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Eveniment însemnat !n 
viața organizațiilor U.T.C., a- 
dunările de alegeri au prile
juit în marea majoritate a or
ganizațiilor de bază o analiză 
atentă a muncii, a cauzelor 
unor slăbiciuni și, ceea ce este 
poate lucrul cel mai impor
tant, au stabilit bogate planuri 
de activități pentru viitor. 
Este un fapt îmbucurător că 
marea majoritate a acestor 
planuri reprezintă o aplicare 
concretă, la specificul fiecărei 
școli și clase, a hotărîrllor ce
lui de-al VIII-lea Congres al 
U.T.C., a indicațiilor date de

recenta plenară a C. C. al 
U.T.C.

Cum era și firesc șl în acest 
an, în conducerea organizații
lor de bază au fost alese un 
număr însemnat de cadre ti
nere, cu dragoste și pasiune 
pentru munca de organizație 
dar care nu au încă pregătire, 
experiența necesară. Ele sînt 
chemate să organizeze întrea
ga muncă de realizare prac
tică a sarcinilor reieșite din 
aceste documente, a planuri
lor stabilite în adunări. De 
aceea instruirea temeinică a 
acestora are o importantă deo
sebită. de calitatea muncii lor
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Remorchere pe Dunăie

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN JAPONIA

✓

Dragi tovarăși,
Tokio

Partidului Comunist Român adre- 
de-al X-lea Congres al Partidului

Comitetul Central al 
sează delegaților la cel 
Comunist din Japonia, tuturor comuniștilor japonezi, clasei 
muncitoare și oamenilor muncii din Japonia un cald salut 
frățesc — expresie a profundei solidarități internaționaliste, 
a prieteniei și stimei reciproce ce leagă partidele și popoare
le noastre.

Comuniștii români, întregul nostru popor urmăresc cu a- 
dîncă simpatie, cu dorința vie de a o vedea încununată de 
succes lupta P. C. din Japonia împotriva asupririi și ex
ploatării capitaliste, pentru independență, neutralitate, de
mocrație și pace, împotriva imperialismului american, pen
tru îmbunătățirea condițiilor de viață ale poporului japonez.

Așezate pe baza principiilor marxist-leniniste ale egali
tății în drepturi, independenței, neamestecului în treburile 
interne și respectului reciproc, ale internaționalismului pro
letar, relațiile de prietenie frățească, statornicite între par
tidele noastre, se dezvoltă continuu, ceea ce servește conso
lidării prieteniei și colaborării dintre popoarele român și 
japonez, întăririi unității mișcării comuniste internaționale, 
cauzei păcii, democrației și socialismului.

Urăm din toată inima succes deplin lucrărilor congresului 
în vederea realizării și dezvoltării acțiunii unite a tuturor 
forțelor muncitorești, democratice și populare din Japonia, 
pentru înfăptuirea aspirațiilor vitale ale poporului japonez, 
pentru creșterea continuă a contribuției dumneavoastră la 
nobila cauză a progresului și libertății omenirii.

Trăiască Partidul Comunist din Japonia !
Trăiască prietenia și solidaritatea frățească dintre Partidul 

Comunist Român și Partidul Comunist din Japonia I
Trăiască prietenia dintre poporul român și poporul ja

ponez I
COMITETUL CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

deplnzînd în mare măsură în
deplinirea în cele mal bune 
condiții a sarcinilor care 
stau în fața organizațiilor 
U.T.C. din școli.

Ceea ce trebuie 
rizeze în acest an 
care vor avea loc 
explicarea practică, concretă, a 
modului în care cadrele U.T.C. 
din școli trebuie să lucreze. 
Aceasta presupune înlocuirea 
expunerilor, indicațiilor, sfa
turilor generale, fără obiect 
precis, cu o explicare concretă 
atît a ceea ce trebuie făcut cît. 
$i mai ales, a modului cum se 
pot realiza, prin ce forme și 
metode practice, sarcinile 
care stau în fața organizații
lor U.T.C. din școli. Plecînd 
de la aceste instruiri, cadrele 
U.T.C. din școli trebuie să știe 
ce au de făcut în viitor, 
cum este mai bine să-și 
organizeze munca.

După cum a stabilit C.C. al 
U.T.C. acțiunea de instruire 
începe prin studierea indivi
duală de către toate cadrele

tGontlnuar» tn pag. a V-a)

în ultima vreme 
în regiunea Cluj au 
avut loc numeroase 
acțiuni de muncă pa
triotică. Printre prin
cipalele obiective pe 
care șl le-au fixat 
brigăzile de muncă 
patriotică se numără 
culesul porumbului, 
curățirea parcurilor, 
colectarea flerului 
vechi. In raioanele 
Zalău. Turda, Alud, 
Bistrița. Dej etc. mii 
de tineri au sprijinit 
gospodăriile agricole 
de stat și cooperati
vele agricole de pro
ducție să recolteze la 
timp porumbul. Prin 
muncă patriotică s-a 
recoltat porumbul de 
pe aproape 200 hec
tare. Circa 800 de e- 
levl. de la Grupul 
școlar Tehnofrig. au 
făcut parcului orașu
lui Cluj toaleta 
Iarnă.
sute de 
dăugat
Gheorghleni frumu
seți noi: culorile pas
telate ale florilor de 
toamnă.

Liceul nr. 42 din Capitală. 
Chimia are aici mulți prieteni. 
Pe elevi îi atrage mai ales 
„miracolul" din laborator. In 
orele de clasă, în ședințele 
cercului demonstrațiile prac
tice trezesc un interes deose
bit. Rezultatele — exprimate 
in note bune și foarte bune — 
le găsim înregistrate tn cata
loage, tn dreptul rubricii: 
chimie.

de
Alte cîteva 
tineri au a- 
crasului

La rafinăria Ploiești-Sud au 
început lucrările de mărire a 
capacității la instalația pentru 
fabricarea bitumului. Pină a- 
cum au fost 
nele instalației 
conductele de 
avans față de

lucrările de asamblare a ce
lorlalte agregate componente, 
livrate înainte de termen de 
uzinele constructoare din 
țară. Prin punerea în funcți
une a acestei instalații, în 
1967 producția de bitum a ra
finăriei va fi dublată.

mașinilor de recoltat cartofi.

să caractc- 
lnstruirile 

este tocmai

ridicate coloa- 
și s-au montat 

legătură. In 
grafic se află

RECOLTATUL

SCUT DE
V

NĂDEJDE
AL

PATRIEI

Cooperativele agricole de 
producție din regiunea Su
ceava au terminat recoltatul 
cartofilor. Lucrarea s-a înche- 
iat cu 12 2ile mai devreme de- 
eît anul trecut, datorită folo
sirii pentru prima oară în 
cooperativele agricole de pro
ducție din această parte a țării 
a

Veți realiza planul 
pe anul 19662

PLAPUMA
CU PROMISIUNI
Șl ACOPERIȘUL

LOCUINȚELOR
NEPREDATE

Zestrea cu care con
structorii cartierului din 
nordul orașului Ploiești 
au intrat în ultima eta
pă de muncă a acestui 
an nu e de invidiat Res
tanțele șantierului în 
predarea locuințelor 
s-au adunat, s-au adunat 
pînă ce, la sfîrșitul a trei 
trimestre, 400 de aparta
mente au apărut în bi
lanț cu semnul minus.

Ce posibilități sint pen
tru ca cele 320 de aparta
mente (plus 60 semifini- 
sate) din planul pe acest 
ultim trimestru să fie 
predate în termen ?

— Putem să predăm 
sigur, în noiembrie, 120 
de apartamente, ne-a 
răspuns tovarășul ingi
ner GHEORGHE BRÎN- 
ZAN, directorul Grupu
lui I. Restul, pînă la 320, 
plus restanțele, vor fi 
gata la sfîrșitul anului.

Reținem nota de opti
mism a tovarășului di
rector, promisiunea fă
cută de fapt oamenilor 
muncii ploieșteni de a le 
asigura, cel puțin în a- 
ceastă etapă, locuințele 
așteptate. Dar luăm act 
că, în același timp, mai 
sînt de predat : o școală 
cu 16 săli de clasă un 
centru comercial, un cen
tru al cooperației pentru 
deservirea populației, 
precum și un poligon in
dustrial pentru prefabri
cate. Primim și pentru 
ele o asigurare : „se vor 
preda și centrul comer
cial și școala și poligo
nul și celelalte". După 
un oarecare timD : „tre
buie, e neapărată nevoie, 
să fie toate predate pină 
la sfîrșitul anului".

I. RODEA

(Continuare 
!n pag a V-a)

PRIMIREA oe către tovarășul
ION GHEORGHE MAURER

A DELEGAȚIEI DE ZIARIȘTI DIN GRECIA
Luni la amiază, președintele Con

siliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, Ion Gheorghe 
Maurer, a primit delegația oficială 
de ziariști din Grecia, condusă de 
P. Troubounis, vicepreședinte al 
Uniunii redactorilor din Atena. De
legația ne vizitează țara la invitația

Ministerului Afacerilor Externe, și 
ca răspuns la vizita pe care o dele
gație oficială de ziariști români a 
făcut-o în Grecia.

La întrevedere a luat parte George 
Macovescu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe.

(Agerpres).

INTELECTUALII SATULUKD

apare în pragul 
mina dreaptă 

umărul

tînăr 
comunei. în 
are un geamantan; 
celălalt îi stă tot timpul mai 
înălțat ca să păstreze echili
brul. Privește în jurul său cu 
oarecare dezorientare, dar si 
cu curiozitate în același timp, 
în fața sa se află — încă 
necunoscută — comuna în 
care va lucra — cîți ani ? In 
urmă se mai deslușesc și a 
cum. din amintire, rîsetele co
legilor celorlalți cinci ani, o 
figură mai conturată sau mai 
multe, emoțiile sau cine știe 
ce întîmplări pe care le cre
dea uitate. Un tînăr a apărut 
în pragul comunei: este noul 
profesor, doctor sau Inginer 
agronom.

Și chiar primul om din sat

Sărbătoare In
trată statornic în 
tradițiile scumpe 
ale oamenilor 
muncii, Ziua For
țelor Armate ale 
Republicii Socia
liste România 
evocă o pagină 
luminoasă din cro
nica luptei duse 
de-a lungul 
veacurilor de po
porul român pen
tru libertate națio
nală și dreptate 
socială. Cu 22 de 
ani în urmă, la 25 
octombrie 1944, 
armata română, 
luptînd cu eroism, 
umăr la umăr cu 

'armata sovietică 
au zdrobit ultime
le rezistențe hitle- 
riste și hortiste de 
pe pămîntul țârii 
noastre, desăvtr- 
șind astfel elibe
rarea întregului 
teritoriu ai patriei.

Cu prilejul a- 
cestei aniversări, 
redactorul ziaru
lui nostru Vasile 

Căbuiea a adresat 
tovarășului colo
nel GHEORGHE 
GOMOIU. secre
tarul consiliului 
politic al unei 
mari unități mili
tare. cîteva între
bări :

— Sărbătorirea

Zilei Forțelor Ar
mate ale Republi
cii Socialiste Ro
mânia a devenit o 
tradiție : cum în- 
tîmpină ostașii din 
marea unitate în 
care lucrați ziua 
de 25 octombrie?

— Ziua forțelor 
noastre armate 
este, în același 
timp, sărbătoarea 
întregului nostru 
popor. Noi vedem 
în aceasta recu
noștința poporului 
față de vitejia și 
faptele de eroism 
dovedite de milita
rii români în răz
boiul antihitlerist, 
prețuirea pe care 
o acordă celor 
care cu arma în 
mină, stau de 
strajă cuceririlor 
revoluționare ale 
oamenilor muncii, 
independenței și 
suveranității na
ționale.
. Cît privește în

tâmpinarea acestei 
aniversări de către 
ostașii marii noa
stre unități, tre
buie să arăt că en
tuziasmul și însu
flețirea cu care 
oamenii muncii 
dau viață vastului

(Continuare 
în pag. a lil a)

PUNTEA
DE LEGĂTURĂ

care 11 intîlne$ti tn 
adresează, el cel 

atit

drum 
dtnlii, 

de ca- 
nostru.

pe 
îți 
acel „bună ziua' 
racteristic țăranului 
Urarea nu este, însă, de data
aceasta, un simplu gest de 
politețe, ci o dovadă că oa
menii sînt gata să-ți acorde 
toată încrederea lor, că te pri
mesc cu brațele deschise, ca 
pe un oaspete de seamă. Răs- 
punzînd la „buna ziua", cu o 
tresărire care te trădează că 
al uitat obiceiul, nu dai tot 
atunci răspunsul și la votul de 
încredere care ți se acordă 
Răspunsul acesta îl vei da în 
timp, lăsînd să vorbească pro
pria ta activitate. Trebuie 
mai întîi să rămîi în aceste 
locuri pe 
noșfl cu 
sînt încă

care acum le cu- 
fiecare pas dar îți 
străine, cițiva ani

din tinerețea ta. Cițiva sau, 
poate, nu numai cițiva. Une
ori, la sfîrșit, după cei ai 
terminat „stagiul" prevăzut 
de lege, încerci să parcurgi, 
cu două geamantane în loc de 
unul, drumul făcut Ia venire, 
dar in sens invers. observi 
că mai e încă ceva care te 
reține aici. Alteori chiar ți se 
propune să pleci, ești, cu alte 
cuvinte, ..promovat" și refuzi 
cu încăpăfînare fără să știi 
singur de ce.

Medicul LIVIU PAȘCA, pe 
care l-am cunoscut de-a lun
gul cîtorva ore petrecute in 
comuna Mănăștur, din raionul 
Lăpuș, spunea că are, nici mat 
mult nici mal puțin, decit 
treisprezece ani de activitate 
tn comuna aceea Mi-a mărtu
risit, de asemenea, că nu de

mult a fost numit medic-șef 
al raionului Oaș ; a stat cît a 
stat și s-a întors înapoi în co
mună : „Nu mă împăcăm deloc 
cu munca administrativă", ex
plica dînsul. Afirmația se în- 
tilnește și se confundă cu 
o alta, auzită nu departe 
de Ploiești în comuna Mî- 
neciu. Profesorul NICOLAE 
COSTEA, care și el are 
cam tot atiția ani la Mîneciu, 
spunea că într-o vreme a fost 
vreo două luni șeful secției cul
turale a raionului. Mai mult 
n-a rezistat însă. Iar explica
ția e de-a dreptul banală: 
„M-im legat prea mult de

D. MATALÂ

(Continuare în pag a II a)
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Cum pătrunde și cum este folosită 
cartea tehnică la sate 

în pas cu calendarul 
agricol

Vernisai la 
Galeriile de artă 

din Tlmlțoara

GtlerHle de artl ele Pendu
lul plastic din Timișoara glidu- 
lesc vernisajul expoziției pic
toriței Zotia Kriyzaaowska A- 
chlmescu.

Printre cele 14 lacrtrl expu
se se remarci, prin subtile 
nuanțe cromatice, portretul de 
Inspirație folclorici „Mlfouu*. 
peisajele „Vara" șl „Lunca* și 
monotipul „Acvariu".

BENONE CHERBA 
tehnician agronom

CARNET CINEMATOGRAFIC

„CELE PATRU ZILE 
ALE ORAȘULUI NEAPOLE"

Sînt de acord cu colegii din 
Dobrogea care în dezbaterea 
inițiată de ziar, privind mo
dul în care pătrunde și este 
folosită cartea tehnică la sate, 
au subliniat, în observațiile 
făcute, rolul ei deosebit de 
important în instruirea oame
nilor și concordanta ce tre
buie să existe între carte și 
producție.

