fo
lositoare, într-un rrmment 
cînd apar atîtea reviste noi, 
o revistă care să se consacre 
literaturii științifico-fantas
tice și apărînd, de pildă, o 
dată pe lună să dea lectorilor 
tot ce se scrie mai bun în aria 
genului în țara noastră și Im 
alte țări, prilejuind în același 
timp și o bună orientare 
critică pentru cititor și pentru 
autorul acestei llteratu— fn 
pădurile cu poieni și eu 
mlaștini. O astfel de »,eri«td 
ar ajuta definirea destxr.^lxii 
literaturii științifico-fantasti
ce și ar deveni, pentru ci'-.ti- 
rul tînăr, poate nn arpQ-s-it 
în perpetuă căutare a lînu da 
aur.
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Continuăm sa primim la redacția scrisori prin care citi
torii, exprimtndu-și adeziunea deplină față de noua legis
lație a pensiilor, își exprimă recunoștința față de grija mani
festată in răsplătirea muncii, hotărîrea lor de a nu-și precu
peți nici un efort pentru îndeplinirea mărețului program de 
continuă dezvoltare și înflorire a patriei, stabilit de partid.

Totndată, în multe din scrisori, cititorii ne solicită precizăm, 
răspunsuri și consultații la anumite prevederi și formulări 
din Proiectul de lege Publicăm astăzi răspunsul-consultație 
la întrebarea In ce cazuri pensia pentru limit* de virată, 
împreună cu pensia suplimentar*, poate depăși salariul ta
rifar ?

Pe lhngă îmbunătățirile esen
țiale ale reglementării dreptu
lui la pensie pe linia asigură
rilor sociale de stat, care vor 
determina creșterea simțitoare 
a nivelului pensiilor ce se vor 
acorda în viitor, datorită majo
rării procentelor de calcul și 
a acordării sporului de 4,7 sau 
10 la sută din pensie, pentru 
continuitate îndelungată în 
muncă în aceeași unitate, pro
iectul noii legi a pensiilor pre
vede și instituirea unei pensii 
suplimentare care va fi acor
dată din fondurile realizate din 
contribuția angajaților.

Instituirea pensiei suplimen
tare se bazează pe principiul u- 
nei depline mutualități între 
angajați, fiecare dintre aceștia 
contribuind la formarea fon
durilor în timpul cit se află 
în muncă și beneficiind în 
schimb de pensii mult mal 
mari, după retragerea din acti
vitate.

De pensia suplimentară vor 
beneficia atît pensionarii pen
tru limită de vîrstă cît șl pen
sionarii de invaliditate precum 
șl pensionarii urmași.

Avînd la bază aplicarea con
secventă a principiului mutua- 
lității, iar cheltuielile de ad
ministrare și de plată a pen
siilor fiind suportate de stat, 
care va plăti și bodîndă pentru 
sumele încasate, temporar dis
ponibile, pensia suplimentară 
va aduce noi avantaje angaja- 
ților, încasările din. această 
pensie depășind cu mult văr- 
sămintele pe care le-au făcut. 
Astfel, în timp ce contribuția 
salariaților va reprezenta nu
mai 2 la sută din salariul tari-

PENSIA SUPLIMENTARA
far, pena ia suplimentară — 
pentru cel care au contribuit 
peste 10 ani — va fi de 14 la 
sută din acest salariu. Pentru 
cei care au contribuit mai pu
țin de 10 ani, cuantumul pen
siei suplimentare va fi diferen
țiat, în raport de anii de con
tribute, între 5 ți 12 la sută.

Pentru exemplificare, să 
presupunem că un salariat cu 
un salariu lunar de 1 500 lei,

Dat fiind majorarea simți
toare a cuantumului pensiilor 
acordate pe linia asigurărilor 
sociale de stat și a raportului 
extrem de favorabil între nive
lul contribuției și nivelul pen
siei suplimentare în numeroase 
caruri, veniturile pensionarilor 
vor depăși salariile tarifare pe 
oare le-au avut în timpul ac
tivității. Această situație re-

I mu a II-a de muncă, com
pararea veniturilor le-ar fi 
foat și mai favorabilă, întrucît 
acești angajați se bucură la 
pensionar* de avantaje spo
rite.

De asemenea, s-au luat în 
considerare o vechime medie 
în muncă de 35 de ani, deși 
sînt numeroase cazuri cind an
gajați! se pensionează cu 40 de 
ani de muncă și mai mult. Foto 1 l. ANDREITĂConstrucții noi in Slatina

8,30 : Ora exactă. Cum va fi 
vremea astăzi?; 8,32: Pentru 
noi, femeile ; 9,15 : Emisiune
pentru copii și tineretul școlar; 
10,30 : Emisiune pentru sate; 
12,00 : Concert simfonic :
Transmisia părții a II-a a con
certului orchestrei simfonice 
a Filarmonicii de Stat „George 
Enescu". Dirijor : Mircea Ba- 
sarab ; 13,15 : Fotbal : Dinamo 
București-C.S.M.S. Iași ; Pro
gresul București-Petrolul Plo
iești. Transmisiune de la Sta
dionul „23 August"; 18,00: Ma
gazin... duminical ; 19,00 : Te
lejurnalul de seară ; 19,15 ; In
terpretul preferat : Muzică 
populară la cererea telespec
tatorilor ; 19,35 : Memoria ca
selor : George Topîrceanu; 
20,00 : Atențiune, filmăm I E- 
misiune de varietăți ; 21,15 :
Filmul : „Serbările galante" — 
coproducție româno-franceză ;
22,50 : Telesport; 23,05 : Tele
jurnalul de noapte ; 23,15 : în
chiderea emisiunii.
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va contribui pînă la pensiona
rea sa, la fondurile destinate 
plății pensiei suplimentare, 
timp de 25 ani, contribuția sa 
însumînd în acești ani 9 000 
lei. Această sumă va fi înca
sată după pensionare, ca pen
sie suplimentară, în curs de 
mal puțin de 4 ani, după care 
pensionarul va continua să be
neficieze de această pensie fă
ră nici o altă contribuție din 
partea sa.

zultă din compararea salarii
lor tarifare a trei angajați cu 
1 200, 1 600 și 2 000 lei lunar 
față de veniturile rezultate din 
însumarea pensiilor ce li se vor 
cuveni. La efectuarea calcule
lor s-au avut în vedere dreptu
rile stabilite pentru angajații 
care au lucrat 35 de ani în con
dițiile grupei a III-a de mun
că. Dacă s-ar fi luat în calcul 
drepturile prevăzute pentru 
angajații încadrați în grupele

Din datele de mai sus re
zultă că in teate cazurile exa
minate, pensia pentru limită 
de vîrstă împreună cu pensia 
suplimentară vor depăși sa
lariul tarifar net.

I. STOICA 
consilier juridic

IMPl

DURiRI
***★*★*★*★*★*★*★4******★★¥★¥★

(Urmare din pag. t)

*) după 
pozitul pe

ce s-a redus im- 
salariu.

In urma expe
rimentărilor cu 
rezultate bune fă
cute de Institutul 
de cercetări fo
restiere și Direc
ția regională a e- 
conomiei forestie
re Dobrogea, coas
tele golașe ale 
MZclpului urmea
ză ■ fi împădurite. 
Se vor planta 
aici, numai în 
toamna aceasta, 
aproape 400 ha cu 
pin negru și sil
vestru, paltin, ar
țar și alte specii 
adecvate condiții
lor specifice lo
cului.

SPORT
DE-A V-AȚI

ASCUNSELEA
în ultimele zece zile s-a dispu

tat în mal multa orașe ale tării, 
campionatul da atletism pe echipe 
■— seria A si seria B, Întrecere 
care a relevat felul cum s-au pre
gătit pentru acest campionat dife
rite reprezentative de regiuni sau 
secții ale cluburilor sportive. Tot- 
edatfl concursurile au constituit un 
prilej de verificare a posibilități
lor de organizare, a seriozității cu 
care diferite echipe a-au pregătit 
pentru o bună desfășurare a aces
tor întreceri, In fine, pentru succe
sul lor,

La sfîrțftul săptămlnli trecute am 
fost la Constanta cu ocazia întîlni- 
rii formațiilor clubului Metalul 
București șl cele ale regiunilor Do- 
brogea «1 Hunedoara. Concursul 
urma să Înceapă sîmbătă Ia ora 
15,00. Dar spre surprinderea celor 
de pe stadion, Ia ora 15,00 In loc 
să înceapă un concurs de atletism, 
totl participants au luat parte la 
un bizar joc nou In atletism : un 
fel de v-ați ascunselea... Majorita
tea arbitrilor, la ora începerii se... 
pitiseră, care prin troleihuze, pe 
acasă sau prin alte locuri. Dar nu 
numai atît. Chiar mai tîrziu clnd 
au apărut vreo 10—15 din 50 cîțf 
erau necesari, jocul a continuat... 
Primele starturi s-au dat cu două 
stinghii de qard fără crouometre, 
fără statie de amplificare |i fără 
spectatori. De altfel, stafia si spec
tatorii au fost așa bine ascunși In
cit nu au putut fi descoperiti nici 
a doua zi pînă la sfîrșltul concursu
lui. Văzlnd că „jocul merge bine*, 
profesorul Romulus Zaharla, meto
distul regiunii U.C.F.S. pentru at
letism, care avaa rolul principal în 
organizarea acestui concurs, după 
cîteva probe s-a pitit și el la... o 
gală de box, unde spunea că este... 
crainic.

Dar a doua zf dimineața, la 
8,00 (cînd trebuia să înceapă

concursu!) jocul s-a Incini 
grozav. **’ * ................ .. _
tovarășii Stelian Popescu, Constan
tin Damian, doi vechi pasionați 
pentru atletism, erau prezsnti. în 
rest nici un activist al U.C.F.S., nici 
un profesor de educația fizică. 
Strașnic se joacă de-a v-ațl ascun- 
■ elea la Constanța... Iar clnd me
todistul Zaharia a apărut la 8,20 pe 
itadion cu aerul că face o mare 
concesie celor din jur, jocul a con
tinuat și mai abittr decît In ziua 
precedentă Acum se mai pitiseră 
clțiva arbitri din puținii venițl In 
alun. Cu o zi înainte profesorul 
Nemțeanu îndeplinise cinci func
ții de arbitraj. Duminică, Insă, as- 
cunzlndu-se șl el, a fost înlocuit de 
vicepreședintele U.C.F.S. a) regiu
nii care s-a prins repede In joc, 
devenind pe loc multiplu arbitru 
de atletism. SI. cum vă spuneam, 
jocul a luat amploare. Proba de 
prăjină a-a amlnat un ceai al mal 
bine fiindcă dispăruse un dispozi
tiv de la etflpi. Proba de suliță 
fete a fost arbitrată da atlețli par- 
tlcipanți, de antrenori șl se para 
chiar un arbitru oficial care fusese 
descoperit cu mare greutate de 
participante.

Păcat că la acest nou joc de-a 
V-afi ascunselea nu a fost și un ar
bitru care să aplice sancțiunile cu
venite sau altcineva din partea fo
rurilor de specialitate. Dar nu este 
prea tîrziu. Termenul de contesta
ție nn a trecut. Cel vinovațl să fie 
scoși din ascunzătoare și «ă-și pri
mească pedeapsa. Fste de nelngă- 
duit n asemenea atitudine din par
tea unor oameni care slnt puși șl 
plătiți să se ocupe cu răspundere 
de organizarea unor competiții 
sportive șl asigurarea succesului 
■contat.

. . Ji
Dintre toți arbitrii,
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ACTUALITATEA
Delegația Mișcării 

Tineretului Comu
nist din Franța, 
care la invitația 
C.C. al U.T.C. se 
află în țara noastră, 
a vizitat Uzinele 
„Electronica", obi
ective social-cultu- 
rale din Capitală $1 
în drum spre regiu
nea Brașov. Muzeul 
Doftana.

Tn orașul Brașov 
oaspeții s-au întîl- 
nit cu elevii Școlii 
profesionale a Uzi
nei „Steagul roșu" 
iar sîmbătă dimi
neață au 
miți la 
regional
Brașov.

Delegația își con-

tinuă vizita în re
giunea Cluj.

ora 
iar

SILVIU DUMITRESCU 
antrenor

Vîl-

fost pri- 
Comltetul
U. T. C.

I
I
I tehnologiei ch 

rii țițeiului șl
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• Pe stadionul din R. 
cea se va desfășura astă2i 
o întâlnire internațională 
de fotbal. Selecționata 
noastră de juniori întâlneș
te reprezentativa similară a 
R.D. Germane. Afectul va 
începe la ora 15.

totaliztnd la trei stiluri 
5«7,6 kg (190—160—217,5). 
Pe locurile următoare «-au 
clasat Robert Bednarski 
(S.U.A.) cu 537,5 kg și Sta
nislaw Batișev (U.R.S.S.) cu 
530 kg.

• La Koln (R. F. Ger
mană) s-a desfășurat în
tâlnirea internațională de 
lupte libere dintre repre
zentativele R. F. Germane 
și României. Demonstrind 
o bună pregătire tehnică, 
sportivii români au 
nat învingători cu 
de 5,5—2,5 puncte.

termi- 
scorul

mon-
în-

• Campionatele 
diale de haltere s-au 
cheiat odată cu desfășura
rea întrecerilor la catego
ria grea. Con fir mind pro
nosticurile campionul o- 
limpic Leonid Jabotlnski 
(U.R.S.S.) și-a adjudecat 
titlul de camipon mondial,

• Aproape 4â0 de jucă
tori din 50 de țări, vor lua 
parte la cea de-a 17-a edi
ție a campionatului mon
dial masculin de șah pe 
echipe care va începe săp- 
tămîna viitoare la Havana. 
Ceremonia de deschidere 
va avea loc la 25 octom
brie, competiția urmînd să 
ia sfîrșlt la 20 noiembrie.