Rafturile bibliotecilor de 
specialitate sînt și ia noi pline, 
se editează multe lucrări dar, 
paradoxaJ, specialiștii din pro
ducție se plîng că nu găsesc 
întotdeauna literatura tehnică 
trebuincioasă ceea ce este o 
realitate. O cauză constă în 
apariția unor lucrări mai tîr- 
ziu decît perioada în care ele 
sînt necesare. Aparițiile, ade
sea nu tin pasul cu calendarul 
agricol, cartea apare după ce 
s-a încheiat lucrarea căreia îi 
este dedicată. în unele cazuri, 
acestea devin inutile, sfatu
rile, îndrumările ce le con
țin ne mai fiind valabile pen
tru anul următor. Si nu este 
vorba doar de accidente 
survenite în procesul de apa
riție. Unele lucrări sînt de la 
început planificate foarte tîr- 
ziu. Astfel, în catalogul publi
cațiilor Consiliului Superior 
al Agriculturii pe anul 1M6 
este prevăzută apariția bro
șurii „Recomandări privind 
aplicarea rațională a îngrășă
mintelor", în trimestrul patru.

Situațiile de acest gen au 
determinat Consiliul agricol 
regional Iași să treacă la edi
tarea pe plan local a unor lu
crări, cu aceleași teme, dar cu 
o apariție mai timpurie — cu 
un pas înaintea calendarului 
agricol. Astfel, pentru a su
plini golul existent a fost edi
tat în trimestrul Intii lucrarea 
„Aplicarea îngrășămintelor în 
cooperativele agricole de pro
ducție din regiunea Iași" ela
borată de un grup de cercetă
tori de la Statiunea experi
mentală Podu Iloaie și Insti
tutul agronomic.

Sau, un alt exemplu, de lor 
neglijabil. Partidul a pui an 
mare accent pe extinderea 
suprafețelor amenajata pentru 
irigații ca o condiție a asigu
rării de mari producții con
stante. în iama și primăvara 
trecută, statul și cooperativele 
agricole au făcut eforturi se
rioase In această privință, mii 
de hectare au fost transfor
mate în șantiere de amena
jări pentru irigații Cu d'ferite 
ocazii s-a subliniat necesitatea 
generalizării experienței pozi
tive în acest domeniu, asigu
rarea unităților cu documen
tația necesară. Tn acest 
context e de neînțeles cum s-a 
planificat ca broșura ./Folosi
rea surselor locale de apă 
pentru extinderea irigațiilor" 
să apară în trimestrul trei, 
clnd pe canalele de irigație 
de multă vreme trebuia să 
curgă apa spre rădăcinii? 
plantelor. Rroșurij „Sfaturi 
pentru întreținerea sisteme
lor amenalate pentru irigat" 
1 s-a stabilit termenul de a- 
pariție trimestrul patru. Pen
tru a răspânde operativ nevoii 
concrete de îndrumare tehnică 
am editai șl în acest caz pe 
plan local, la începutul tri
mestrului doi. lucrarea „Uti
laje și sisteme de -rigat — ex
ploatarea șl întreținerea lor"

Este inutil, cred, să comen
tăm irosirea efortului creator 
și risipa de fonduri cu acest 
paralelism pentru a umple 
golurile unor editări tardive.

Prnpun. pentru o mal bună 
coordonare a eforturilor de 
editare — central cu cel local 
— ca planul tipăriturilor edi
tate de Consiliul Superior al 
Agriculturii să apară și să fie 
difuzat regiunilor cel mai tfr- 
zlu în ultima tună a trimes
trului trei al anului în curs 
pentru anul următor. Regiu
nile. avînd posibilitatea să-l 
consulte din vreme, vor putea 
să reducă din planurile lor 
editate la București sau să-și 
prevadă lucrări suplimentare 
pentru a răspunde nevoilor 
concrete locale.

Ing. N. CIOBANII
Șeful serviciului învățământ 

și propagandă 
de la Consiliul agricol 

regional Iași

- La tabloul de comandă

SIBIU. — !■ -nM Ai Mjiou. Brwekanthal

acțiuni TIMPUL STUDENTULUI!
PIONIEREȘTI

Casa pionierilor 
din Raia Mare și-a 
început activitatea 
din acest an școlar. 
Cej de pionieri 
care vor activa în 
cercurile de aero- 
modele, radio, artă 
dramatică, dansuri 
populare și ansam
blul coral pot fi bi- 
tilniți în aceste zile 
la mesele de lucru, 
ort tn zAlile de re
petiții. Pentru fie
care cerc au faai 
prevăzute aefiriri;: 
internante. care te 
DOr oferi 
posibilitatea de «-și 
cultiva înclinațiile, 
de a-și valorifica 
cunoștințele însu
șite pină acum și 
de a dob’nd’ altele 
noi, de a petrece a 
parte din ceaiurile 
libere util și fru
mos.

Profesorii fosil 
Roman și Alexan
dru Toth — condu
cătorii cercurilor de 
radio și aeroenndp'e 
— ne-au dezvăluit

fi ^rarpnzr’e" re
zervate
in «cert an 
de radio se 
na cu do*M5 recț»’ 
— - re.-r; >
fi cowjtractu Âf • - 
parafe : ae-o’-i^e- 
hftU h t*>* rr-ma 
liza ri în serutrw 
ția de sare. împ':- 
u«d m roite i •«- 
diofortiș’- w orga
niza CC"7'-’»-r df- -
A’t- de
7 9n ert e/e=n 
tafi. l?» ’o»

mă*e»"râa î-

arfd booa'r *--■ 
dițtt pa pta;u*i!e 
maramureșene. M. 
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LUCRĂRI DE

DEZVOLTARE
Cunoscuta fabrică de trico

taje „Unitatea" din Sigtiet-J: 
Marmației îs iDă de cftva 
timp In lucrlr de dezvostara 
fi modernizare. în cadrai a- 
c est ora se execută o modemS 
hală de fabricație, precum 
șl ateliere de întreținere f* o 
centrală termică post trans
formatoare.

(Urmare din poy Ij 

comuna mea Cn toate gmM- 
țile pe car< la-am Wirimpiwt, 
sau poate tocmai din 
tor. tint legai defmtto de te".

Așadar, clteodatd. le aaM 
primului stagiu" la țară, te 
adaugă incd unul și Incd unuL 
fără sd intervină momentul 
întreruperii, pe care fl pre
supune noțiunea de ^taț^u" 
Ce s-a Intimplot Intre timp ?

La Mdndftur. de piîdd. in fi
nul 1953, clnd medicul Lirin 
Pașca yi-a luaf postul in pri
mire. mortalitatea tnfantild în
registra un procent de 11 le 
sutd. Acum, de dțiva eni, pro
centul a scăzut la zero. Proba
bil cd asta s-a tnttmplaf In
tre timp.

Dar pentru a ne da mai bine 
seama ce intervine în realiza
rea acestei legături trainice 
între intelectualul satului și 
locul în care t$l exercita 
profesia este mai Mne sd ne 
întoarcem înapoi, ta primul 
contaet a! tfndnjhH. abia Ieșit 
din facultate, eu noul sdti loc 
de muncă. Să refacem, eu 
alte cuvinte, drumul in sensul 
sdu firesc în direcția in care 
este parcurs. Vom încerca 
astfel, reluînd filmul vieții șl 
profesiei sale, sa rutdm cu 
încetinitorul ctteva «eevente. 
un moment sau altul care 
parg la prima vedere ca mul
te altele, dar care includ? sem
nificații în plus $l în 
mod firesc, prima întrebare 
care cere un rdepun9 este ce 
anume îl determină pe tînărul
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Va'narea ÎTMrrirfior de con- 
str-jcr: - tz c iS _■ atic ge r_un> 
de 15 milxMne ei la a doua 
jumătate a an srji viitor, cînd 
vor fi date în fol-reintă noile 
cor.rtrjrțiL rapa*ritatea de 
producție a fabrici. v« C de 
tre-. ori mal mare doeft la 
present 

PUNTEA DE LEEĂTURĂ
tntalMtual sd aleagă o eomund 
ilu filto, pentru ed d« multa 
ori apariția noului profesor, 
sau medic, sau inginer Intr-o 
comtmd nu aste un simplu act 
de repartizare, ci un act de op- 
țiuae, de atitudine.

— Am venit la Livada tn 
primdvara anului trecut, pre
ferind Maramureșul altor te- 
gnrni mai «comode-, pentru 
cd «m vrut să fac muncă de 
cercetare. Faptul cd am ob
ținui ca student o medie ma» 
frumaaeă mi-a dat dreptul 
zd lucre2 In domeniul cerce 
tdrii fi de aceea am venit 
atei Bolite plantelor m-au 
perionat din anii studenției fi 
am vrut «d-mi continui stu
diile In nraea^i direcție, 
ting. Ion Cupșa de la Stați
unea agricolă Livada, raionul 
OașJ

Alteori, argumentele au mai 
puțin o valoare Științifica fi 
mai mult una sentimentaid, 
ceea ce nu le jfirbefte eu ni
mic valabilitatea

— Comuna în care am ve
nit acum doi ani. Imi sprint 
profesoara Elena Rrp?ennu 
de la Teișam, raionul Te- 
leajen mi-a plficut mai mult 
decît comuna mea. Are o așe
zare geografică mult mai intf-
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la TiMaaaaa.

Universitatea din Timișoara.

rezantd — Ur eu llnt profe
soară de geografia. în afară 
de aceasta, tu am urmat un 
drum maj greu decît «Ui ti
neri de vlrcta mea pind am 
obținut titlul d« pro/esoard. 
Drumul meu a trecut prin 
școala profesionala fi liceul 
seral. Da aceea îmi prețuiesc 
eu atft de mult profesia. A- 
poi addugd tot ea . „Am fost 
șefă de promoție. Am absolvit 
institutul cu media 0,65. Asta 
mi-a dat dreptul să aleg regi
unea mea".

Medicul Sabin Tirla, In 
vîrstd de 26 de ani, e da loc 
din Arad A nimerit întîmpld- 
tor tocmai într-o comună din 
Moldova : la Cudalbi. Acum 
două luni, după ce a încheiat 
alte opt luni, de armată, s-a 
prezentat la post. lată cum 
relata momentul primului 
contact cu comuna : „Nu-mi 
făceam nici un fel de iluzii. 
Știam foarte bine unde vin — 
la țară. și. în plus. în niște 
locuri pe care nu le cunoș
team De In hun înreput am 
avut însd niște surprise de-a 
dreptul plflcut? romund era 
mare — pe urmă am .iflrtf c(l 
are vreo 12 000 do suflate — 
Și am găsit In ea condiții care 
pot sd satisfacă niște exigențe

Mea pole trebuia 
id fie un exemplu. 
Ordinul dat de co
mandantul hitlerist 
era clar: „Naapole 
trebuie distrus, 
țtergfnd Neapole de 
pe harta geografică, 
trebuie id dăm un 
exemplu pentru a 
zădărnici eventua
lele insurecții".

Si orffjul a fost 
un exemplu. E 
drept, nu cel dorit 
de Hitler. Neapole, 
prin locuitorii sdi a 
rrpoctat trupelor 
permane obligin- 
du-Ie fă pdrdiească 
oraruL La 20 de ani 

evemment, 
"rțrronjf Nanni Loy 
r Turnai cierul
V««eo Pratottni, far 

ori* oqtra, ri’e 

po.e. &« cronica «- 
cetai sfTrșij de iep-

tembrie 1943, unul 
din filmele prin 
care neorealismul, 
și prin el filmul 
italian, tși reafirmă 
vitalitatea.

Documentarea fă
cută de realizatori a 
fost laborioasă. Sec
ționând medii dife
rite, apeltnd la 
martori oculari și la 
documente, aflîn- 
du-se deci tn fața 
unui enorm mate
rial faptic, selecția 
e realizatd apoi cro
nologic. direct ca 
într-o transmisie de 
televiziune pe viu.

Toate elementele 
tradiționale ale neo
realismului sînt fo
losite. Cadrul, lim
bajul^ numărul ma
re de interpreți ne- 
profesiortiști, predi
lecția pentru deco
rul natural etc.

nouă. în cadrul com- 
pl-rTflut Koctai studențesc. 

însd studenții 
Uairersitâțit servesc masa la 

rar rine „Verile Roaitd" 
ți BredirțServiciul so- 
raf a fdeut o astfel de repar- 
îiz«r.r îrrit. l« cantina ..Bre- 
n* rranu". cu o capacitate de 
’or - ?-w:iri. efectivul sfuden- 
;4rr «tite de 5<*T. tar U cantina 

’ t • • RoaiîA". cu o capacitate 
-ir • - 250 de lacuri, efec-

tfvir'TU’or este de 800.

*_»î r* InfJ—rd ta «cetuîd
- *""4 copiind un student 

aștepte la Hnd între 
Kr ji 7d de minata. ewm el 
■ dr f-e ori pe zi h> masă...

• ” ^oîecile fnstifului po-
-i*?hn<c țint In permanență 

pini la r’fua. 5âlil« de 
nînt ocu- 

r«te tn tnt cursul zilei. $< 
•’«.’’.fi — studenții care locuiesc 
In oasip^ru’ ..Mih^i Viteazul’’ 
al turti tuful ui politehnic. lw- 
?»e orale 1 st 12 nu eu acces 
In rdmks. PlnJ acu>î porcul 
•<*■« »eraii drept sa!4 de lec- 

Au ploile
de S^aRs*^..

ale unui om mai pretențios". 
Afirmația nu trebuit trecutd 
cu vederea: ea surprinde 
foarte exact momentul clnd, 
strdin fiind. începi să te ata
șezi de locul de muncd, în
cepe să-ți placă comuna din 
care de două luni faci parte 
și tu îți sufleci mlnecile. te 
apuci de treabă, al de lucru 
enorm, Incit seara cazi frînt 
și uiți sd te mai simți singur 
pe aici — dar surpriza pe 
care ți-a făcut-o In prima cli- 
pd comuna ta continud sd ra- 
mînă undeva în dreptul inimii 
și constituie începutul „legă
turii” $i ca o dovadă cd un 
asemenea „caz" nu este deloc 
izolat, alte mărturisiri asemă
nătoare vin sd-1 susțlnd

— M-a surprins din pri
mele zile ale sosirii nivelul 
de cultură al oamenilor de 
aici. Cred cd nu exagerez de 
loc cînd afirm că uneori oa
meni care se pretind, oricum, 
„orășeni” au un grad de cul
tură mai scăzut decît țăranul 
Din discuțiile cu ei îmi dan 
întotdeauna seama că sînt la 
curent cu evenimentele rin 1 in 
teresați și dornici sd afle tot 
ce e nou au încredere în cu
noștințele tal? de tntelectual 
și sînt oricînd gata sd fi Le

Ceea ce e filmut, 
o cronică cinemato
grafică, amintește 
tn ciuda cttorva fic
țiuni (posibile în ra
porturile dintre 
niște oameni aflați 
tn situații limită) de 
dorința criticilor 
neorealiști ca filmul 
să fie oglinda pusă 
să reflecte formida
bilul scenariu care e 
viața. Distanța la 
care sa fie așezată 
această oglindă ră- 
mînînd o problemă 
de personalitate re
gizorală.

Uneori distanța e 
minimă si totul se 
trece pe seama sem-1 
nificațief pe care o 
poate avea eveni
mentul. E cazul fil
mului de față după 
cum e cazul, în li
teratură, cu volu
mul lui Truman I

e La Biblioteca unioersi- 
tâții un student trebuie să 
aștepte pentru o carte între 25 
fi 30 de minute. Uneori, după 
ce așteaptă, atita, are și sur
prise sd audă «punlndu-t-.se : 
„Toate exemplarele Sînt îm
prumutate".

firește, asemenea neajun
suri — și altele — puteau fi 
observate de asociațiile stu
denților, cu prilejul contro
lului obștesc. s-ar fi putut 
face demersuri pe lingă con

SESIZĂRI PE ADRESA CONSILIULUI U.A.S. 