Reprezentativa României 
pentru această întrecere 
este formată din Florin 
Gheorghiu — mare maestru 
internațional, Victor Cio- 
cîltea, Teodor Ghițescu, 
Dolfi Dri/mer — maeștri 
internaționali, Bela Soos și 
Traian Stanciu — maeștri.

Vineri după-amia- 
ză a sosit în Capi
tală o delegație a 
Partidului Comunist 
Italian, condusă de 
tovarășul Gian 
Carlo Pajetta, mem
bru al Direcțiunii și 
al Biroului Politic 
al C C al P.C.I. ca
re, la invitația Co
mitetului Central al 
Partidului Comu
nist Român, va 
face o vizită în Re
publica Socialistă 
România.

Vineri după-amia
ză în sala mică a 
Palatului Republicii

Socialiste România 
s-au încheiat lucră
rile celei de-a IX-a 
Conferințe naționale 
de tuberculoză, or

ganizată de Societa
tea de ftiziologie 
din cadrul Uniunii 
Societăților de 
ințe Medicale.

PREMIERE

Ști-

Săptămlna viitoare, afișele teatrelor șl ci
nematografelor bucureștene se vor îmbogăți 
cu alte cîteva premiere. ■ - •
Teatrului Muncitjresc din 
ta pe Scena Teatrului de 
debut a dramaturgului 
„Neîncredere în foișor*,

La’ cinematograful „Luceafărul*, studioul 
București prezintă „Vremea zăpezilor".

Producția studiourilor franceze „Cit timp 
ești sănătos*, pe care o va găzdui cinemato
graful „Republica*, oferă publicului specta
tor posibilitatea de a se relntllni cu autorul 
și protagonistul filmelor „îndrăgostitul" și 
„Yo-Yo", intr-o comedie satirică la adresa vie
ții citadine moderne.

Astfel, colectivul 
Ciulești va prezen- 
Comedie piesa de 
iețean N. Ionescu

Pentru viitori! spe
cialiști tn domeniul 
tehnologiei chlmlzâ-
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zelor, drumul 
profesiunea de in
giner trece și prin 
laboratorul de chi
mie organică. In fo
tografie, studențl din 
anul 1 ai Institutului 
de petrol, gaze și 
geologie, la una din 
primele experiențe. 
Foto : O. PLEC AN
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în vedere, de asemenea, faptul 
că nu avem la ora actuală nici 
un ipațiu deitinat pentru club 
și bibliotecă. Nu înțeleg de ce 
proiectant^ nu prevăd, de la 
început, construcții social-cul
tural e pentru marile șantiere?

Deci — sintetizând cele spuse 
de tovarășul Voicu — con
structorii au fost primiți, în 
vorbe, cu un „bun venit" cald, 
tn fapte, cu unul rece. Nu în
tâmplător chiar din rindul ti
nerilor nou veniți pe șantier o 
parte au plecat... Poate au 
contribuit la aceasta și alte 
cauze. Indiscutabil însă, din 
rîndul lor, nu se pot elimina 
cele discutate mai sus.

...Pe bucata de Mrtie, aflată 
într-un dosar la delegatul for
țelor de muncă, citim urmă
toarele rînduri scrise de doi 
tineri din raionul Slatina : 
„Instructorul comitetului raio
nal U.T.C. ne-a spus, cînd ne-a 
recomandat sd venim pe șan
tier, că vom fi încadrați Ime
diat în cursuri de calificare 

i mecanici de utilaje. Am 
întrebat aici dacă vom fi ca
lificați, nimeni nu ne-a spus 
nimic și de aceea noi plecăm 
de pe șantier".

Rîndurile de mai sus aduc 
în discuție următoarea pro-

blemă: de ce-or simți nerola 
unii activiști ai comitetelor 
raionale ale U.T.C. să parafeze 
cu ștampila formalismului acți
unile pe care le întreprind? 
Nimeni n-a ceîut și nu cere 
organizațiilor U.T.C. să reco
mande tineri pe șantiere nu
mai ca «a îndeplinească în 
mod formal o sarcină. Dimpo
trivă. S-a cerut și se cere or
ganizațiilor U.T.C. să explice 
tinerilor sensul politie al ac
țiunii, de ce e nevoie să mear
gă să lucreze pe șantiere, ce 
eforturi așteaptă șantierul de 
la ei și ce perspective le oferă. 
Șantierul așteaptă de Ia ei în 
primul Hnd «ă muncească de 
la început la obiectivele și lu
crările necalificate. Așteaptă, 
în al doilea rînd. conștiinciozi
tate și perseverență in însuși
rea meseriilor pe care Ie în
vață în cursurile de calificare. 
Acestea pot fi urmate de acei 
tineri care se evidențiază în 
producție, care sînt hotărîți 
să devină constructori și au 
stabilitate în muncă. Ce se 
poate spune despre munca de 
recrutare a tinerilor pentru 
șantiere desfășurată de activiș
tii U.T.C. din raioanele Pitești 
și Drăgănești-Olt din moment 
ce, la interval de două zile 
după venirea pe șantier, „reco- 
mandațiin au făcut cale intoar-

...Ghișeul policlinicii 
Uzinei de utilaj petro
lier din Tîrgoviște. Ora 
9.00. S-au dat bonurile 
de mult și programul a 
început, dar medicii în- 
tîrzie. Motivul ? Nu a 
sosit trenul de Ploiești, 
nu mai știu care cursă 
I.R.T.A. sau ceva „o- 
cazii". Mulți dintre cei 
care erau așteptați 
acea dimineață, 
altfel 
țile, întîrziau. Lesne de 
înțeles cauza : în pri
mul rînd sînt navetiști 
și după aceea medici.

...Și la circumscrip
țiile sanitare din strada 
Drumea Rădulescu te 
Întîmpină o liniște pu
țin obișnuită. La patru 
circumscripții, cîte func
ționează în această clă- 

prezent 
La ora 
copilul 
însoțit

în 
ca de 

în toate dimine-

ciențll încep să soseas
că, în funcție de mijloa
cele de transport la 
orele 3, 4, 5 dimineața. 
Programul începe abia 
la 7. Pînă să ajungi la 
ghișeu, aștepți în stradă 
4 ceasuri. Există aici un 
hol care poate fi trans
format în sală de aștep
tare, există și propuneri 
în acest sens, există 
însă și lipsă de grijă, 
de atenție, pentru oa
menii care vin să ceară 
ajutorul medicilor.

cea de la circumscrip
ția comunei Amara, ra
ionul Făurei.