DIN CENTRUL UNIVERSITAR TIMIȘOARA

ducerile administrative pentru 
înlăturarea lor. Dar activiștii 
consiliilor U.A.S din institute 
nu au fimp — în această pe
rioadă — pentru așa ceva Ei 
sînt ocupați cu controlul do
cumentelor de cămin (nu înțe
legem chm de au preluat aso
ciațiile această sarcihfl a per
sonalului administrativ)

O altd subliniere a recentei 
Plenare a C C al U T C. ; 
..Asociațiile studenților au 
datoria să-i ajute pe cei care 
anul acesta au pășit pragul 
facultății să se familiarizeze 
cu specificul muncij univer
sitare. cu studiul sîrguincios 

însușească și ei" (prof. Con
stantin Fediue, comuna Mî- 
neciu).

Alteori însă, mai ales a- 
tunci cînd nu mai ai pe cine
va Ungă tine, cauți sprijinul 
necesar în oamenii din jur și 
lucrul acesta te face să ți-i a- 
propii

— De cum am pășit tn dis
pensar, spunea medicul de La 
Remetea Chioarului — raio
nul Somcuța, am simțit dintr- 
odată, cit de mare este răs
punderea care apasă asupra 
mea și că nu mal abeam cu 
cine s-o împart fiindcă eram 
singur Nici cadrele medii de 
care aveam nevoie nu se gă
seau. Atunci am căutat sd md 
apropii de oameni, sd md fac 
înțeles și am stmtit din partea 
lor multă bundvointd. dorința 
de a md ajuta și a-mi fi de 
folos. Asta m-a făcut poate 
să md hotărăsc să nu plec de 
aici.

Iar cînd elanul cu care ai 
pășit într-o comună începe sd 
se înconvoaie tn fațo dificul
tăților pe care le tntîmpini. sd 
dezarmezi dacă ești o fire mai 
puțin rezistentă, nici atunci 
nu te înstrăinezi de Locul în 
care muncești, se fntlmpld în
totdeauna ceva eare te împie

Capote, „Cu singe 
rece**.

Revenind la film, 
la semnificația lui, 
dincolo de mozaicul 
situațiilor și desti
nelor, e ușor de 
observat o pledoa
rie pentru libertate. 
Aceasta e și tema și 
chiar subiectul fil
mului. In rest totul 
e o problemă de 
gradație șt nu o îm
pletire „armonioa
să” între documen
tar și film artistic 
ori o exercitare re
gizorala. actoriceas
că pe o linie „a- 
proape veristă”.

„Cele patru zile 
ale orașului Neft- 
pnle", e un film. Nu 
mare, nu excepțio
nal, nu doeumentar- 
artistic (sau invers), 
ci pur și simplu 
film. Stadiul maxim 

la care poate ajun
ge o tntlmplare sân 
mai multe surprinse 
de camera de luat 
vederi. Si legile fil
mului au rămas de 
la început aceleași, 
ca legi, ale monta
jului. De abia pe 
urmă se poate preta 
un film la detalii : 
interpretare, ima
gine, bandă Sonoră- 
Astfel, cînd una din 
acestea se detașează 
vizibil regia rămîne 
doar o rubrică com
pletată cu un nume. 
Cuvinte care s-au 
mai spus, le rea
mintesc doar pentru 
că filmul lui Nanni 
Loy e o demonstra
ție în acest sens. De 
la imaginea frustă 
a operatorului Gatti 
și ptnă la nedife- 
rențierea interpre
tativă a unor profe

șl planificat, eu disciplina uni
versitară"

Discutăm cu studenți din ți
nui 1.

— Sîntem derutați. MaI 
mulți colegi din anlT mari 
ne-au sfătuit să smînăm pre
gătirea examenelor pentru 
sesiune. Ei apun că atudentla e 
foarte ușoară. Noi simțim că-1 
foarte grea.

Probabil efl unor asemenea 
sfaturj se datoresc și rezulta
tele obținute tn anul untver- 

sitar trecut de către studenții 
anului l : adică cele mai slabe 
din centrul universitar. Cum 
asociațiile studenților din fa
cultățile timișorene nu an or
ganizat deocamdată acțiuni 
eficiente, prin care sd-i spri
jine pe cei mai tineri studenți 
să-și gospodărească cu chib
zuință timpul, sd-și In.tufeasrd 
o bună tehnică a muncii inte
lectuale. sd-șt formeze o te
meinică cultură, la nivelul 
actual al dezvoltării științelor 
și artelor, este posibil ca si
tuația să se repete și tn acest 
an universitar.

Referindu se la organizarea

Este sîmbdtâ seara. Spațio
sul boi din noul local a ră
mas parcă trist .• La aceeași 
ord Consiliul U.A.S. ii invita 
pe studenți ia dans intr-o 
sală unde tiu mai era ioc nici 

sd arunci un aa

dică să renunți, lată cum a 
depășit profesorul Vasile Ghl- 
ca din comuna Matca — ra
ionul Tecuci, un asemenea 
moment „l-am scris profe
sorului meu de la facultate fi 
i-am împărtășit frămintările 
mele. Dînsul mi-a răspuns cd 
în anii 1943— 1949. cînd era la 
țară ca și mine, s-a i2bif de 
greutăți mult mai mari decît 
cele spuse de mine acum Că 
numai prin insistența fiecă
rei generații tinere care vine 
la țară greutățile acestea des
cresc tn volum și drumul se 
netezește”.

ir
De la primele zile ale sosi

rii in comună, de la primul 
„bună ziua” care i se adresea
ză, tînărul medie, profesor 
sau inginer trebuie să-și ma
nifeste convingător prezenta 
ca intelectual al locultzi ace
luia. împrejurările, oamenii 
— viața. îl obligă să nu se re
tragă cu indiferență în pro
pria sa persoană, ci să ia o 
atitudine, sd se integreze In 
preocupările fj problemele 
celor din jur. La Congresul 
al VIH-lea al U.T.C se sublinia 
că datoria intelectualului tînflr 
de a fi prezent în viața ob
ștească a satului nu trebuie 

sioniști ca George 
Wilson, Lea Massarî 
ți Jean Sorel alături 
de atîți alți pe care 
genericul ntt i-a pu
tut cuprinde, nedi- 
ferențiere care nu 
blameză pe sus- 
amtntiții actori, ci 
dimpotrivă, nu face 
decît să reconfere 
preciziei regizorale 
primatul. Drumul 
de la peliculă la 
semnificație artisti
că, e, ea și în cazul 
de față, odiseea unui 
sentiment. Cel al 
lui Nanni Loy e 
sentimentul mtn- 
driej pentru locui
torii Neapolului și 
demnitatea lor.

T. STANESCU

timpului liber al studenților, 
Plenara CC. dl U.T.C. din 
1 octombrie 1966 prevede: 
„Asociațiile să ofere studenți
lor mai mult decît pînă acum 
posibilități de a se distra și 
recrea într-un cadru plăcut, 
tineresc, organlzînd la sfîrșit 
de sâptămînă reuniuni, seri 
cultural-artistice. FOLOSIND 
SPAȚIILE EXISTENTE ÎN 
INSTITUTELE DE TNVATA- 
MlNT, precum și alte spații 
din orașele respective".

• Sîmbătă, ÎS octombrie. 
Ne propunem să participăm la 
reuniunile studențești din Ti
mișoara. Prima vizită : în- 
stitutul de medirind $i farma
cie. Nu s-a organizat nici o 
reuniune. La cămin, studenții 
se pregăteau sd meargă la 
dans In alte institute „Daci 
vom fi primiți !"... N-au fost 
primiți. La Universitate și la 
Institutul politehnic s-au or
ganizat „balurile bobocilor". 
Dar în timp ce elegantul și 
imensul hol din noua clădire 
a Universității era pustiu, 
cîteva sute de studenți se în
ghesuiau în două săli unde 
nu mai era loc să arunci un 
ac. Aceeași situație fi ta cele 
două reuniuni organizate de 
Institutul politehnic Cu 6 
complefare ■ aici — după fie
care melodie de dans inter
pretată de orchestră — se 
fluiera ca în codru. Trei stu- 
denți din anul I — Alexandru 
Dorea, Dan Vlălculescu și Vir
gil Pascu — și-au exprimat 
decepția :

— Am așteptat cu multă 
emoție primul bal la facul
tate. Credeam că va fl cu to
tul altfel...

• Duminică, 16 octombrie. 
în centrul universitar nu s a 
organizat nici o activitate cul- 
tura!-artistică tn cafenele ne 
stradă, tn holurile cinemato
grafelor tnfflnlm numeroși 
studenți Ne propunem să fa
cem o vizită tn cămine în 
camere găsim studenți citind 
sau dlscutînd. Unii se îndreap
tă către oraș — fără o tintă 
precisă 1 ..La teatru sau ’a 
film •• dacă vom găsi bilete. 
Dacă nu, ne întoarcem la 
cămin”.

Timpul — atît de prețios, 
este uneori irosit fără rost. 
Asociațiile studențești din fa
cultățile timișorene. Consiliul 
U A.R. din centrul universitar 
sînt invitate să desprindă din 
constatările de mai sus con
cluziile care se Impun. Dar 
repede, cît mal este ‘ncă 
timp

ADRIAN VA8ILESCU

afl însemne o renunțare la ca
litățile sale de intelectual. 
Omul de la (ard este de acum 
o fire raceptivd și sensibilă, 
încrederea cu care tși primeș
te intelectualii trebuie răs
plătită prin reabzarea unei 
punți autentice da legătură, 
de comunicare Felul cum Ou 
Intrat unii din interlocutorii 
noștri in problemele satului, 
încă de la început, constituie 
premiza convingătoare a rea
lizării acestei punți Alt u. 
după cum am văzut, au pdrit 
pa parcurs vadul unde vOătâ 
fi așezată O asemenea Dunte 
nu este însă niciodată termi
nată «a le află întotdeauna 
în plină construcție Pentru 1 
o realiza cu adevărat, intelec
tualul trebuie să <e bucur» ăe 
respectul încrederea oame
nilor, sd-și urmărească ..-’u 
perseverență obiectivele pro
priilor sale preocupări, să aibd 
sentimentul utUlfâtli tale ra 
specialist, să lugn d» nla fo- 
nare. de rămln^ren comodă 
la un nunct de mult «Mytioa'

Despre aceste chevo ’rdrd- 
turi ale tinărului ti
al Satelor noastre vom »nrr»- 
ca «d discutăm tn numere’e 
viitoare ale ziarului.

I 1



SCUT DE NĂDEJDE
In preajma sărbătoririi Zilei Forțelor Ar

mate ale Republicii Socialiste România, am 
pornit pe un... itinerar ostășesc, parcurgînd 
drumuri în zig-zag care adună o mie km. Am 
făcut popasuri In numeroase unități militare, 
asistînd la aplicații tactice de luptă, la exer
ciții de instrucție. Bloc-notesurile noastre 
s-au umplut de însemnări despre unitatea de 
artilerie care a tras primele salve de tun 
în războiul de independență de la 1877, des
pre unități care au luptat cu o vitejie fără 
seamăn în războiul din 1916—1918, despre

unități care au scris pariul nepieritoare In 
istoria de luptă a poporului nostru. în răz
boiul antihitlerist, despre faptele cu care con
tingentele actuale îmbogățesc aceste tradiții.

Pe alocuri am creionat portrete ale unor 
ofițeri și militari, schițîndu-le trăsăturile, în
lemnind glodurile pe care intr-o clipă de ră
gaz ni le-au împărtășit. Ne-am dat seama 
că viața ostășească, circumscrie coordonite de 
mancă șl luptă cu largi dimensiuni umane, 
lată, in rîndurlle ce urmează, cîteva din 
însemnările noastre.

AL PATRIEI
VIITORI COMANDANT!

DE oști

Există un sentiment 
sau mai bine zis o închi
puire, pe care, în cel mai 
fragezi ani ai copilăriei 
o trăiește cu foarte rari 
excepții, fiecare copil: 
aceea de a întruchipa fi
gura soldatului. Am stat 
de vorbă cu numeroși e- 
levi ai școlii militare su
perioare de ofițeri 
colae Bălcescu" șt 
unul n-a dezmințit 
nicia și statornicia 
asemenea simțăminte și 
pasiuni. Ba dimpotrivă, 
la unii intuiești veritabi
le virtuți ostășești.

Dar, mai întîi, un scurt 
dialog cu tovarășul co
lonel Nicolae Pavelescu.

— §coala noastră are 
o veche tradiție, ne spu
ne interlocutorul nostru. 
Ea ființează de decenii. 
Atei s-au format cadre 
pentru armata națională, 
ofițeri și subofițeri, ale 
căror fapte și jertfe au 
intrat în cartea de aur a 
istoriei patriei. Luind 
pildă de la cei care au 
pus patria mai presus 
decit viața, elevii de as
tăzi ai școlii, fii ai oa
menilor muncii, duc mai 
departe tradițiile de lup
tă ale înaintașilor, învă- 
țînd cu pasiune și răs
pundere din arta pregă
tirii militare, făcîndu-și 
din obiectivele politicii 
partidului stindarde de 
luptă, percepte și con
vingeri de muncă și 
viață.

...Școala, situată in
tr-un cadru pitoresc, 
undeva la marginea u- 
nui oraș de la poalele 
Carpaților, pregătește 
cadre de ofițeri pentru 
forțele armate ale tării 
cu o largă diversitate de 
specialități: ofițeri de 
artilerie, infanterie, ge
niu, transmisiuni, ofițeri 
chimiști și topografi, ca
re, paralel cu instrucția 
militară, fac și o pregă
tire tehnică superioară, 
astfel că la isprăvirea 
celor 4 ani de studiu ei

„Ni- 
nici- 
trăi- 
unor

își pot continua studiile 
la fără frecvență, la di
ferite facultăți. Un amă
nunt complimentar care 
dă măsura studiului: 
aici se predau circa 2S0 
de discipline.

Alte cîteva date, fur
nizate de astă dată de 
It. maj. Constantin Ior- 
dache, secretarul comi
tetului U.T.C. al școlii, 
sint revelatoare dacă ne 
gîndim că elevii desfă
șoară și o vastă activi- 

— ,itate cultural-artistică

Elev sergent 
ILIE MARIN

Maior 
C-TIN JOIȚA

sportivă. Există cercuri 
științifice pe materii, toți 
elevii învață șoferia, la 
cercul de învățarea in
strumentelor muzicale 
activează peste 500 de 
tineri. Una din lunile 
anului este declarată 
„luna cîntecului și poe
ziei patriotice". Fiecare 
învață cel puțin 40 de 
cîntece ostășești șt patri
otice și foarte multe po
ezii. Se organizează ade
sea seri de istorie mili
tară. Una a fost închi
nată celui al cărui nume 
îl poartă școala pe fron
tispiciu: Nicolae Bălces- 
cu. Viitorii ofițeri sint 
pasionați și buni spor
tivi : campionatul aso
ciației a început cu eta
pele pe clase. Discipli
nele : volei, handbal, 
baschet, fotbal, atle
tism, tir, lupte. Bi
bliotecarul școlii, Traian 
Dragosin, om foarte eru
dit, ne-a adus încă un 
argument: „Astăzi (19 
octombrie a.c.) am îm
prumutat elevilor 573 de 
cărți".

I-am văzut, ore în șir, 
pe băieți alergînd caden
țat prin curtea cazărmi
lor ; l-am văzut pe cîm
pul de instrucție, de pe 
platoul Șelimbărului, loc 
istoric, unde oștenii lui 
Mihai Viteazu, s-au aco-

perit de glorie, la poli
gonul de tragere, exe
cutând lucrări genistice 
ori ochind țintele spre 
a-și verifica cunoștințele 
căpătate la instrucția fo
cului ; l-am văzut în 
numeroase alte ipostaze. 
Zeci și zeci de chipuri, 
zvelte, pline de vigoare, 
Intr-o continuă încorda
re s-au perindat ore In 
șir prin fața noastră. 
Ne-am pus, tn mod fi
resc, o întrebare : cît se 
aseamănă și cit se deo
sebește unul de altut 
Dialogurile avute ne-au 
întărit convingerea că 
dincolo de asemănările 
firești, de năzuințele co
mune, fiecare are ceva 
al lui, o notă personală, 
care ține de structura 
sufletească, de pasiunile 
și ambițiile ce-i în
tregesc personalitatea. 
Iile Marin, elev sergent 
în anul III, studiază în 
mod obișnuit documen
tele de partid și de stat, 
poziția partidului și gu
vernului nostru față de 
problemele internaționa
le. Nu-i scapă nici o in
formație privind eveni
mentele de pe glob, 
participat ca delegat 
Congresul al Vlll-lea 
U.T.C.

Vasile Năstăsescu 
Victor Năstăsescu sint 
frați gemeni. Au crescut 
într-o comună din apro
pierea Ploieștiului, în 
familia unui țăran coo
perator. Primul contact 
cu armata, l-au făcut în 
serile de iarnă sau în 
momentele de răgaz, 
cînd tatăl lor le istori
sea fapte și 
din timpul 
antihitlerist 
luptat pînă 
finală. Biografia lor se 
desparte, totuși, intr-un 
amănunt. Vasile Năs
tăsescu dorește să devi
nă ofițer de arme întru
nite, iar Victor 
sescu 
cesta este singurul punct 
unde biografiile lor nu 
se întâlnesc. în muncă, 
la învățătură, în instrui
rea lor militară, continuă 
să aibă aceleași 
saturi comune: 
siune, răspundere, 
severență. Acestea 
materializat în rezulta
te foarte bune. Și, ca 
o încununare și apre
ciere a eforturilor lor, 
în aceeași zi, în două 
organizații de bază, au 
fost primiți în rîndurile 
comuniștilor cei doi ge
meni a căror viață, urcă 
mereu aceleași trepte.

întâmplări 
războiului 
unde a 

la victoria

CURAJUL -

0 DIMENSIUNE UMANA

O grupă de vinâion de munte intr-un exercinu tactic

Năstă- 
artilerist. A-

tră- 
pa- 

per- 
s-au

— Nu. Sînt militaTt în 
termen — ne spune col. 
Nicolaie Nicolaescu.

Dar să ui-i prezentăm : 
caporalul Dumitru Fătu, 
din comuna Voitânu, Rm. 
Sărat, loja Ștefan, puș
caș TmtTzliw din comu
na Biborțeni, Sfintu 
Gheorghe, Dimeni Ște
fan, din Verchiș, același 
raion, Iosif Tampa, din 
orașul Brașov, șt Șerban 
Paraschiv, din Cislău. 
Fiecare din ei, dacă-i în
trebi, îți spune că vrea 
să-și facă conștiincios 
serviciul militar, așa 
cum se cere, iar apoi să

- ceartă scenă am erezttț—-șe întoarcă la locul luL.' HIU.U.-. ■ —
Pentru fiecare pas fșî fac e roroff de alpiniști ^de-muncă, să pună tn 
loc cu țintele ascuțite ale experimentați. - practica vieții cunoștin

Ne aflăm undeva în 
Munții Bucegi. Străba
tem pas cu pas drumul 
printre două stânci ce se 
înalță ca doi uriași pe
reți împlîntîndu-și frun
țile în albastrul cerului. 
Deodată auzim niște zgo
mote ciudate. Veneau de 
sus, din creștetul stânci
lor. Apoi cîteva comenzi 
scurte, răspicate. Din- 
tr-o pădurice apar silue
tele cîtorva militari. Pri
miseră ordin să ocupe 
poziții de luptă intr-o 
crestătură din peretele 
uneia dintre stânci. Pe o 
potecă ascunsă ei încep 
să escaladeze stânca, lu- 
îndu-i pieptiș înălțimile.

bocancilor. Greutatea e- 
chipamentului și armelor 
nu îi împiedică. Ajung 
deasupra unei prăpăstii. 
Se țin numai în miini, 
intr-un picior. O mică 
neatenție, și prăbușirea 
ar'.'fi fatală. Nu se 
bătuți. înaintează, 
încleștare crîncenă 
stânca. După multă
me, iată-i la punctul un
de ocupă poziție. Răsu
flăm ușurați...

Neîndoielnic, toți cei 
ce am asistat la

dau
E o

CU 
vre

a-

URMARE DIN PAG. I
program de măsuri adoptat de 
cel de-al IX-lea Congres al 
partidului caracterizează și ac
tivitatea ce se desfășoară în u- 
nitățile noastre. Datorită efor
turilor depuse de comandanți, 
organizațiile de partid și U.T.C., 
toți militarii, unitățile se pre
zintă în cinstea acestei aniver
sări cu rezultate de seamă în 
îndeplinirea planului pregătirii 
de luptă și politică. A crescut 
numărul ostașilor care dețin 
titlul de „Militar de frunte" 
sau „Specialitate de cla
să", mînuitori iscusiți ai 
armamentului modern și teh
nicii din înzestrare. Sub
unități cum sînt cele co
mandate de căpitanul Ionică 
Gheorghe, locotenenții-ma- 
jori Deliman Petre, Bobe Iu
lian, Sîrbu Constantin și mul
te altele dețin de mai mulți 
ani titlul de subunitate de 
frunte, au urcat noi trepte pe 
drumul măiestriei ostășești. O 
contribuție însemnată la obți
nerea acestor sueaese, la for
marea de militari cu înalte 
calități morale și de luptă, au 
adus-o organizațiile de tine
ret. Pentru merite deosebite, 
organizației U.T.C. din unita
tea unde secretar este locote-

nentul Bărbulescu Mihai 
organizațiilor de bază care 
ca secretari pe sergentul Ba- 
rău Gheorghe și fruntașul Pe- 
tricioiu Gheorghe li s-a înmî- 
nat în cinstea Zilei Forțelor 
Armate, „Diploma de Onoa
re a C.C. al U.T.C.". Această 
înaltă distincție a fost acor
dată și unui mare număr de 
uteciști care și-au adus un 
prețios aport la îndeplinirea 
sarcinilor rezultate din docu
mentele Congresului al VIII- 
lea al Uniunii Tineretului Co
munist.

— Ce dă sens și totodată țel 
satisfacerii de către tineri a 
serviciului militar, nu ca o- 
bligație, cum era odinioară, ci 
ca o mîndrie cu adevărat pa
triotică ?

— Răspunsul ar putea for
ma obiectul unui material de 
sine stătător.

Tinerii care vin să-și satis
facă serviciul militar au cres
cut în anii socialismului, 
anii împlinirii năzuințelor 
pentru care străbunii au 
dat numeroase jertfe. Mîndri 
de combinatele, de fabricile și 
uzinele ce se înalță spre cerul 
însorit al patriei noastre li
bere, de înnoirile care au Ioc

51 
au

în viața orașelor și satelor pa
triei ei dovedesc o înaltă răs
pundere pentru a deveni apă
rători de nădejde ai bogățiilor 
și frumuseților țării, muncii 
pașnice și realizărilor poporu
lui. dobîndite sub înțeleaptă 
conducere a partidului nostru.

tn cazul de față, cred 
că e suficient să amin
tesc că legătura organică ce 
s-a creat între armată și po
por în anii socialismului ca 
urmare a marilor transfor
mări sociale ce au avut loc în 
viața țării constituie izvorul 
tăriei de nezdruncinat a ar
matei noastre socialiste.

— Cum se materializează în 
fapte de viată preocuparea 
organizațiilor de partid și 
U.T.C. pentru dezvoltarea la 
militarii în termen, ofițeri și 
subofițeri, a nobilelor senti
mente de dragoste față de pa
trie, popor și partid, față de 
cuceririle revoluționare ?

— Acestea constituie obiec
tivul fundamental al întregii 
activități politico-educative ce 
se desfășoară în unități și sub
unități. Comandanții. or
ganizațiile de partid și 
U.T.C. desfășoară munca de 
educare a militarilor în spiri
tul dragostei fierbinți fată de 
patrie, al patriotismului so-

cialist, al prețuirii și mîndrîei 
față de trecutul glorios de 
luptă al poporului român pen
tru independentă națională și 
o viață mai bună, sădind în 
conștiința fiecărui ostaș con
vingerea profundă că supre
ma sa îndatorire este aceea 
de a servi cu credință patria 
socialistă. Acestui scop îi este 
subordonat învățămîntul po
litic, munca cultural-educa- 
tivă. numeroase acțiuni iniția
te de organizațiile de partid 
și de U.T.C.

Noi acordăm o mare atenție 
cunoașterii de către militari a 
istoriei patriei. Un mare 
interes îl prezintă vizitele 
la diferite locuri și mo
numente istorice, obiective in
dustriale și unități agricole, 
întîlnirile cu activiștii de par
tid și de stat, vizionarea emi
siunilor televiziunii ..Odă vi
tejilor", „Memoria pămîntului 
românesc", „Documente de 
piatra". Alte forme interesan
te sînt serile tematice, sim
pozioanele. montajele literar- 
muzicale consacrate succese
lor dobîndite în domeniul e- 
conomiei. științei și culturii, 
activității comuniștilor și a 
profilului lor moral.

în același timp militarii ar
matei noastre sînt educați in

țele multiple căpătate In 
armată. Fiecare din ei 
vorbește cu mîndrie des
pre frumusețea armei 
sub care sînt înrolați.

— în afară de celelalte 
calități -pe care trebuie 
să le aibă un ostaș, ne 
spune tovarășul Nicola
escu, vînătorul de munte 
are nevoie de curaj; el e 
pus în împrejurări difi
cile : să escaladeze, cum 
ați văzut, stânci prăpăs
tioase, să se cațere prin 
arbori înarmați și cu tot 
echipamentul în spate, 
să treacă dintr-un vîrf 
de munte în altul, pe o 
frînghie în vreme ce sub 
el se deschide o ameți
toare văgăună, să stră
bată drumuri necunos
cute în orice moment pe 
schiuri, prin nămeți și 
furtuni. Curajul, trebuie 
să fiți de acord, este o 
dimensiune umană, 
zultatul acelei 
tudini morale 
pune interesul 
tiv, deasupra 
sului personal,
atitudine conduce, la ne
voie, la sacrificiul su
prem conștient. Dovezi...

...Acum 50 de ani, în 
cadrul armatei noastre, 
a luat ființă prima u- 
nitate a vinătorilor de 
rrMnte. Această sărbă
toare jubiliară sporește

care partidul și guvernul 
le-au trasat armatei 
noastre, dovedindu-se 
buni mînuitori ai tehni
cii moderne de care dis
pun, apărători de nădej
de ai patriei socialiste.

Maiorul Constantin Jo- 
ița și locotenentul major 
Vasile Rotilă, amîndoi 
destoinici comandanți 
de subunitate, căliți la 
școala curajului, ne-au 
înfățișat rezultatele ob
ținute la diferitele apli
cații tactice, de către 
militarii pe care îi co
mandă, îmbogățind re
latările lor cu întâmplări* 
interesante, pline de

inedit, din viața os
tășească. Plăcerea și 
mindria cu care au vor
bit despre iscusința cî
torva tineri : Traian To- 
muță, Adrian Bucșe, Ion 
Bande, Vasile Radu, Co- 
jan Alexe, Ștefan Jurcâ, 
Gheorghe Cioaca, despre 
spiritul de întrajutorare 
de care au dat dovadă 
aceștia în cîteva aplicații 
complexe, cînd au făcut 
marșuri pe jos de 80— 
100 km fără întrerupere, 
sau au trecut prin locuri 
prăpăstioase Carpații, le 
impresionau și îți întă
reau convingerea că în
tre ofițeri și soldați e-

xisttt o strînsă legătură, 
o disciplină fermă, o 
unitate de voință și 
acțiune indestructibilă.

Sergent 
badoi VALERIU

re- 
ati- 

care 
colec-

intere- 
Această

însemnătatea evenimen
tului de astăzi, îi ampli
fică semnificațiile. în 
toamna lui 1916, deci în 
anii primului război 
mondial. Marele cartier 
general al armatei româ- 
'ne a hotărît transforma- 
rea școlii militare de 
schiori într-o unitate lup
tătoare denumită „Cor
pul vinătorilor de mun
te". Și de-atunci istoria 
acestei arme este plină 
de fapte vitejești săvîr- 
șite de ostașii ei pe alta
rul sfînt al apărării pa- 
triei. Sint cunoscute fap
tele de arme ale vînăta- 
rilor de munte în primul 
război mondial. în crîn- 
cenele lupte de la Oi- 
tuz, Tg. Ocna, de pe Va
lea Trotușului, Mărășești 
etc., bravii vînători de 
munte luptând eroic, au 
contribuit substanțial la 
zdrobirea ofensivei duș
mane, dînd peste cap 
planul invadatorilor, ciș- 
tigîndu-și dragostea și 
prețuirea întregii oștiri 
române. ~ 
me 
săvirșit 
munte în 
hitlerist...

Astăzi 
munte, comandați de o- 
fițeri iscusiți, maeștri în 
asaltarea celor mai înal
te piscuri ale munților, 
educați de către organe
le și organizațiile de par
tid și U.T.C., în spiritul 
dragostei fierbinți față 
de patrie, muncesc cu 
abnegație pentru a-și 
perfecționa măiestria mi
litară, pentru a îndepli
ni cu cinste sarcinile pe

spiritul internaționalismului 
socialist, al prieteniei și fră
ției de arme cu popoarele și 
armatele țărilor socialiste 
participante la Tratatul de la 
Varșovia și ale celorlalte țări 
socialiste, în spiritul solidari
tății cu toate popoarele care 
luptă pentru libertate și inde
pendență națională.

— Este știut că în unitățile 
militare în fiecare an vin noi 
și noi contingente de tineri de 
pe toate meleagurile tării: 
din orașe și sate, din uzine, 
șantiere, facultăți și școli. Ar 
fi interesant să împărtășiți ci
titorilor ziarului nostru. în 
marea lor majoritate tineri, o 
părere asupra ceea ce înseam
nă pentru ei serviciul militar.

— In primul rînd tinerii își 
îndeplinesc o îndatorire fun
damentală prevăzută în Cons
tituția țării, care precizează : 
..Serviciul militar în rîndurile 
Forțelor Armate ale Republi
cii Socialiste România este o- 
bligatoriu și constituie o în
datorire de onoare a cetățeni
lor Republicii Socialiste Ro
mânia". In armată, tinerii în
vață să devină luptători dîrzi, 
puternici, capabili să îndepli
nească orice misiune Ii s-ar în
credința. în al doilea rînd. con
comitent cu învățarea mese-

STRĂMOȘEASCĂ

Fapte de ar- 
memorabile au 

vînătorii de 
războiul anti-

vînătorii de

De cîteva minute pă
șim într-o cameră înal
tă, luminoasă. Ne aflăm 
de fapt într-un muzeu, 
camera tradițiilor, cum 
au numit-o gazdele, care 
înfățișează la proporții 
mai modeste o istorie 
emoționantă, istoria uni
tății. Primele file în
scrise în anul 1877 sînt 
acoperite de gloria lupte
lor victorioase de la 
Plevna, Smîrdan, Vi- 
din împotriva jugului 
otoman.

...Mărășești 1916. Aflat 
pe undeva în apropierea 
Galațiului regimentul a 
pornit în 
Mărășești, participînd la 
marea bătălie intrată în 
glorioasa istoTie a nea
mului românesc.