Ore în șir, alte orî zile 
de-a rlndul medicul 
dispare. Cine are nevoie 
de el să-1 caute la vînă- 
toare prin balta Amara. 
Aceasta-j preocuparea 
Iul principală. Medicina? 
Din cînd în cînd... Iată 
cîteva exemple :

Cetățeanul Rusu N. 
Stefan, a fost amînat 
5 zile pînă i s-a dat o 
consultație. Pe Vasile

PETE PE ALBUL
dire, nu era 
nici un medic. 
14,30 a venit 
Florin Ciobanu 
de mama sa. Avea du
reri mari la stomac. De 
la cabinetul medical al 
școlii a fost trimis să-1 
vadă un medic specia
list.

Sora Bugariu Maria 
I-a dat însă un sfat : „să 
vină mîlne“.

...Circumscripția sani
tară nr. 3 e chiar în cen
trul Orașului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. Prima 
impresie : dezordinea
care nu trebuie să exis
te într-o unitate sanita
ră. Aceasta o observi 
pînă să ajungi la ghișeu. 
Cînd ajungi, afli că 
există un program de 
consultații, dar deocam
dată nu e medicul pre
zent.

La circumscripția nr.
2 e ordine prin clădire, 
dar e dezordine în ceea 
ce privește consultațiile- 
copii. Circumscripția are 
în îngrijirea sa 2 300 de 
copii, dar lipsește un 
medic pediatru. Consul
tațiile se dau doar de 
4 ori pe săptămînă de 
către un medic specia
list de la Borzești, care, 
cînd vine, are de con
sultat aproape 60 de 
copii în 3 ore, adică
3 minute pentru fiecare. 
Si tocmai cazurile mai 
urgente în zilele cînd 
lipsește medicul specia
list „le rezolvă" a- 
sistenta sau sora medi
cală.

...La policlinica din 
Cîmpulung Muscel, pa-

IMACULAT

AL HALATULUI
Așa cum ziua bună se 

cunoaște de dimineață, 
tot la fel și grija față de 
sănătatea oamenilor se 
observă din momentul 
cînd aj trecut pragul 
unei unități sanitare fie 
de la oraș, fie de la sat. 
Aici e vorba de puțin 
spirit de răspundere, de 
priceperea cu care sînt 
stabilite programările, 
orele de consultație, a- 
tenția dar și operativi
tatea cu care sînt tra
tați pacienții. Aceste 
aspecte te întîmpină de 
la ușă. Ce se întîmplă 
însă dincolo de ușa pe 
care stă așezată (vizi
bil) eticheta: Dr... medic 
specialist, pediatru, chi
rurg etc. ? în cele mai 
multe 
spune 
dar...

N-am 
poate exista medic care 
a studiat șase ani de 
zile, care „a visat" în 
tot acest timp să fie de 
folos oamenilor dar care 
acum, cînd și-a luat di
ploma, 
dăugat 
un dr. 
simplu 
tație, 
bolnav. Acesta este me
dicul Turcu Radu Mir-
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să acasă ? Am înțeles dintr-o 
discuție avută cu tovarășul Ilie 
Dima, primul secretar al Co
mitetului regional Argeș al 
U.T.C., că au fost sesizate, de 
către comitetul regional, aceste 
acte de formalism în munca u- 
nor comitete raionale. Comite
tul regional al U.T.C. a dat 
indicații bune, ca tinerii să fie 
însoțiți la venirea pe șantier 
de un secretar al comitetului 
raional sau orășenesc al U.T.C., 
sau de un activist, ca aceștia 
să ia legătura cu comitetul o- 
rășenesc și să comunice ciți 
tineri au venit pe șantier, dar 
nici acestea nu se respectă 
pentru că, de fapt, nici comi
tetul regional nu le urmă
rește...

...Pe șantier au venit și vin 
continuu tineri. Acțiunea de 
recrutare și recomandare a 
lor, de a veni să lucre
ze pe șantier, este patrona
tă de organizația U.T.C. Simt 
tinerii prezența, ajutorul, în
drumarea organizației U.T.C., 
educația ei, din clipa cînd au 
pășit pe poarta șantierului ? 
Secretarul comitetului U.T.C. 
este el însuși nou în muncă, 
și, fiind șef de lot, este ocupat 
pînă peste cap cu treburile 
profesionale. Contactul cu ti
nerii nou venițl tl realizează 
tn mod întâmplător sau în e-

l-a

cazuri se pot 
lucruri bune

putut crede că

după ce și^a a- 
înaintea numelui 
să refuze pur și 
să dea o consul
ii* viziteze un

Croitofu, medicul 
lăsat bolnav în căruță 
și a plecat să „trateze" 
rațele sălbatice pe baltă. 
Lui Lazăr Banu i-a năs
cut soția. De șapte ori a 
trebuit să meargă la 
medic pentru a primi 
certificatul constatator 
de naștere a copilului.

...Iată și un alt fapt 
petrecut la autogara din 
orașul Botoșani. Cînd 
mai erau doar cîteva 
minute pînă la plecarea 
autobuzului de Suceava, 
o mașină, cu cruce ro
șie pe ea, aparținînd 
Spitalului de boli cro
nice din Botoșani a 
oprit. Din ea a fost dată 
jos o bătrînă bolnavă 
care nu putea umbla 
singură. E drept că ie
șirea din spital se fă
cuse la cererea bolna
vei, dar asta nu în
semna să fie trimisă a- 
casă cu autobuzul 
IRTA ’ Salvarea și-a fă
cut „datoria" numai de 
la spital pînă la stație 
— restul nu l-a mai in
teresat pe medicul de 
serviciu.

...Să ne oprim acum 
la Spitalul din Poenari. 
Are 8 medici din care 7 
navetiști. Sîmbătă la 
ora 13 toți se urcă în

„rată" și direcția... Bucu
rești. Rămîne un singur 
medic, în gardă dor
mită (vom explica ce 
se înțelege prin aceasta) 
de sîmbătă de la prînz 
și pînă luni la ora 8,00. 
Rețineți faptul că aici 
există secție de pedia
trie, ginecologie, chirur
gie, iar un medic, cît 
ar f! el de cunoscător, 
nu poate practic să se 
descurce în toate aceste 
specialități. Garda dor
mită, adică ai voie să 
dormi noaptea (dacă 
bolnavii nu au nevoie 
de tine ceea ce nu se 
întîmplă) durează nici 
mai mult nici mai pu
țin decît 43 de ore. E 
greu de crezut că un 
chirurg sau alt speaia- 
li6t, după 40 de ore de 
muncă să fie apt pen
tru a face unui bolnav 
o intervenție în specia
litatea sa. Să admitem 
că așa sînt gărzile... dor
mite. Ne întrebăm însă 
dacă în cele 43 de ore, 
de pildă, dacă vine un caz 
urgent pentru operat ce 
face medicul de gardă 
care e pediatru sau in
ternist? Nimic mai 
simplu. Cheamă salva
rea și-1 trimite la Bucu
rești.