...Iarna anului 1945, 
Budapesta. In cea dinții 
zi a anului ostașii re
gimentului au pornit la 
asaltul asupra Poștei, 
obiectiv în care își pre
gătiseră rezistența tru
pele fasciste. Zile și 
nopți în șir fără odihnă 
ostașii români au luptat 
cu curaj și abnegație și 
în seara zilei de 8 ianu
arie Poșta centrală era 
cucerită de ostașii a- 
cestui regiment. La cu
cerirea acestui impor
tant obiectiv au căzut 
cu arma in mină os
tași destoinici, ofițeri 
devotați. Mi-a fost 
dat să trăiesc cin
stea de-a 
compania a 
care cu ani

marș către

arma in 
destoinici, 

Mi-a 
trăiesc 

comanda 
IlI-a pe 
în urmă 

locotenentul erou Con
stantin Marinescu a 
condus-o spre victorii, ne 
mărturisea într-o discu
ție căpitanul Dobrin 
Mircea. Flecare dintre 
ostașii și ofițerii unității 
noastre este mîndru de 
tradițiile glorioase de 
luptă ale regimentului.

riei armelor, tinerii continuă 
să se pregătească și ca cetă
țeni. La școala vieții ostășești 
ei devin mai conștient! de me
nirea lor în societate. De ase
menea, multi își însușesc di
ferite meserii ca : tractorist, 
motorist, electrician, șofer, ra- 
diofonist etc. O dată cu tre
cerea în rezervă, angajîndu-se 
în producție, acești tineri au 
posibilitatea să lucreze în do
menii calificate. sporindu-$i 
astfel aportul pe care-1 aduc 
la dezvoltarea patriei noastre.

— Cîteva cuvinte despre 
ceea ce caracterizează profilul 
moral al ostașilor patriei noas
tre socialiste.

— Voi încerca să dau un 
răspuns cît mai sintetic. Mi
litarii noștri întruchipează 
profilul unor ostași viguroși 
prin idealurile și pregătirea 
lor, prin iubirea fierbinte fată 
’de patrie, popor și partid, prin 
hărnicie și cinste, prin 
perseverență, atît în îm
prejurări deosebite, cît și 
în munca de zi cu zi, în toate 
misiunile încredințate, 
piui subunităților care 
de zile dețin titluri de 
constituie o mărturie a 
nii și fermității cu care osta
șii își îndeplinesc îndatoririle 
fată de patrie. Răspunderea 
cu care ei privesc datoria mi-

Exem- 
de ani 
frunte 
pasiu-

în zilele noastre ne stră
duim să păstrăm cu 
sfințenie, să cinstim și 
să ducem mai departe 
tradiția strămoșească 
prin dezvoltarea la os
tași a minunatelor cali
tăți morale și de luptă, 
dîrzenia, curajul, spiri
tul de inițiativă și de 
sacrificiu.

Și vorbele căpitanului 
Dobrin au acoperire în 
aur. Nu odată militarii 
acestei unități, au fă
cut dovada acestor ca
lități. De ani de zile 
compania comandată de

Căpitan
DOBRIN MIRCEA

căpitanul Mircea Dobrin 
reușește să dețină un 
record semnificativ pen
tru gradul de pregătire 
a ostașilor: la aplicații 
sau inspecții 
companie este 
de mai bine 
consecutiv cu 
ve de „bine" 
bine“.

Despre ostașii din 
compania lui, căpitanul 
Dobrin vorbește simplu 
dar convingător :

— Subordonații 
își fac datoria, 
foarte tineri, dar
plinați, dornici să-și în
sușească tainele măies
triei militare. De aproa
pe 5 ani de zile nici 
unul dintre cei care s-au

această 
răsplătită 
de 3 ani 
calificati
vi „foarte

litară generează adesea fapte 
cu adevărat eroice. Am să 
mă opresc asupra unuia 
petrecut mai recent. In tim
pul 
din 
de 
a 
bia unui rîu, acoperit de ape 
și înlănțuit de nisipuri. Cel 
patru tanchiști au înfruntat 
cu bărbăție și curaj situația 
creată suportînd aproape șap
te ore răceala apei la o adîn- 
cime de peste patru metri. A- 
cești ostași, bravi în cel mai 
frumos înțeles al cuvîntuluî, 
nu și-au pierdut nici un mo
ment cumpătul. După ce au 
ieșit din situația creată ei 
s-au încadrat cu toată hotă- 
rîrea în acțiunea pentru în
deplinirea misiunii încredin
țate.

Am înfățișat un fapt din a- 
tîtea altele In încheiere a-și 
vrea să subliniez că acele ca
lități care au luminat chipu
rile marilor eroi din istoria 
armatei noastre. însușirile mo
rale caracteristice poporului 
nostru definesc și profilul mi
litarilor ce formează marea 
noastră unitate, ca și al în
tregii noastre armate. Har
nicii constructori al socialis
mului se pot bizui pe forțele 
noastre armate.

unei aplicații, un tanc 
subunitatea comandată 
maiorul Stancu loan 

rămas imobilizat în al-

Instruit în compania a 
Ui-a nu m-au obligat 
să aplic nici un fel de 
pedeapsă...

Aceleași coordonate 
— munca, o muncă pli
nă de strădanii, posibi
litatea certă de a-ți îm
plini pâsiunile, caracte
rizează drumul ostășesc 
al căpitanului Mogoroa
șe Traian. Astăzi, el nu 
poate concepe o meserie 
mai frumoasă, mai plină 
de satisfacții decît aceea 
de a fi pedagog militar. 
Oricît ar încerca cineva 
nu l-ar putea 
că există ceva 
teresant decît 
?i cunoașterea 
militare. Este 
statornic în convingeri, 
în pasiuni. Aprecierea o 
justifică în fiecare zi în 
munca și viața lui. De 
mai bine de 11 ani a 
absolvit școala militară și 
tot de atâția ani activea
ză în unitatea în care a 
fost numit prima oară 
ofițer. Om pasionat, 
capabil de căutări pro
funde, căpitanul Traian 
Mogoroașe și-a desco
perit T'esurse valoroase, 
pline de talent și că- 
lindu-se la școala in
strucției a reușit să de
vină un țintaș excelent, 
cîștigător în cîteva rin- 
duri a concursurilor pe 
irmată.

— In această școală, 
a armatei, oamenii își 
descoperă calități ne
bănuite, ne mărturisea

convinge 
mai in- 

studierea 
istoriei 

un om

mei 
Sint 

disci-

Pagină redactată de: 
VASILE CABULEA 

VASILE RANGA

i-a 
insă 
cu- 
de

Sergent 
ZELCH IOSIF

el. In cazarmă sau pe 
cîmpul de instrucție 
ostașii care de-abia s-au 
cunoscut se împrietenesc 
și amiciția aceasta ostă
șească este închegată 
prin pasiuni și aspirații 
comune, fire trainice, 
care durează o viață.

Dialogul nostru a fost 
întrerupt cîteva momen
te. In unitate sosise 
poșta. O scrisoare purta 
la locul adresantului nu
mele căpitanului Traian 
Mogoroașe. O scrisoare 
obișnuită așa cum pri
mește aproape zilnic de 
la ostașii pe care 
instruit,.. Aceasta 
avea ceva aparte, 
prindea o invitație 
nuntă și era semnată de 
muncitorul arădan Ion 
Avram, sergent în re
zervă...

Avea dreptate căpita
nul Traian Mogoroașe: 
prietenia ostășească du
rează o viață.



Scrimă, Canotaj, Baschet, *>*• eeehi pOtaă’Șah, Popice,
Natație, Box, Tir, Șah,

Ciclism, Polo, Tenis, 
Fotbal, Handbal, Volei,

In luna august redacția noastră a organizat la Brașov o 
masă rotondă despre turism, consemnată în două pagini 
speciale publicate în ziarul din 6 septembrie a.c. La consfă
tuirea amintită, factori de răspundere au analizat reali 
zările, scăderile, dar în special, au vorbit despre perspective, 
au expus planurile de viitor ale dezvoltării turismului în
tr-un loc ații de propice acestei activități cum este Bra
șovul. In coneluziile trase atunci, primul punct asHpra căruia 
s-a stăruit a fost î ..Dezvoltarea țarismului local".

Consecventă obiceiului său „Scînteia tineretului" a reve- 
■H în arașnl de sub poalele Timpei ea să constate ce s-a 
ales din proiectele ți planurile schițate cu două luni în 
urmă. S-a constatat, astfel.

diferențiat pe probleme șl în
trebări, totalizat, tabelizat, 
statistical, adunat și centrali
zat La „Tractorul" s-a făcut 
așadar o formidabilă excursie 
pe un munte de hîrtie.

Dacă în locul unei aseme- 
greoaie fiecare 

fi stat de 
numai cu 
comitetul 
fi în po- 
unui nu-

șl încă una „serioasă" în orga
nizarea activității turistice 
este faptul că I.R.T.A. nu a- 
probă deplasarea autocamioa
nelor întreprinderii cu tineri 
spre locurile de agrement. In
tr-adevăr, cum să faci ex
cursii la Brașov fără mașină ? 
Ce e de făcut? Nu rămi- 
ne decît un singur lu
cru : Cristianul Mare tre
buie prins cu arcanul de vîrf 
și tîrît pînă la poarta uzinei. 
Aici, muntele trebuie înge- 
nunchiat ca o cămilă și apoi, 
în frunte cu secretarul U.T.C., 
escaladat din coamă în coamă. 
S-ar mai putea organiza ex
cursia pur și simplu plecind 
de la uzină spre munte pe jos, 
cu rucsacul în spate dar a- 
cest sistem de drumeție pare 
că e prea simplist și fără pro
bleme.

NU VINE

LA MAHOMED
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EXCURSIA OE PE

MUNTELE OE HIBTIE

Campionatul

B-3:
Steaua

Brașov 
Pl«rie5fl 
Oradea

Mtn-rat
Ra»M

Vlitoral

• Selecționatele olim
pice de fotbal ale 
U.R.S.S. «1 R. D. Ger
mane
Lugansk 
amical.
Încheiat

R-au tntllnlt la 
lntr-un meci 
Partida a-a 
la egalitate :

NI CIO DATĂ

MUNTELE

Solul de la Marathsn

drept

BALONUL CARE Foto; H V AS1LB

t* . tm.m

THSTKMr »

Oafdd fnser/e prințul gol al 
partidei: Petrolui-Progresul

«oseț- 
Lnuit 

Hicks.

ek- • 
m r

în tatoria omenirii, 
umil ostaș na a fost 
ca atîta consecvenți.

• Rezultate 
gfatrate In cea 
patra etapM a campio
natului republican de 
baschet masculin : Di
namo București — U- 
nlversltatea Cluj 79-61 
(38-31); Steaua — 1CF 
100-50 (46-22): Univer
sitatea Timișoara — 
Medicina Tg, Mureș 
81-68 (36-34): Politeh
nica București — Di
namo Oradea 81-43 
(31-22): Steagul Roșu
Brașov — Academia 
Mill iar! 66-87 (31-36); 
Politehnica Galați — 
Rapid București 57-47 
(38-20).

Popa („Dlnnmol n- 
nul dintre 
nabili.

selecțio- 
care. dumi- 

dat sails 
factie

eam« Innafrle 
rrpahKcan* da voiri 
M-au Inraglrira! urnii* 
toarrle rriultafr: mas
culin : Dinamo Bocv- 
rașli — PoiHrhnlra TV 
mița ara l-t: 
Raia Mare - 
București 
Bacăo — 
T rartoral 
Patentai 
Alnmtaa 
PnlH^hnlca Bratov 
Progresai Brăila — Po
li fpbolea Calați 1-3: 
feminin • Rapid Bara- 
resil — C. P. Bumrrștl 
3-6: C.S M Sihlw —
Fam! Cnnalanfa B-3: 
Țaaăhira Plafra Neamț 
— ICF București 1-3; 
î’ul vprailatee Crilnva 
Penicilina îa’l 
Universitatea CI ti] 
nirimn București

Duminică «-an 
pufai |ncnr!ta ultimei 
pfapp a tu nihil '■«hi- 
pinnafnlul republica» 
feminin de handbal, 
lidera rlaaamentnlut, 
Universitatea Tlmljea- 
ra, a |ncaf la Brașov 
rn formația locală 
pe caTe a învins-o cu 
scorul de fl-6. menfl- 
nîndn-sl astfel primul 
Inc tn rlasameHl la 
• ftrșitnl nrimel părți ■ 
rampinnatuluL

/

DOAR UN CRCL
Șl ACELA

P»rr?l 23
< 

daotebzti I
a v i;r • « • 
t’jrat fata 
C*mp:c-s* :'ai ♦ ••
eor.coâ(Zea1 ro taxa pe n
Barer ești a aceta>«« ces«v-?^ot * 
ceastă «eicspirată • tava-;
com petiția mat b*.»« tta 3 aaa i 
Îngreunat orga-’-iarea r a vădani 
anul din orașele reemu
de oropaga^s pa c'*e Du’.ea •-*» 
facă ipcrtu'ui o carapeMte 
croi ca caracter rec•**•*«! "*ae4
fiecare prob! pa-T ?*< M
flncurevti aa fovt prea£<P ro 
rite obiecte r «oaieriata ș*c**ț* 
echipameMl sportiv. !r. use c* «rît- 
tinltorli cronilui d*r> o-eș”’ Răco
rești nu s-au bacara’ n.’d ce! îxi 
tin de o afrînaeie da îlîtal

Dar deși am laieput ca «fi’V’taî. 
cu Drem'ile. ve pesta «1 ax re
levăm cfleva nome care «-ea •- 
firm al la acest crea. Cî«ti^3:oni 
curselor de lunton n Petre Lapaz 
(Melalnll și Anca rVT*-
tnml) Ișl InvcTTa cand-datarHc 
lista viitoare a con*ac*ări!cr La 
țunior 1 Ion Dina fMetMuD »»-0 
confirmai ni premet a aaa 
în acest an îa prob-’e de for.d. în 
timp ce Do1 a a Bldeaen (Rapid) a

K 4» I

categoriei Â) la fotbal

Degeaba contrazice dictonul 
oriental această afirmație, pă
rerea me* răiȚ.îr.e stabilă : 
muntele nu v*ae niciodată la 
Maheo-M. M-ntele cu virful 
repezi: spre -rie amey-

refuză să-si 
?««*> poeiție se- 
< .:i sici de or- 
u :or și tați că.

lie: *Â-?ar de une’e 
adoptate în adunări

IE P91TE FICE TUH

SE DEZUMFLA
n fotbalul nostru, de 
multă vreme, privit ca 
un joc de noroc, cum ar 

fi pocherul, rummy sau „sus 
d® șapte, jos de șapte, ta mij
loc 
pare 
Dar --------- -
luni ceea ce e firesc să se in- 
tîmnle se întîmpld. atunci 

’ cre-

nu ier de loc“, firescul 
occident »i viceversa, 

măcar o datd la doud

— lucru pe care nu-\ 
dram, dar multe vede omul 
crt trăiește — au loc miti 
dramolete. N-are rost să insist, 
vc. _______ fost duminică
după amiază pe stadionul „23 
August" știu că mă refer la 
criza de „smuls păr cap, rămas 
chel" a doi sau trei inși de ta 
peluza de sub tabela de mat* 
caj, aprigi și în/ocați supor
teri ai unei formații care vede 
în semnatarul acestei rubrici 
un am ce nu vrea în ruptul 
capului să-i recunoască marea 
ctasă europeană. (In paran
teză fie «pus. un jucător din 
această formație pe care l-am 
lăudat și susținut — și vrii 
continua s-o fac, fiindcă este, 
evident, un talent autentic —

cei care-au

mici

d« Fânuț Neagu

Tni-a zis de curved, ri zisa lui 
suna a amenințare și a spe
rietură. că -,d vor paște niște 
ghinioane de bandă : w” ci-țira 
corespondenți rolunlari. ei- 
rora ntt am *’uip să le rdxpwnd 
personal pentru că mi-e 
timpul drămuit, m-au sfătuit : 
1J să mă ta? de scris, 2) sd 
continui să scriu, dar să po
menesc numai de bine echipa 
care „ne reprerintd foarte bine 
personal în prima competiție 
a târti". 3) si las ta o parte 
aprecierile de orice fel. albe 
sau negre, și >ă consemnez 
pur și simplu numai minutele 
tind echipe Progresul îmerie 
goluri, edej e lingura care știe 
să înscrie, șl apoi la purcele 
5, 6, 7 pînă la 20 s3 fac cC-oi 
face — aici încape orice : 
vtăji, magie neagră, crimă pa
sională etc. — ?i sd udd cd 
avCm o singură echipă de 
fotbal șl că aceea se cheamd 
Progresul... Răspunsul meu : 
n âm nimic cu Progresul și 
dacă mi-o cereți cu atîta in-