Fiecare om păstrează 
și poate pentru toată 
viața, recunoștința unui 
medic care i-a salvat 
viața lui, părinților sau 
copiilor lui. E o recu
noștință pe deplin jus
tificată. Un profesor de 
la spitalul Colentina ne 
spunea: „Mama ne dă 
viață, medicii 
gați să apere 
frază cu 
multiple care 
într-un fel rolul medi
cului, al oamenilor în 
halate albe, în apărarea 
sănătății oamenilor. Este 
o misiune nobilă, care 
trebuie îndeplinită cu 
toată răspunderea.

Iată de ce în raidul 
nostru am desprins cî
teva aspecte care pot fi 
numite „pete pe albul 
imaculat al halatelor". 
Pete ce se cer cît mal 
repede înlăturate.

gînt obli- 
viata". O 
rezonanțe 
definește

Raid reallaat ca ajuto
rai corespondenților vo
luntari ION MĂRGES 
CU, Misu AVANU, PE
TRU VERIGĂ și ION 
DOBRESCU.
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ventualitatea că sînt reparti
zați în lotul său. într-un tâmp, 
comitetul regional U.T.C. re
partizase un activist, Ilie Pre
peliță, să se ocupe permanent 
de șantier. Atunci, e drept, au 
fost rezolvate unele probleme 
urgente. Au fost create orga
nizații U.T.C. pe loturi, s-au 
luat măsuri de îmbunătățire a 
evidenței, au fost inițiate u- 
nele acțiuni educative (forma
ții artistice din oraș au fost 
programate să dea «peetacole, 
pe scenă în aer liber, pentru 
constructori). Dar tovarășul 
Prepeliță a fost ales, între 
timp, secretar cu problemele 
economice al Comitetului oră
șenesc al U.T.C. Pitești. în a- 
ceastă calitate s-a ocupat de 
șantier „printre picături" fi
indcă e nou, fiindcă slnt mul
te întreprinderi și organizații 
U.T C. pe raza orașului 
solicită prezența sa.

Șantierul are nevoie în 
actuală, cînd crește de la 
la alta numărul tinerilor,
apar mereu noi și noi proble
me ce se cer rezolvate, de pre
zența permanentă a activiști
lor comitetelor orășenesc și 
regional ale U.T.C. Comitetul 
regional Ploiești al U.T.C. a 
socotit necesar să detașeze per
manent un activist pe șantie
rul Combinatului petrochimtc 
Brazi. Iată, ca să ducem pînă

care

faza 
o zi 

cî-nd

la
* capăt comparația, o sugestie 

pentru Argeș.

tei,

A

fața ei păstrează încă multă 
energie.

Se arată 
prilejul să 
copiii ei.

— Copiii 
țumirea noastră. Am stat acasă 
„cît îi lumea" ; cînd erau mici 
tremuram pentru fiecare, ori de 
cite ori, careva dintre ei avea 
cite un „necaz". La școala sau 
la joc. Nu am numărat nopțile 
cînd am stat de veghe la 
capul lor cînd erau bolnavi 
sau nu puteau dormi. Eu i-am 
adus pe lume șl eu eram aceea 
care trebuia să-i ajut să se 
înalțe pe picioare. Cînd se 
strîngeau la masă îmi creștea 
inima de bucurie. O vorbă 
spune că dacă ai copii mulți ai 
necazuri multe ; mie mi-au fost 
scumpe aceste „necazuri". Tra
ian, care este acum maior de 
aviație, cînd era mic meșterea 
toată ziua. Era cel mai neas- 
timpărat; îi plăceau mașinile, 
avioanele și toată casa mi-o 
înțesa cu „motoare" făcute de

bucuroasă că are 
povestească despre

au fost toată mul-

ei. Silvia doftoricea toată ziua 
păpușile; acum este medic. 
Ctnd fiecare își găsea drumul 
în viață simțeam o adîncă pă
rere de rău deoarece plecau 
pe lingă mine. Sînt fe
ricită să-i văd că au crescut așa 
cum mi-am dorit și pe măsura 
strădaniilor noastre. Ei sînt 
bucuria și mtndria noastră. 
Dacă nu i-am fi avut nu știu 
cum am fi putut trăi. Am fi 
trecut prin viață fără nici 
un rost, fără să lăsăm un 
nume in urma noastră.

Maria Drîmbărean conti
nuă să povestească despre cei 
7 flăcăi și 7 fete, despre nu
rori șl nepoți. Nu vede nimic 
extraordinar în a avea cît mai 
mulți copii. totuși a crește 
un copil nu este un lucru atît 
de ușor. Dar dînsa și i-a dorit 
atât de mult pe toți Incit, cînd 
i-a văzut pe lume nu putea 
decît să fie mulțumită. Ne 
spune că dacă îi este cîndva 
dor de vreunul dintre ei se 
urcă în tren și pleacă ; dar, 
de cele mai muJte ori ia bilet 
în circuit. La Sibiu, la Bucu
rești, la Cluj, Hațeg.

M-am, despărțit de familia 
Drîmbărean mulțumind pen
tru cele ce-mi spuseseră, urîn- 
du-le pe maj departe același 
trai fericit pe care l-au amt 
și pînă acum. în prag la 
ieșire, multe voci și rîsete... 
Mama îmi spusese că trebuie 
să vină la ei Margareta și fa
milia ; vin în fiecare dumi
nică la televizor. Intr-adevăr, ei 
erau, l-am privit aplecîn- 
dv-se în fața femeii cu părul 
alb. — Sărut-mîna, mamăl
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EXOD UNIVERSITAR
Se împlinesc 21' de ani de la crearea Organi

zației Națiunilor Unite. Tunurile abia încetaseră să bu
buie în Europa iar flăcările războiului nu fuseseră încă 
stinse în Asia cînd în iunie 1945, la Conferința de Ia 
San Francisco, a fost adoptată Carta O.N.U. Acest do
cument fundamental al organizației a intrat în vigoare 
la 24 octombrie 1945, moment care se aniversează în fie
care an ca „Zi a Națiunilor Unite".
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Greva celor 30 000 de studenți ai Universității 
din orașnl Cordoba, continuă. Ca urinare a gre
vei, conducerea universității a fost nevoită să 
impende examenele și cursurile.
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ultramarinului natural,

Catastrofa
de la Aberfan

cărbune 
în partea 
a colinei, 
școală și

S.U.A. — Aspect din timpul 
recentelor incidente rasiale 
din Oakland (California) în 
cursul cărora poliția a in

tervenit cu brutalitate

stabilit 
se aflau

că In 
i 254 de 
de per-

H • ab-

se avan- 
tnlătnrtn- 
A$i s-a 
ce agen- 

PRFSSE

• - X ANKARA s-au Încheiat 
Srrărîle ceîrt de-al doilea simpo- 
r-on etuopeaa al directorilor 

sanitare. la care au participat 
reprezentanți din 14 state europe
ne. printre care si din Republica 
xxuaiistă România.