«irtmțd, vd spun ceea ee 
vreți: Progresul este cea mai 
b'jrtd echipd care a actiraf 
r-codaîd ta noi. Cu asta, cred, 
r-am făcut fericiți și de
clar d de acum înainte, spre 
e nu vi risipi iluziile. nx roi 
rr.aj încerca măcar va ringur 
comentariu asupra evoluțiilor 
sale î" cad ni l campionatului 
național. tn cadrul Cupei 
campionilor europeni și 
Cupei intercontinentale. 
aici înainte. îndrăznesc 
sper, că sfimafii suporieri
echipr din strada dr. Staico- 
riei. vo' înceta «ă mă mai 
sune la telefon noaptea intre 
orele 1.30 — 4.30 pentru ca 
să-mi spună : ..ascultă, bă, 
Propveiul e a mai bună, e 
prima ri-o să trezi tu f“),

A rn te’-minal și frec la me
ciul Dinămo—C S V S. O parti
dă de mare luptă. palpitantă, 
în partaa întîi la diterefia 
»m-n-r»' ♦ • *• (felicitări fln- 
trenorilnr pentru că au intro
dus în formație tineri jucători

a 
de 
jâ 
ai

în loc să declanșeze un asalt 
a’, muntelui, din partea celor 
45 000 de uteciștj ai Brașovu
lui. unele comitete U.T.C. 
s-au Împotmolit în niște lungi 
*1 Interminabile discuții pe 
tema turismului. Pur și sim
plu s-a creat aici o pleiadă 
d“* specialiști — filozofi, pro- 
fed ai turismului care pare se

nea acțiuni 
cadru al U.T.C. ar 
vorbă cu un tînăr, 
unul singur, astăzi 
U.T.C. pe uzină ar 
sesia răspunsurilor 
măr cu mult mai mare de ti
neri. Dar, ce a evidențiat to
tuși sondajul făcut ? Că ti
nerii vor să meargă pe mun
te (ca să veri «ți ?) nu cu ma
șina ci pe jos, cu rucsacul în 
spate, că vor să facă sport, 
să cînte, să danseze, că vor/ 
să meargă la teatru și la cine
matograf, că v»or într-un cu- 
vînt, să trăiască cu adevărat

^ștl specialiști le vor înfățișa 
cele mai bune forme și me
tode de organizare a turîs- 

'■raului și drumețiilor. Așadar, 
cum a spus cu o glumă amară 
tin tînar la încheierea ședin- 

Mței ,,4rum bun și petrecere 
brumoasă la ședințele ce na 
așteaptă".

filIFt. LHEI

•IM SĂLILE ÎNCHISE.

caull în berdă mijloacele 
de a atrage muntele în orga- 
nUația de hază.

La -Hidromecanica". „Re- 
puSfica*. .Uzina nr. 2", s-au 
organizat colțuri turistice, 

care s-a vorbit mult 
în irvAstă plenară. Colțuri 
țuifftSBce de o frumusețe si es
tet. rl nemaiintilnite ' Numai 
ită. în ciuda frumuseții aces
tora ou vedem cum se poate 
face turism în colțul turistic. 
N'J sinterrr desigur, împotriva 

colt turistic dar e lim- 
peâte pentru oricine că peisa- 

excise aici trebuie 
ru-ă sătuli? p3« cu pas.

roisene c-rțanizații de bază 
Ciintă cercul de orien- 

îeă Tot P’^ețu- 
UTC-

îj-j-
sâf . .Trtr-dssur Si- 

larrjr.!«, 
□a i~Mte fi con-

Kt 8’bâ 
gw dL 

lor 

vi’îți turijrtice".
Unii «ecretari U.T.C. au a- 
tat m p>nară că o piedică

La „Tractorul" probabil că 
toți tinerii au vizitat de ne
numărate ori Poiana Brașov, 
Poiana Nouă, Tîmpa. Warthd, 
Săcele, Valea Răcădăului, 
Branul și au cotrobăit prin 
toate cotloanele Bucegilor, și 
comitetul U.T.C. a hotărît să 
întreprindă o acțiune fermă 
și de mare anvergură pentru 
a afla ce mai dorește tinere
tul. In consecință a fost orga
nizată o acțiune de sondaj în 
rindarile tinerilor Pentru a- 
caesta a fost formulat un 

cu întrrtârL multe 
=3 fysîe .ișa os ti nărui să aîM 
.-ii ce-fj bate capul în timpul 
liber), privind organizarea 
timpului liber. Acest chestio
nar a foet apoi multiplicat în 
400 de exemplare, difuzat, 
apoi după stăruință readunat, 
centralizat studiat desfăcut

tinerește. Unor asemenea ce
rințe însă, nu le răspund sin
gure nici colțnrile turistice, 
nici înființarea comisiilor tu
ristice, nici organizarea sonda
jelor, oricît de temeinice ar fi 
ele, nici filozofările despre tu
rism.

Ce preconizează comitetul 
orășenesc în această direcție? 
în încheierea Informării pre
zentate de biroul comitetului 
orășenesc la plenară, există 
și un plan de măsuri. Cităm 
din acest plan : „Pentru cu
noașterea dezvoltării turismu
lui in orașul Brașov organi
zațiile U.T.C. vot fi ajutate 
să organizeze mai multe ex
puneri, simpozioane pe teme 
de turism, concursuri, discuții 
CU «pecia llțti care să vor
bească tinerilor despre for
mele și metodele de organi
zare a furtamului" Așadar, se 
vor ține mai multe expuneri 
și chiar simpozioane pe dife
rite teme de turism $i nu 
numai atît. în mijlocul tine
rilor vor sosi specialiști cu 
care vor putea discuta în voie 
ore in șir, despre turism. A-

<***<*★*★¥★*★*★**★*★*★*★*★*★*★¥★¥★

Din istoria recordurilor

•o lecui așa-zi^ilor mari la
tifundiari) care ar fi putut să 
majoreze scorul In mod copios, 
tar In partea a doua, aflată sub 
controlul ieșenilor (aceștia au 
avut 3 bare!) care și-au re- 

se 
din 

tind

uexit „din pumni* cum 
«pune ta boi. Bdiefti 
Stefan cel Mare, atunci i 
lipsește Nelu Nunweiller, fac, 
In apărare, greșeli peste gre
șeli. Noroc de bară și noroc că 
înaintarea alcătuită din vulpoi 
(Ion Plrcălab, văzind și văzind 
că nu e de glumă cu Lucescu, 
s-a așezat mai serios pe 
treabă) nu iartă greșelile ad
versarului. Si ieșenii au avut 
un om care putea să-j ducă 
la dezastru : portarul Con
stantinescu. De etnd vin eu 
pe stadioane, n-am văzut 
portar care să scape

un
din 

mii ni dtitpa mingi cite a scă
pat Constantinescu. Cum dum
nezeu figurează In lot ca re
zervă a lti( Mișu lonescu acest 
dm. nu înțeleg. Modul în care 
apără el eșt.e cu totul și cu 
fn*ul babilonic. La un moment 
dat a ieșit din poartă vreo 40

»<

de metri, l-a înhățat de mij
loc pe Plrcălab și l-a bușit de 
pămînt de l-a făcut, cred, să 
vadă stele verzi. Dacă lucrul 
ăsta se Intîmpla la Napoli 
unde unii vor să-l ducă pe 
Constantinescu să apere poar
ta României de șuturile expe
diate de Mazzola și Corso, 
ieșea cu trosnet de pistoale și 
cu miros de orfelinat.

Petrolul, fără Roman
Badea, dar cu un îonescu, 
Dridea I (mă vad obligat «ă-l 
laud a doua oară, dar nu^mi 
pare rău, merită) și Dincuță. 
toți trei într-o formă drăceas
ca. a demonstrat că rămîne o 
echipă cu îndreptățite preten
ții la șefia clasamentului... 
Realul din Giulești își face de 
dragoste cu buruieni de urît. 
Simt că se apropie o clipă pe 
care n-o doream. încă un pic 
și se va umple paharul.. 
Steaua, de patru etape se tot 
duce la vale Fără oprire. Si 
am auzit că la antrenamente, 
dirijați prin megafoane, ptlnii. 
sîrme electrice, uraniu, stron- 
țiu și nu mai știu ce. Voinea 
si Sorin Avram si tot plutonul 
își fac piftie adversarii, și-i 
trimit cu sorcova. Să fim se
rioși. Clubul Steaua, părerea 
mea. trebuie să apeleze ur
gent la serviciile unui antre
nor străin.

Nlciodati, 
fapt* anul 
glorificați 
peste «ecole. peste milenii.

- Perșii tal Darius erau la ■ 
doaa Iar expediție. (Elevii de «i- 
tlxi lavațl despre ea la capitulai 
„ilxboaiela medice*). Flota persa
ni debarcase In Atica, p« clmpia 
din a pro pi era de Marathon, )a 40 
de kilometri de Atena. Vor aștep
ta oare atenienll ferecați între zi
durile oroanlm sa» vor ieși In In
tim pin ar ea inamicului 1 Mlltiade, 
comandantul oștilor gTacești, opinl 
pentru o act iun a imediat!, la loc 
deschis. Bitllii de la Marathon 
s-a dat li 13 septembrie 490 l.e.n. 
Era In timpul celei da a 73-a 
O'.impiade. Grecii zdrobiră cu totul 
armata persani, distruglnd mitul 
invincibilității acesteia în timp 
ce Învinșii a lain la fug! înspre 
corăbii, un vajnic sol grec, FI1I- 
pide, o pomi In goană spre Atena, 
cale da pesta 40 da kilometri. 
Vesti concetățenilor săi marea bi- 
ralutl șl c&zu epuizat, dindu-și 
duhul...

De toate acestea și-a amintit un 
poet, friDceavl Michel Breal, care 
a propus, la 1896. crearea unei 
cursa pedestre pe distanta Mara
thon—Atena fa^fSzi ștlni c! ea mă- 
soar! exact 42,195 km). în aminti
rea faimoasei isprăvi. Si astfel, 
Luis Spyros, Zabala, Zatopek, Mi- 
moun și Bikila Abehe, despuiat! 
de greaua amur! a hoplitului 
grec, dar la fel de Inimoși, poate 
chiar mal dlrzi In voința de a 
parcurge distanta cit mai repede, 
an devenit, fiecare tn parte, un 
Filiplde al contemporaneității. Is
prava predecesorului lor antic rl- 
mîne însă gravată, peste aproape 
2.500 de ani. In toate palmaresurile 
atletice ale lumii moderna, sub 
modesta denumire de „maraton*, 
Intre o ștafetă și o săritură In lun- 
qime...

Maratonul nu a lipsit de la nici 
n ediție a locurilor olimpice mo
derne, însumlnd astfel o tTaditie 
eqalată doar de putina probe din 
proqramul de astăzi Nu știm ce 
stranie coincidentă face ca tocmai 
în cadrul acestei probe sS se pe
treacă, aproape cu regularitate, 
înttmplărl ce merită să fie poves
tite, uneori pentru caracterul lor 
anecdotic, hazliu, alteori pentru 
semnificația lor dramatică,

Tn 1896, la prima ediție a locu
rilor olimpice moderne, tlnărul 
Hran qrec Spiridon Lwls (..magni
fic, în fustanela sa populară li

atrfiin oncSror practici ale antre
namentului științific* — CUm 11 
caracteriza Coubertin) pleacă de 
la Marathon in urma unor re
putat) itleți străini , se alimentea 
ii cu o cană de vin In satul Pi- 
kermi, primește onorurile conce
tățenilor In satul natal Marușsi, 
apoi, ari de soare, plin da Dial, 
sosește primul pe stadionul din 
Atena, In ovațiile publicului grac. 
Restauratori ■« obligă «l-l hri- 
■ easc! gratuit toată viața, frizeri 
— aă-1 tund!, croitori — să-i facă 
hainele în perpetuitate, Iar un bo
gătaș 11 oferă chiar fiica 
soție I

Tot plin de praf șl obosit 
te pe stadionul din St. 
(1904) americanul Thomas 
convins că e primul, dar constată 
cu uimire că publicul aclamase cu 
un sfert de oră înainte un Impos
tor, pe Pred Lorz, care abandonase 
după 15 km și sosise la stadion 
tntr-o mașină I

Dramatic a fost maratonul ur
mător, de Ia Londra (1908). Italia
nul Dorando Pietrf, 
cîțiva metri înainte 
este descalificat pentru că a fost 
ajutat de oficiali (printre care 
Conan Doyle, creatorul Iul Sher
lock Holmes) să treacă linia de so
sire. Cupa de aur din partea regi
nei Angliei a fost pentru el o sla
bă consolare.

Ud salt mare pînă tu 1952, la 
Helsinki, unde fenomenalul Emil 
Zatopek. după ce cîștigfi In timp 
record probele de 5000 și 10 000 m, 
obține victoria și la maraton, tot 
cu un timp record I O anecdotă a 
vremii spune că „omul-locamoti- 
vă* a tTebuit să se grăbească, 
pentru a apuca să-și aplaude soția, 
Dana, care peste 
cîștige proba de 
liței I

La Roma (1960) șl la Tokio 
(1964), pentru prima oară același 
om cljtigă două maratoane olimpi
ce : etiopianul Bikila Abebe, ostaș 
In qarda personală a împăratului 
Haile Selassie. Pe Via Appia, pe 
sub Arcul Iul Constantin, cîștigfi- 
torul a alergat desculț...

Dar la Ciudad de Mexico, în 
1968 7 Cine știe 7 Maratonul este 
o cursă plină de neprevăzut, Sin
gura certitudine e aceea că, în ră
suflarea chinuită a celui ce va 
birul cel 42 de kilometri, se va 
afla, ca pe vremuri la Filipide, 
glasul victoriei I

Am f) nedrepți dacă n-am 
spune că comitetul orășe
nesc și organizațiile de bază 
n-au organizat și o seamă de 
activități concrete în ce pri
vește direct timpul liber al ti
neretului. Informarea biroului 
și luările de cuvînt ne-au adus 
la cunoștință o seamă de con
ferințe și simpozioane pe di
ferite teme, medalioane lite
rare, întîlnirî cu oameni de 
artă, cultură, personalități 
ale vieții publice etc., a căror 
eficiență și oportunitate nu 'e 
poate nimeni pune la îndoială. 
Insă acțiunile privind timpul 
liber prea se desfășoară în 
sălj închise, nefiind folosite 
dărnicia naturii, decorul, pei
sajul muntos în cadrul căruia 
e așezat orașul. Activitatea în 
aer liber este lăsată pe pla
nul al doilea, după cum de 
altfel și recunoaște biroul 
comitetului orășenesc în in
formarea prezentată la ple
nară : „Comitetul orășenesc 
U.T.C. consideră că tn munca 
de organizare în mod plăcut 
și educativ a timpului Uher 
al tineretului mai persistă 
■unele neajunsuri. Ele se ma
nifestă în insuficienta preo
cupare pentru organizarea 
unor acțiuni de amploare in 
mod deosebit în aer lihrr. cu 
un conținut variat, tineresc, 
plăcut și distractiv". S-a gîn- 
■dit oare comitetul orășenesc 1 
că o adunare generală U.T.C. 
se noate desfășura într-o po
iană în munți, urmată apoi 
de o acțiune tinerească, de 
pildă, un concurs de orientare 
turistică sau unul alpin ?

De asemenea, am fi ne
drepți clacă am spune că orga
nizațiile UT.C. din Brașov 
n-au organizat drumeții și 
excursii locale la sfîrșit de 
săptămînă. Dar unii activiști 
spun că se face destul de ane
voie mobilizarea la aceste 
excursii. S-a întrebat comite
tul orășenesc UT.C. de ce?

Tineretul brașovean îndră
gește mult drumeția în îm
prejurimile de basm ale ora
șului. Simbăta duDă masă, 
sau duminica, mii de tineri 
urcă la Poiana Brașov la Po
iana Nouă, pe creasta Tîm- 
pei, pe vîrful Cristianului. 
Dar ei preferă să meargă in
dividual. sau în mici grupri 
constituite spontan. De ce’ 

Iată de ce : In general, ex
cursiile organizate de UT.C. 
sînt însoțite de un conferen
țiar. Tînărul pornit în drume
ție e obligat să asculte pentru 
a nu știu cita oară conferințe 
despre roei. sedimente si al
tele asemenea, bune, utile dar 
pentru cine nu le știe 1 Apoi, 
excursia e condusă de un ac
tivist și sînt cazuri cind acest 
activist uitind se pare că e 
tînăr se transformă într-un 
pedagog cicălitor. rigid. Dacă 
ți-a venit să chiui nu e bine, I 
dacă te-ai urcat într-un copac 
ești privit cu atîta severitate 
de-ți vine să pleci singur 1 
Unde să chiui dacă nu în pă
dure ?

In sfîrșit, ar fi încă multe 
de spus despre organizarea 
timpului liber la Brașov. 
Esențial mi se pare sici, că 
atitudinea de a sta cu bra
țele încrucișate la poalele 
muntelui. organîzînd, cău- 
tînd forme, întreprinzînd son
daje, confecționînd colțuri. în- 
ființînd comisii, trebuie pără
sită. Muntele trebuie luat cu 
asalt, căci prin nici un fel de 
metode birocratico-formaliste 
inima lui de piatră nu se va 
mișca : muntele nu vine nici
odată la Mahomed. Deci, to
varăși de la Brașov, trebuie să 
mergem noj la el- Drum bun !

STEFAN HARALAMB

cuepuizat 
da firul alb,

o ot8 avea si 
aruncare a su-

VICTOR BANCIULESCtJ

J

Primul contact cu rachet» 
Foto: VIOREL RABA
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o temefnicA pregătire
CADRELOR U. T. C. DIN ȘCOLI

ORDINUL
MINISTRULUI FORȚELOR ARMATE

ALE
REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

TOVARĂȘI SOLDAȚI ȘI GRADAȚI, SUBOFIȚERI, MAIȘTRI 
MILITARI, OFIȚERI Șl GENERALI!

La 25 octombrie, întregul nostru popor sărbătorește Ziua 
Forțelor Armate ale Republicii Socialiste România. Această 
dată evocă vitejia și eroismul armatei române în luptele pur
tate, împreună cu glorioasa armată sovietică, pentru desăvîrșirea 
eliberării întregului teritoriu al patriei de sub jugul fascist, con
tribuția de singe adusă la infringerea definitivă a Germaniei hit- 
leriste.

Tradiționala sărbătoare a armatei are loc în condițiile puter
nicului avînt cu care poporul nostru dă viață istoricului program 
de înflorire a României socialiste elaborat de Congresul al ÎX-lea 
al Partidului Comunist Român.

Manifestindu-și admirația și mîndria față de succesele obți
nute de oamenii muncii în desăvîrșirea construirii socialismului, 
militarii de toate gradele tși dăruiesc. întreaga energie și price
pere ridicării măiestriei lor ostășești, cunoașterii și mînuirii la 
perfecție a armamentului și tehnicii de luptă din înzestrare, în
tăririi continue a ordinii și disciplinei, a capacității combative a 
unităților și marilor unități.

Armata română, profund devotată patriei, poporului și parti
dului, sta neclintit de strajă pămîntului sfînt al țării, indepen
denței șt suveranității naționale ; alături de armatele țărilor par
ticipante la Tratatul de la Varșovia, ale celorlalte țări socialiste, 
ea tși îndeplinește cu cinste îndatorirea sa internationalists — 
apărarea cauzei socialismului șt păcii.

Tovarăși soldați și gradați, subofițeri, maiștri militari, ofițeri și 
generali I

Cu acest prilej, vă felicit și vă urez noi succese în activitatea ce 
o desfășurațl pentru întărirea capacității de apărare a patriei 
noastre socialiste.

In cinstea Zilei Forțelor Armate ale Republicii Socialiste Ro
mânia,

PALMARES
După cinei ani de 

experiență, tfnărul 
inginer Marin Șer- 
ban de la pepiniera 
agrosilvică Baldgvi- 
nești, raionul Brăila, 
a reușit ca prin mo
dificarea pigmenți- 
lor clorofîlel să în
frunzească pentru 
prima oară „alb* 
arbustul decorativ 
„Acer negundo fo
lio veregata".

Aceasta vine să 
eompleteze palmare
sul realizărilor sale 
în munca de cerce
tare întreprinsă în 
ultimii ani. printre 
care se numără mi
nunatul trandafir 
negru, altoirea ul
mului plîngător pa 
salctmul sălbatec, 
producerea în pepi
nieră a trandafirilor 
din cele mai nobile 
specii.
PETRE BACANTJ 

corespondent 
voluntar Toamnă piteșteand

Foto: l. ANDRETȚĂ

ACTUALITATEA
Ordon.'

La 25 octombrie IQfifi, ora 21,00, la București se vor trage, în 
semn de salut, 21 salve de artilerie.

★
Trăiască Partidul Comunist Român — conducătorul încercat al 

poporului, inspiratorul și organizatorul tuturor victoriilor noas
tre !

Trăiască forțele armate ale Republicii Socialiste România ! 
p Trăiască și înflorească scumpa noastră patrie — Republica 
socialistă România l

Ministrul Forțelor armate 
ale Republicii Socialiste România 

General-colonel ION IONIȚA

LICEU DE MUZICA $1 ARTE PLASTICE
LA BAIA MARE

BATA MARE. — în regiu
nea Maramureș tși desfășoară 
activitatea o nouă instituție 
de învățămînt artistic : Liceul 
de muzică și arte plastice din 
Baia Mare. înființarea aces
tuia a devenit posibilă dato
rită numărului mare de elevi 
care au absolvit în ultimul an 
cursurile școlii generale de 
muzică șl arte plastice din lo
calitate, sau a celor din ora

șele Satu Mare și Slghetul 
Marmațlel. Asigurînd elevilor 
condiții optime de studiu, noul 
liceu, ce va fi frecventat de 
elevi proveniți din cele cinci 
zone etnografice de pe cu
prinsul regiunii Maramureș, 
este menit să contribuie la 
valorificarea bogatelor tra
diții cultural-artistice din a- 
ceastă parte a țării. (Ager- 
pres).

Cercetători ai in- 
stitutuiui de istorie 
și arheologie al fi
lialei din Iași a A- 
cademiei, împreună 
cu specialiști ai mu
zeului de istorie din 
Roman, au desco
perit în comuna Vă
leni o necropolă ce 
datează din secolele 
doi șt trei ale erei 
noastre. Au fost 
date la iveală un 
număr de 3*0 de 
morminte, ultimele 
săpături confir
min'! faptul că 
populația daco-car- 
pică, care a trăit pe 
aceste meleaguri, 
practica pe scară 
largă înmormîntă- 
rile de inhumație, 
rit atribuit, pînă nu

de mult, numai 
unor populații mi
gratoare pe terito
riul țării noastre. 
(Agerpres).

BACĂU. — La 
muzeul regional din 
Bacău a fost ame
najată o expoziție 
permanentă, con
sacrată vieții și ac
tivității literare a 
poetului George Ba- 
eovia. Ea cuprinde 
ediții aJe operelor 
poetului. articole 
din reviste literare, 
legate de lucrările 
lui Bacovia, manu
scrise și fotografii, 
într-una dintre în

căperi a fost recon
stituită camera de 
lucru a poetului.

. Prof. dr. Kazimir 
Xnknlski, rectorul 
histitutului politeh
nic din Cracovia, 
care — în cadrul 
planului pentru a- 
plicarca acordului 
cultural între Re
publica Socialistă 
România șl R.P. Po
lonă, a fost oaspe
tele țării noastre 
timp de două săptă- 
mini, a părăsit luni 
Capitala.

GALAȚI (de Ia co
respondentul nostru)

Brăllenli aînt Iubi
tori pasionați ai muzi
cii. Dovada î La un 
concurs organizat de 
comitetul orășenesc 
U.T.C., în colaborare 
CU Comitetul pentru 
rultufl ii artă din lo
calitate. s-au prezen
tat numeroft tineri din 
Întreprinderi |l Insti
tuții.

Adunați în aala Pa
latului culturii, tinerii 
•u asistat de fapt la a 
doua manifestata de 
arest gen. A fost un 
concurs fulger da cre
ație |1 interpretare Ia 
probele » mutici u|oa- 
rS ii populară. Nu au 
lipsit creatori de epi
grame, recitatori, ca
ricaturist! etc.

TELEVIZIUNE
MARȚI 25 OCTOMBRIE IBM

18,00 : Pentru cei mici : „A fost a datfi“... „Valul argintiu" 
de C. Stolchițescu ; Pentru tineretul școlar : „1001 de între
bări" — Geometrie în natură ; 18,50 : Publicitate ; 18,58 : 
Ora exactă ; 19,00 : Telejurnalul de seară ; 19,10 : De Ziua ® 
Forțelor Armate ale Republicii Socialiste România ; 19,30 : 
Divertisment muzica! cu formația Valențiu Grigorescu. So
listă : Puica Igiroșeanu ; 19,45 : Telecronlca economică ;
20,00 : Seară de teatru : „Vară și fum" de Teneeaee Williams, 
în românește de Dorin Dron. Transmisie de la Teatrul Na
țional din Iași. — în pauză : film documentar ; 22,45 : Tele
jurnalul de noapte; 22,55: Buletinul meteorologic: 23,00 1 
închiderea emisiunii.

Co/uJ „(Siprian Porumbescu' In timpul unui spectacol

alese ■ documentelor celui 
de-al VIII-lea Congres al 
U.T.C., a Statutului U.T.C., a 
documentelor plenarei C. C. al 
U.T.C. care a analizat munca 
în rîndurile elevilor șl stu
denților, a Instrucțiunilor C.C. 
al U.T.C. cu privire Ia crește
rea rîndurllor organizației 
noastre. Este de datoria tu
turor membrilor birourilor 
organizațiilor de bază do a 
studia aceste documente cu 
maximum de atenție și recep
tivitate, de a-și însuși conți
nutul bogat în idei, spiritul lor 
novator. Comitetele U.T.C. pe 
școli, birourile comitetelor 
raionale șl orășenești ale 
U. T. C., cu sprijinul șco
lilor. al bibliotecilor din loca
litățile respective, vor trebui 
să ajute cadrele U.T.C. sft gă
sească materialele necesare și 
să le îndrume cu atenție stu
diul Individual, iar neclarități
le să fie temeinic lămurite cu 
prilejul instruirii.

In scopul asigurării unei e- 
flcaeități maxime a muncii 
tuturor cadrelor alese. Biroul 
C.C. al U.T.C. a stabilit ca în 
acest an să se organizeze ins
truirea tuturor cadrelor U T.C. 
alese și nu numai a secreta
rilor organizațiilor U.T.C. cum 
s-a procedat în trecut. Acea
sta va conduce la creșterea a- 
nortului fiecărui membru al 
biroului la îndeplinirea sar
cinilor, va dezvolta spiritul de 
muncă colectivă șl va întări 
răspunderea personală pentru 
îndeplinirea sarcinilor.

Instruirea unui număr atît 
do mare de tineri, desfășurată 
într-un timp relativ scurt 
pentru a evita supraîncărcarea 
elevilor și a le da posibilitatea 
să se pregătească bine pentru 
perioada tezelor, implică luarea 
unor măsuri organizatorice se
rioase, bine gîndite. Așa de 
pildă, este indicat ca în ora
șele mari cum sfnt Cluj, Iași. 
Craiova. Timișoara, Tg. Mu
reș etc, cu multe școli, ins
truirea. pentru a avea o ma
ximă eficacitate, să fie orga
nizată seoarat pentru cadrele 
din liceele teoretice si separat 
pentru cele din liceele de spe
cialitate, școlile profesionale, 
tehnire și de maiștri. în toa
te celelalte orașe cu un număr 
mai mic de școli, instruirea se 
va face în comun, iar în li
ceele, școlile profesionale sau 
tehnice aflate în alte locali
tăți decit în orașul de reșe
dință al raionului, instruirea 
va fi organizată la nivelul fie
cărei școli în parte.

| O deosebită atenție vm* tre
bui să acorde organele locale 
U.T.C. instruirii cadrelor a- 
leae în organizațiile de bază 
din școlile generale din sate 
șl comune. Tntrucît instruirea 
acestora se va face la nivelul 
fiecărei comune de către mem
brii biroului comitetului ra
ional sau orășenesc, de acti
viștii acestora, este necesar să 
se asigure o temeinică pregă
tire prealabilă a tuturor to
varășilor care vor conduce șe
dințele de Instruire.

Este necesar ca membrii bi
rourilor comitetelor regionale, 
raionale și orășenești ale 
U.T.C. secretarii acestora, să ia 
parte și să conducă ședințele 
de instruire independent de ni
velul la care sînt organizate, 
să asigure lămurirea cît mal 
temeinică, profundă a tuturor

problemelor care fac obiectul 
instruirii.

Toata instruirile care vor 
avea loc cu cadrele U.T.C. din 
școli au menirea de a ajuta a- 
cestora să înțeleagă cît mai 
temeinic măsurile-stabilite de 
recenta plenară a C.C. al 
U.T.C. Pornind de la exemple 
concrete din organizații de 
bază, de la experiența poziti
vă existentă să ie explice te
meinic rolul organizației 
U.T.C, de sprijin principal al 
școlii In mobilizarea elevilor 
la fnv&t&tnră ; care sînt cele 
mai bune forme și metode, 
specifice organizației noastre, 
și care pot șl trebuie să fie fo
losite In acest scop : în ce 
mod trebuie să se manifeste 
colaborarea dintre organizația 
U.T.C, șl dirigintele clasei în 
scopul creșterii răspunderii 
elevilor fatf de învățătură etc.

In întreaga activitate pe 
eare o desfășoară organizații
le U.T.C. din școală, un loc de 
cea mai mare însemnătate îl 
ocupă munca de înarmare a e- 
levllor cu politica științifică a 
partidului nostru. Ce trebuie 
să facă organizațiile U.T.C. In 
acest scop, care sînt formele 
șl metodele ne care vor trebui 
să le folosească, cum pot evi
ta paralelismul cu ceea ce se 
studiază la orele de clasă — 
sînt tot atîtea probleme care 
se cer temeinic lămurite cu 
sprijinul instruirilor care au 
loc.

Atît'la Congresul U.T.C. cît 
și la recenta plenară a C.C. al 
U.T.C. s-a precizat că organi
zația U.T.C. trebuie să fie ini
țiatorul și organizatorul în
tregii activități extrașcolare a 
elevilor. Pornindu-se de la 
sarrlnlle trasate în această di
recție de plenara C. C. al 
U.T.C., cadrele U.T.C. vor tre
bui ajutate practic, Învățate 
cum să organizeze pentru e- 
levi activitățile culturale, dis
tractive, sportive și turistice. 
Aproape în fiecare școală e- 
xlstă din acest punct de ve
dere o anumită experiență. 
Tocmai aceasta trebuie să fie 
suportul fiecărei idei e- 
nunțate. Si ar fi cit se 
poate de bine dacă ar fi pre
gătite. cu sprijinul Unnr orga
nizații U.T.C. din școli și anu
mite activitStl extrașcolare la 
care să participe toate cadre
le U.T.C. Aceasta ar da un 
plus de eficacitate instruirii.