Iu rezoluția adopiată toate țările 
continentului european sînt invita
te să contribuie la crearea unei 
asociații internaționale a instituții
lor de lnvățămlnt sanitar.

pentru ] 
generalii 

Ambițioșii 
se mulțu- 
roluri de

IncallUtll 
(W.le, — 
situată la

Norii care de ani de zile s-au strtns deasupra univer
sității spaniole nu dau semne de risipire. Nemulțumirea 
studenților ca și a unei pături însemnate a corpului 
didactic care, după cum s-a exprimat ziarul austriac 
„DIE PRESSE" „a fiert la foc mic în cele trei luni oe va
canță" este pe cale să reizbucnească.

Un prim simptom a fost o- 
ferit de măsura luată de auto
ritățile franchisie. Ia începutul 
noului an universitar 1966./ 
1967, prin care 68 de asistenți 
și conferențiari de la Univer
sitatea din Barcelona au fost 
concediați „ca urmare a par
ticipării lor la tulburările stu
dențești din martie și aprilie-. 
Pentru aceleași motive, opt 
studenți au fost exmatriculați, 
pe timp de doi ani. din toate 
universitățile spaniole, nouă 
vor trebui să facă o ..pauză' 
de un an al studiilor lor. iar 
zece au fost obligați să se 
mute în alte universități. Mă
suri asemănătoare au fost a- 
nunțate și împotriva unor 
studenți de la universitatea 
din Madrid.

începerea noilor cursuri a- 
nl verși ta re In Spania a oferit

posibilitatea ti ie ronstAXe ci 
guvernul de la Madrid recmr- 
ge la o serie de măsuri ,Jue- 
vitoare* în intențiile sale de 
a împiedica oriee afirmare ■ 
spiritului protestatar >1 stu
denților- A devenit astfel en- 
noscut că. în îmi initraeția- 
nilor drastice ale Minîaleralni 
Educației, din cei 1 ttt de sta- 
denți înscriși la _jmm fressi- 
rersitarM" fanai de pregătire 
pentru admiterea in fatnltăli. 
NJL) din Madrid, nuaj S ta 
sută iu absolvit examenele 
I-i Facultatea de ■edieiaă dia 
Madrid, din MB de candida ii 
au luat examenele ■■aaai— 5*. 
iar peste M la sută dintre 
candidați au căzut la cvinr- 
nele de la facultățile de șlHn- 
țe natarale. PrsfeaarH — re
latează DIE PRE^SE an
primit dispatili!

aatenti- 
iavățânintal spaniol, 

prima eară 
aateritătile fraaebiste 
îmeaea afirmații și tat 

ia «ară. amica 
ii iamțite de «Asari eea- 

așa stas laerurîle • 
■■ articol publicat 
-Problema unirer- 

citeva xiie după îu- 
eumfătuirii iu re- 

_CÎ' WULNO4 r AJt %

De asemenea, au fost con
cediați numeroși profesori care 
au protestat împotriva acestei 
mdxuri.

In orașul Rosario a fost tn- 
rhisd Facultatea de medi
cină ca urmare a grevei stu
denților acestei facultăți de
clarată în semn de protest

R. D. VIETNAM. — In po 
fida bombardamentelor a- 
merieane, recoltarea orezu
lui la cooperativa Muong 
Bum din districtul Muong 
Te se desfășoară intr-un 
ritm intens. Recoltele sînt 

mai mari ca în alti ani

față de intervenția autorități
lor în autonomia universitară. 
La rîndul său centrul studen
ților de la Facultatea de ar
hitectură a Universității din 
Buenos Aires a protestat îm
potriva măsurilor represive 
luate de conducerea facultății 
privind limitarea dreptului la 
întrunire al studenților. In 
orașul Mendosa, uniunile stu
dențești s-au pronunțat pen
tru menținerea autonomiei 
universitare, precum și în 
sprijinul cererilor de eliberare 
a studenților arestați.

Organizația Națiunilor Uni
te a fost făurită ca o expresie 
a năzuinței popoarelor de a 
trăi în pace și libertate, . din 
voința lor de a face imposibilă 
reeditarea ororilor din cel de 
al doilea război mondial, din 
dorința de a izbăvi generații
le viitoare de flagelul războiu
lui. Din Cartă reiese angaja
mentul membrilor organizației 
de a contribui la dezvoltarea 
colaborării dintre state „pen
tru favorizarea progresului e- 
conomie și social al tuturor 
popoarelor". Carta a pus la te
melia Organizației Națiunilor 
Unite ca principii fundamen
tale egalitatea deplină în 
drepturi, respectul suveranită
ții și integrității teritoriale, o- 
bligația statelor de a se ab
ține de Ia amenințarea sau fo
losirea forței, de a nu interve
ni în nici o împrejurare în 
treburile interne ale altor țări. 
Întreaga evoluție a evenimen
telor internaționale demons
trează că condiția hotărîtoare 
pentru promovarea largă a re
lațiilor de colaborare între 
state este respectarea drept ti

de a-și ho- 
corespun-

l GOIOBERC
NEW YORK 22 — Trimisul 

special Agerpres, Nlcolae In
nes cu, transmite : Vineri după- 
amiază, ministrul afaceriior 
externe al României, Corneliu 
Mănescu, șeful delegației țării 
noastre la cea de-a 21 sesiune 
a Adunării Generale a 
a avut o întrevedere cu Arthur 
Goldberg, reprezentantul per
manent al S.U.A. la O.N.U.

In cursul convorbirilor care 
au avut loc, au fost abordate 
probleme aflate pe ordinea de 
zi a Adunării Generale.

IMAGINI TRANSMISE De 
„MOLNIA

După cum se anunță de la 
centrul de comanda a zborului 
satelitului „Molnia-1“ camera 
de televiziune instalată la bord 
a transmis primul reportaj 
din cosmos. Este vorba de o 
serie de imagini ale învelișu
lui de nori, transmise cu aju
torul unor obiective cu des
chideri largi și înguste și al 
unei garnituri de filtre. Obiec
tivele camerei de televiziune 
sînt îndreptate vertical în jos, 
iar axul optic al camerei este 
mobil și telecomandat de pe 
Pămînt.

SOFIA 22 — Coresponden
tul Agerprea, C. Linte, trans
mite : La invitația Comitetului 
regional al Uniunii Tineretu- 
lni Comunist Dimltrovist din 
Ruse, o delegație a Comitetu
lui regional al Uniunii Tine
retului Comunist din Bucu
rești, condusă de Iile Lepădat, 
membru al Biroului C.C. al 
U.T.C., prim-secretar al Co
mitetului regional al U. T. C. 
București, întreprinde o vizi
tă In R. P. Bulgaria. Membrii 
delegației au vizitat obiective 
industriale, cooperative agri
cole de producție și Instituții 
de artă și cultură din orașele 
Ruse, Vinii, Veliko Tirnovo 
și Sofia și au avut îniîlniri cu 
conducătorii organizațiilor 
U.T.C.D. din aceste centre.

Vineri, membrii delegației 
Comitetului regional al U.T.C. 
București an fost primiți 
Peter Mladenov, secretar
CC. al U.T.C.D.

Consiliul N.A.T.O. se
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Vientiane t-a trezit 
tub bombe. Avioane 
pornite de la Savanna- 
ket tși azvlrleau în
cărcătura lor distrugă
toare asupra capitalei 
laoțiene. Locuitorii au 
trăit momente de pani
că. Uimirea a lost, 
însă, de scurtă dura
tă. O dată cu primele 
informații a devenit 
limpede că se consumă 
un nou episod al lup
tei pentru putere 
între generalii de 
dreapta, 
militari au 
mosc cu _ 
mina a doua. Ei doresc 
să apară ca protago
niști pe scena politică, 
■ă devină taterp reții 
principali. Eroul ulti
mei întîmplări este ge
neralul Thao Ma. El a 
încercat să profite de 
absența din țară a pri
mului ministru, prințul 
Suvanna Fumma. pen
tru a 
vitură 
ta ti va 
Intr-o 
presă

încerca o lo
de stat. Ten- 
sa a eșuat 

conferință de 
r___ pe care a ți
nut-o la Paris, prințul 
Suvanna Fumma a a- 
flrmat că guvernul săn 
controlează situația 
din țară, că rebeliunea 
„a fost o acțiune loca
lă limitată' și a dez
mințit zvonurile potri
vit cărora unii gene
rali ai armatei guver
namentale ar îi fost 
arestați. Premierul pă
rea optimist în ceea re 
privește evoluția si
tuației din țară, însă 
s-a grăbit să părăseas
că Parisul pleclnd că
tre Laos via Bangkok. 
Episodul a costat des
tule vieți omenești. 
Numai bombardarea 
taberei Phong Khong

a-a soldat cu 12 marți. 
Știrile tranasslse viaeri 
la cursul nopții de e- 
geatille de presă, cs 
referiri la „surse Is 
general blue iaforaaate 
de la Vientiane", ară
tau că avioanele de 
luptă de la aeroportal 
din Savaanaket se gă
seau încă in mlraile 
oamenilor iul Thao 
Ma. Existau temeri că 
tn cazul cînd negocie
rile Începute latre gu
vern și rebeli nu a- 
veau an final pozitiv 
ar li fost de așteptai 
un nou bombardament 
asupra capitalei laope
ne. Dar simbăt! ta 
zori trupele guverna
mentale an pătruns pe 
aeroportul de la Sava- 
onakei. Than Ma si 
oamesdi ini fabarcati 
in 11 avioane au fugit 
tn Talianda. reiugiin- 
du-se pe aeroportul de 
la Udorn. cunoscută 
bază americană pentra 
bombardamentele îm
potriva Vietnamului.

Figura principală a 
actualelor evenimente 
de la Vientiane, gene
ralul Thao Ma. este 
un nemul|nmit. Orgo
liul lui a suferit o pu
ternică lovitură alunei 
cind s-a văzut lipsit 
de comanda forțelor 
aeriene laoUene. Ttuă- 
rul general dornic sl 
urce pe scara puterii 
si-a jurat să 
seze singur, 
du-sl rivalii.
născut ceea 
fia FRANCE
denumea „rivalitatea 
latentă care dara de 
cîteva luai dintre ge
neralul Thao Ma șl 
statul major". Genera
lul nu jl-a mai făcut 
apariția la Vientiane

dedt a singuri ăat* : 
a ta aci ctud li-a h 
postul tu primire. TI 
Ma a preîerat să 
retragă la Saw;
■ad« ta IMU ■ 
dreapta au io 
„comitat revelați 
Comitetul H prezMa 
loan O^m dar adevft- 
uhri cwSeritor OM 
laimasul general u*ra- 
reactiaaar Fssml Nătă
rău. S-ar putea ca 
ambittfle W Thau Ma 
să fi lost sttma&ale da 
Fumi Naoavua. care 
în prezent trăiește ia 
Bangkok ca «retagist 
politic" după uereusila 
lovitură de stal daa 
IBM. Că acțiunea M 
Thao Ma n-a loel om 
gest izolat ItadtaL • 
dovedește și _io' lei Băm 
nea parlamentari' a 
■iii număr de depu- 
tati de dreapta de 
Vientiane cam as 
ptas proiectai de 
get prezentat de 
vem. Confllctal dintru 
guvern și parlament a 
avut un sllnlf brutal : 
Adunarea NatiamaU a 
lost dizolvată, arm Iad 
ca la 1 teasarie 1KI 
să se desiăsoarc nodu 
alegeri legist stive M- 
nelnfeles. In----r*i
care le contraleazl 
loriUțil* de la 
Mane).

Instabilitatea 
Laos este un 
al amestecului 
In afacerile interne ale 
arestai mic popor ast
atic. Dorința Washing
tonului de a-și impune 
tavorițli la putere am 
repercusiuni din cele 
■ai grave, evidențiate 
yi de cele Intlmplate 
In ultimele zile. Doar 
se știe că Fu rad \oti- 
van este anul din fa- 
voriții CJ.A. „Kefugia- 
tul* de la Bangkok 
știe că nu a fost pă
răsit dar este nerăb
dător să Joace al u’1 
rol decît acela de ro
ze rvă pentra „zile ne
gre". Așteptarea 1 se 
pare prea lungă...

E. O.

• ÎN URMA săpăturilor între
prinsa de un gn^ da arheologi 
bulgari șl polonezi ta apropiere 
de orașul Seiștov. situat pe malul 
bulgăresc al Donării, an fosl des
coperite numeroase vestigii legale 
de orașul roman Nove. Pe terito
riul acestui oraș. In urmă cu IBM 
de ani se afla tabăra unei legiuni 
romane. Membrii expediției arheo
logice an reconstituit planul ziduri
lor cetății, au scos la iveală o serie 
de construcții ale vechiului oraș, 
monede romane, obiecte de uz cas
nic etc. Ulterior, In R. P. Polonă 
va fi elaborat nn studiu referitor 
Ia cultura romană la provinciile 
dunărene șl contactele stabilite 
prin intermediul acestor provincii 
între romani șl triburile care trăiau 
in acea epocă pe teritoriul actual 
al statului polonez.

Asupra 
Aberfan 
Anglia), 
poalele anul deal, s-a
prăbușit o cantitate de 
peste 2 milioane tone 
de zgură de 
depozitată 
superioară 
acoperind o 
clteva case.

Iul fiecărui popor 
tărî flingur soarta 
xător voinței și 
aspirațiilor sale 
vitale, a principii
lor independenței 
și suveranității 
naționale, ega
lității în drepturi 
și neamestecului 
în afacerile in
terne. Aplicarea 
acestor principii 
reprezintă singura 
bază rațională ac
ceptabilă pentru 
soluționarea nenu
măratelor proble
me pe care Ie ri
dică raporturile 
dintre state șl po
poare, pentra 
salvgardarea pă
cii și aecurității 
in lame. Tova
rășul Nicolae 
secretar general al Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist Român, sublinia 
„Condiția hotărîtoare a pro
gresului relațiilor internațio
nale o constituie respectarea 
dreptului fiecărui popor de 
a-și hotărî singur soarta, fără 
imixtiuni din afară, de a urma 
calea de dezvoltare care co
respunde cel mai bine voinței 
și intereselor sale fundamen
tale".

Experiența întregii activi
tății a Organizației Națiunilor 
Unite demonstrează că în mă
sura în care a ținut seamă de 
aceste imperative ale vieții 
contemporane, organizația a 
pășit înainte, obținînd rezul
tate pozitive ; cînd, însă, prin
cipiile Cartei au fost date ui
tării, cînd nu s-a ținut seamă 
de drepturile suverane ale 
popoarelor. O.N.U. a i n timpi- 
nat dificultăți, a intrat în im
pas.

La actuala sesiune a Adună
rii Generale a O.N.U. majori
tatea delegațiilor au abordat 
în intervențiile lor situația 
din Vietnam. în multe din 
cuvintările rostite la tribuna 
acestui for internațional a răz
bătut îngrijorarea cu care o- 
menirea privește extinderea 
agresiunii americane din Viet
nam. Popoarele sînt preocu
pate de soluționarea acestui 
primejdios conflict și militea
ză cu fermitate pentru a de
termina încetarea definitivă 
și necondiționată a bombarda
mentelor americane împotriva
R. D. Vietnam, pentru curma
rea războiului agresiv dus de
S. U-A- în Vietnam. Poporul 
vietnamez trebuie să fie lăsat 
să-și hotărască singur soarta, 
til decidă aaapra viitorului său.

Dezbaterile generale care 
i-au desfășurat în cadrul ce

Iei de a. XXI-a sesiuni au evi
dențiat responsabilitățile deo
sebite ce revin Organizației 
Națiunilor Unite în acest mo
ment complex al vieții inter
naționale. Ministrul de exter
ne al României în intervenția 
sa a subliniat convingerea că 
fiecare stat, indiferent de mă
rimea teritoriului și a popu
lației, de potențialul său mi
litar ori economic, poartă răs
punderea pentru menținerea 
păcii. Reprezentantul țării 
noastre a relevat rolul pe care 
îl are O.N.U. în promovarea 
unor măsuri de natură să con
solideze pacea mondială, să c- 
limine primejdia unui 
și, în primul rind, a 
război nuclear. Pentru 
nătățirea funcționării Națiu
nilor Unite, pentru traducerea 
în viață a unor soluții realis
te în problemele de bază ale 
vieții internaționale, trebuie 
ca organizația să dobîndească 
universalitatea. In legătură cu 
aceasta se impune ca o nece
sitate restabilirea drepturilor 
legitime ale Republicii Popu
lare Chineze la O.N.U.

Din momentul în care a de
venit membră a Organizație!

ZIUA

război 
unul 

Imbu-

UNITE

Națiunilor Unite, România * 
militat cu consecvență neutru 
ca acest for internațional să-și 
îmbunătățească activitatea, să 
oglindească realitățile lumii de 
azi, să contribuie la statornici
rea unui climat de încredere 
între state, pentru făurirea 
unei păci trainice bazată pe 
respectul drepturilor suverane 
ale popoarelor. România So
cialistă a prezentat la O.N.U. 
numeroase propuneri menite 
să îmbunătățească atmosfera 
politică în lume, să favorize
ze colaborarea între state. 
Amintim în această ordine de 
idei puternicul răsunet pe 
care l-a avut inițiativa țării 
noastre în legătură cu acțiuni
le pe plan regional în vede
rea îmbunătățirii relațiilor de 
bună vecinătate între state eu
ropene aparținînd unor siste
me social-politice diferite. De 
o caldă primire s-au bucurat 
și propunerile românești pri
vind promovarea ideilor de 
pace și înțelegere între popoa
re în rîndurîle tineretului. 
Prin politica sa externă, prin 
activitatea neobosită pe care o 
desfășoară, țara noastră a cîș- 
tigat un prestigiu deosebit 
pe plan internațional. Ziarele 
au informat despre faptul că 
reprezentanții permanențl la 
O.N.U. aî țărilor din Europa 
răsăriteană au căzut de acord 
să sprijine candidatura minis
trului de externe al Româ
niei la președinția sesiunii a 
XXII-a a Adunării Generale a 
O.N.U.

Țara noastră și-a adus șl fș! 
va aduce și în viitor întreaga 
sa contribuție Ia realizarea o- 
biectivelor înscrise în Carta 
O.N.U., pentru ca Organizația 
Națiunilor Unite să răspundă 
pe deplin înaltei misiuni pe 
care i-au încredințat-o popoa
rele.

p. nicoarA

REFUZUL
ti UN GRUP de chimiș 11 din Ural 

<aa descoperit secretul ultramarinu- 
Isi satvral — „culoarea veșnică** 
folosită de pictorii renașterii. Păs
trată sub un secret strict, metoda 
de ob|iaere a uitramarinului na
tural a fost uitată atunci cînd a- 
reastă culoare costisitoare a pulul 
ii înlocuită cu ui tram arinul artifi
cial.

După cercetări îndelungate, chl- 
mistli din Ural au descoperit o me
todă relativ ieftină de producere 
a

STUDENȚILOR

S-a 
școală 
copii în afară 
sonalul didactic și cel 
de serviciu. Pînă 
prezent, 
total al elevilor, 
mai 88 
tămaji. 
crărilor 
au fost

tn 
din numărul 

nu- 
se află nevă- 
ln timpul lu

de degajare 
scoase 103 ca-

davre. Operațiunile de 
salvare, Ia care parti
cipă formațiuni de po
lițiști și pompieri, sînt 
extrem de anevoioase 
din cauza stratului 
gros de zgură care a- 
tinge între 10 și 20 
metri. Guvernul hri- 
tanic a ordonat anche
tarea cauzelor care au 
provocat catastrofa.

DUPĂ cum s-a anunțat la 
Stockholm, studenții din anii supe
riori ai universităților din Suedia, 
mobilizați de către autorități să 
înlocuiască pe cel 20 800 de profe
sori concediați în urma lock-outu- 
lui decretat de guvern, an refuzat 
să se prezinte la școli.

Organizațiile studențești au a- 
dresat regelui Gustaf al Suediei o 
scrisoare în care subliniază nece
sitatea intervenției sale pentru a 
determina guvernul să revoce 
lock-outul.

După cum se știe, această hotă- 
rîre a guvernului a fost adoptată 
cu scopul de a determina cele 
1 300 de cadre didactice, care au 
declarat la îl octombrie grevă re- 
vendicind majorarea salariilor, să 
renunțe la acțiunea lor.
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