Cadrele U.T.C. din școli aș
teaptă totodată ca de la aceste 
instruiri să plece cu cunoștin
țe temeinice privind desfășu
rarea întregii vieți interne de 
orgonizație. în această pri
vință. orcanele locale U.T.C. 
vor trebui să dea o atenție 
deosebită problemelor privind 
pregătirea șl desfășurarea a- 
dunărilo? generale. Insistlnd 
în mod deosebit asupra con
ținutului lor. a locului drosn- 
bit de important pe care tl o- 
eupă în întreaga viată de or
ganizație. în munca de educa
ție nnlitlcă a tinerilor. Tn fie
care scoală s-au tinut adu
nări care au răspuns întm- 
totul acestor cerințe. Sînt în
să și școli în care au avut loc 
adunări monotone, plictisitoa
re. uneori repetînd aidoma 
probleme discutate la ora de 
dirigenție. Discuțiile ce se vor 
purta cu privire la adunările 
generale vor trebui să DOr- 
nească tocmai de la experiența

bună existentă în organizațiile 
U.T.C. din școli, de la asemenea 
exemple concrete și specifice 
școlilor din fiecare localitate. 
Aceasta va ajuta cadrele 
U.T.C. să înțeleagă mai bine 
cum trebuie să muncească 
pentru cb fiecare adunate ge
nerală să fie o adevărată școa
lă de educare comunistă a ti
neretului.

Congresul al VITI-lea al 
U.T.C. a precizat că în viitor 
în rîndurile Uniunii Tineretu
lui Comunist trebuie cuprinsă 
covîrșitoarea majoritate a ti
neretului patriei noastre. în 
realizarea unul asemenea 0- 
blectiv de o deosebită impor
tanta, sarcinile cele mai mari 
revin organizațiilor U.T.C. din 
școală — locul prin care trece 
practic întregul tineret Este 
de aceea cît se poate de fi
resc ca în Instruirile ce se vor 
organiza să se explice amă
nunțit acele prevederi ale Sta
tutului U.T.C. cu privire la 
primirea tînărului în organi
zație. să se indice formele si 
metodele care trebuie folosite 
pentru pregătirea politică a 
tinerilor care doresc să de
vină uteclști, să se explice 
cum trebuie organizată adu
narea de primire în U.T.C. — 
moment dr mare însemnătate 
în viața fiecărui tînăr, cum 
trebnie să se desfășoare festi
vitatea de înmînare a carne
telor U.T.C. Va trebui In ace
lași timp explicat cadrelor 
U.T.C. că primirea în U T O. 
trebuie privită în fiecare or
ganizație de bază ca actul de 
început al unei munci atente, 
răbdătoare, plină de grijă cu 
fiecare tînăr în parte.

Practica a dovedit că s-au 
obținut rezultate hune toc
mai în acele organizații de 
bază unde birourile U.T.C. nu 
actionst ca organe cnlpctive 
puternice, unde fiecare mem
bru al biroului a știut cu pre
cizie nu numai ce are de fă
cut dar șl cum poate să-și în
deplinească sarcinile re-i re
vin. Este ceea ce trebuie fă
cut cu toată atentla cu nrl- 
lelul actualelor instruiri. Tre
buie să se explice amănnn^t 
care sînt sarcinile, atribuțiile 
biroului în ansamblul său. a- 
t-lbnțille si îndatoririle fie
cărui membru în parte : ca
drele U.T.C. să primească în- 
d^nmărl practice, eon crete, cn 
privire la organizarea mun
cii, întocmirea planului de 
muncă s« conținutul srestnia. 
la modul în care trebuie că 
fio pregătite ci la ceea ee f-o- 
buip să analizeze în ședințele 
de birou etc.

Tn același timp, instruirile 
organizate vor trebui să pri- 
leiuiască cadrelor U.T.C un 
larg schimb de nninii. secre
tarii UT C realesl și care au 
acumulat de pe acum o anu
mită exnerienlă. să fie soli
citați s-o împărtășească șl co
legilor lor.

Nu trebuie uitat nici o cli
pă că de cunoștințele pe care 
le capătă cadrele U.T.C. la a- 
ceste instruiri depinde în bu
nă măsură conținutul activi
tății viitoare a organizațiilor 
de bază U.T.C. djn școli. De 
aceea comitetele regionale, ra
ionale fi orășenești U.T.C. vor 
trebui să depună toate efor
turile pentru n asigura acesto
ra o maximă eficacitate.

Plapuma cu promisiuni și acoperișul 
locuințelor nepredate

CONSULTAȚIE

Reglementarea pe o treaptă 
superioară a pensiei de urmaș

Prevederile noi referitoare 
la dreptul la pensie, ținînd 
seama mai deplin de princi
piile generale care stau la 
baza retribuirii muncii în 
orînduirea noastră socialistă 
și în primul rînd de principiul 
socialist al cointeresării ma
teriale, corespund întru totul 
necesităților de a asigura oa
menilor muncii, condiții ma
teriale de trai pe măsura can
tității și calității muncii depu
se în perioada de activitate.

Pe linia trăsăturilor sus
menționate, ce caracterizează 
în general proiectul noii legi, 
ca și a grijii deosebite acor
date de partid întăririi fami
liei, ocrotirii mamei și copi
lului și sprijinirii multilate
rale a tinerei generații, se 
înscriu în ansamblul celor
lalte măsuri, noile prevederi 
referitoare la pensia de urmaș.

Conform proiectului de lege 
privind acordarea pensiei de 
asigurări sociale de stat șl a 
pensiei suplimentare, sînt în
drituit! a primi pensie de 
urmaș membrii de familie 
(Copiii, soția, soțul, părinții, 
frații și surorile), care se aflau 
în întreținerea celui țtecedat.

Dreptul la pensia de urmaș 
al acestor membri de familie 
se naște dacă cel decedat era 
pensionar sau dacă, la data 
decesului, îndeplinea condi
țiile pentru obținerea unei 
pensii. Spre deosebire însă de 
reglementarea de pînă acum,

care cerea ca în cazul în 
care cel decedat nu era pen
sionar, dar îndeplinea condi
țiile de vechime în muncă 
prevăzute pentru acordarea 
pensiei integrale pentru limită 
de vtrstă (pensia de bătrînețe), 
decesul să fi intervenit în ce! 
mult un an de la încetarea 
activității salariate, prin noua 
reglementare, membrii de 
familie au dreptul de a primi 
pensia de urmaș — în cazul 
îa care ne referim — indife
rent de data la care a surve
nit decesul susținătorului.

Cererea pentru obținerea 
acestei catepoHI de pensie 
poate fi făcută atlt de cel 
îndreptățit a o primi, cît și 
de părintele, tutorele sau 
curatorul său.

Voi releva unele trăsături 
caracteristice ale reglemen
tării privitoare la pensia de 
urmaș cuvenită copiilor, pre
cum și fraților și surorilor 
celui decedat, în alți termeni, 
mă voi ocupa de acele preve
deri care interesează în mod 
deosebit unele categorii de 
tineri.

în privința copiilor, men
ționez că aceștia se consideră 
că se aflau tn înt-^țlnere, prin 
simpla lor calitate de eonii, 
fără a se cere îndeplinirea 
vreunei alte condiții.

Referitor la această cate
gorie de persoane îndreptă
țite a primi pensia de urmaș, 
noua lege aduce o importantă

MARIA FLORESCU 
cercetător științific la sectorul 

de drept al muncii din 
Ins ti ’u tul de cercetări juridice 

al Academiei Republicii 
Socialiste RomJ*a.

îmbunătățire prin stabilirea 
limitei de vîrstă pînă la care 
copiii pot primi această 
pensie. Se prerede astfel că 
sînt îndreptățiți a primi pen
sia de urmaș copiii pînă la 
împlinirea vîrstei de 16 ani 
sau, dacă Iji continuă studiile 
pînă la termfnarea acestora, 
fără a depăși însă vfrșta de 
25 de ani. Prin aceasta a fost 
înlăturata diferențierea ce st 
făcea între urmașii diverselor 
categorii de pensionari, ri- 
diclndu-se șl generaliHndu-se 
la 25 ani fdeci cu 5 ani față 
de dispozițiile anterioare) li
mita de vîrstă plnă la care 
pot primi pensia copiii tutu
ror categoritlor de oameni ai 
muncii, creîndu-se în același 
timp tineretului posibilități 
mult lărgite pentru urmarea 
studiilor de orice fel în ve
derea dobîndirii unei pregătiri 
superioare.

în cazul în care copilul este 
invalid, iar invaliditatea, de 
orice grad, a intervenit înainte 
de împlinirea vîrstelor arătate 
mai sus, legea îi acordă aces
tuia dreptul la pensia de

urmaș pe toată durata invali
dității.

Este important de relevat 
că pensia de urmaș se acordă 
copilului, în cazul decesului 
unuia dintre părinți, chiar 
dacă părintele rămas în viață 
se află în muncă, măsură 
care, desigur a fost determi
nată de considerația că prin 
pierderea unuia dintre părinți, 
copilul id nu fie lipsit de 
partea de întreținere pe care 
părintele, dacă ar fi trăit, i-ar 
fi acordat-o.

Dacă însă copilul este orfari 
de ambii părinți, el are drep
tul să primească 0 pensie de 
urmaș calculată pe baza pen
siilor cumulate ce se cuveneau 
părinților decedați.

O altă dispoziție de favoare 
de mare însemnătate, și pe 
care legislația In vigoare nu o 
cunoaște, constă în derogarea, 
creată în favoarea copiilor or
fani de ambii părinți, de la 
regula generală că nimeni nu 
poate primi decit o singură 
pensie, indiferent de fondul 
din care aceasta este plătită, 
ori de legea fn care este pre
văzut dreptul la pensie. în- 
tr-adevăr. proiectul prevede 
că tn cazul în care părinții au 
lucrat în unități aparțlnînd 
unor sectoare diferite de asi
gurări sociale (ca de pilda, or- 
garizafif socialiste d? stat, 
cooperative meșteșugărești, 
colegii de avocați etc.) copiii 
orfani de ambii părinți vor

primi pensia de urmaș în con
dițiile legti, de la ambele sec
toare. Acesta este, de altfel, 
singurul caz în care este ad
misibil curmului de pensii.

Trecind la situația fraților 
și surorilor celui decedat, 
menționăm că aceștia se con
sideră a fi fost în întreținerea 
sa, dacă la data cererii de 
pensie sînt orfani de ambii 
părinți. Dacă Insă au părinții 
în viață, frații și surorile ce
lui decedat vor avea dreptul 
la pensia de urmaș, numai 
dacă părinții lor nu primesc 
pensie, nu sînt încadrați în 
muncă sau practică o me
serie pe cont propriu.

în corelație eu prevederile 
referitoare la copiii celui de 
pe urma căruia sînt îndreptă
țiți a primi pensia de urmaș, 
legea dă drept la pensie frați
lor și surorilor acestuia pînă 
la împlinirea vtrstei de 16 ani, 
adăugindu-se că, în cazul în 
care continuă studiile, pensia 
se acordă plnă la terminarea 
acestora, fără a depăși vîrsta 
de 25 ani. De asemenea, ace
eași reglementare, prevăzută 
pentru copiii aflați în stare de 
invaliditate, o regăsim și în 
privința fraților și surorilor si 
anume .■ dacă aceștia au de 
venit invalizi înainte de îm
plinirea vîrstelor menționai? 
mai sus, vor avea dreptul la 
pensie de urmaș pe toată du
rata invalidității.

Acestea sînt perspectivele. 
Dar să vedem de ce pînă acum 
nu s-a respectat graficul de 
predare la termen a locuințe
lor ? fn trimeatrul n 
s-an predat 144 de apar
tamente din... 541. In tri
mestrul III, 180 de apartamen
te din 580. A întîmpinat co
lectivul de aici greutăți ’ Fi
rește, da. Necazuri au fost și 
nu puține. Din cele spuse de 
tovarășul inginer Gheorghe 
Brînzan reținem un rezumat 
al acestora. Pe primul plan se 
situează o acută și permanentă 
lips* de zidari, completată 
parcă înadins de lipsa cără- 
midei. Apoi. ..am dus și ducem 
o mare lipsă de agregate pen
tru betoane, ne-au lipsit mij
loacele de transport, iar atnnci 
ci nd era cărămidă nu era 
cu ee s-o transporți. Avem în 
general mijloace tehnice foar
te uzate, ne lipaese piesele de 
■chimb**.

Nu se poate trece însă cu 
vederea că la neîndeplinirea 
planului și-au spus cuvîntul și 
altfel de cauze în legătură cu 
care conducerea șantierului e 
cam sglrcită la vorbă. Dintre 
ele. un fel de cauză a cauzelor 
este organizarea defectuoasă a 
muncii pe șantier. Mai mulțl 
muncitori ne-au spus că stă
teau cîte 2—3 zile în șir pen
tru că nu aveau mortar și be
toane. Privim blocul 123 cu 
termen de predare în acest an. 
E totul gata dar n-are pe el 
nici un fel de tîmplărie. Fe
restrele, ușile îl lipsesc. De ce ? 
Comenzile abia acum au fost 
lansate. Tn aceeași situație sînt 
blocurile 27, 23 a căror struc
tură de rezistentă e gata, iar 
tencuielile executate în pro
porție de 60—70 la sută Dar 
din nou tîmplăria : ahls acum 
a Început să sosească. Alt 
hloc. nr. 10, care e in stadiu de 
finisai nu poate fl predat pen
tru că n-a sosit mozaicul.

Defecțiuni evidente în siste
mul de aprovizionare cil ma
teriale au condus către o 
muncă neritmică, n-au per
mis crearea decalajului nece-

aar între diferite faze de lu
cru. Aceasta a atras după sine 
aglomerarea, la un moment 
dat, a mai multor meserii și 
meseriași pe același loc. Un 
exemplu. La plecarea din șan
tier ne-am întîLnit cu șeful 
unei echipe de zugravi. Con
stantin Dumitrescu. Tocmai tși 
dusese băieții pe un alt șan
tier, la Fabrica de bioxid de 
carbon.

Echipa lui Petre Nlcolae 
era. de asemenea, jumătate în 
concediu pentru 10 zile. Nu a- 
veeu ce face.

Cercetăm grafice, răsfoim 
situații îi ne izbește un fapt : 
în anul trecut numărul absen
telor nemotivate era extrem 
de mare. în 1966, e drept, nu
mărul lor a scăzut. Dar plnă 
la completa lichidare a indis
ciplinei. de acest gen mai este : 
de 1> începutul anului șl pînă 
acum s-au înregistrat 3893 zile 
— om absențe nemotivate.

— Sînt mulțl tineri printre 
cel care absentează, ni s-a 
apus.

Căutlnd să Intrăm în amă
nunte. mare lucru n-am putut 
însă afla. Complet neangrena
te în ..astfel de probleme" Co
mitetul U.T.C.. birourile orga
nizațiilor U.T.C. și-au refuzat 
multă vreme o asemenea răs
pundere. Tn zilele în care am 
stat pe șantier, am aflat, de 
pildă, că o tlnără, proaspătă 
absolventă a școlii profesiona
le. linsea de vreo sântă mină si 
mai bine. Dar în afară de șe
ful de echiDă, nimeni nu cu
noștea acest lucru.

Exemplu] nu-i unic șl se 
poate spune că unele organi
zații UT.C. sînt încă departe 
de ceea ce se cheamă antrena
rea tuturor tinerilor în munca 
de îndeplinire a sarcinilor de 
plan ce revin șantierului. O 
acțiune temeinică de combate
re a manifestărilor de indis
ciplină. a absențelor nemoti
vate de la lucru se face astfel 
imperios necesară Tată de ce 
ar fi bine venită intensificarea 
ajutorului pe care de altfel

este dator să-1 dea acesfpi or
ganizații mai mult decit pînă 
acum. Comitetul orășenesc 
Ploiești al U T.C.

Cercetînd cu de-amănuntul 
cauzele întîrzierilor în preda
rea locuințelor nu se poate să 
nu facem o legătură șl cu fe
lul în care anul 1967 se pregă
tește să preia ștafeta de la 
1966.

— Față de timp, ne-a spus 
tovarășul Brînzan, nu stăm 
rău cu pregătirile pentru iar
nă.

— Dar dacă mîine vine frl- 
RUÎ?

— Dacă se înfîmpla așa 
ceva, apoi se dau toate peste 
can.

Tntr-adevăr, n-avem de ce 
să contrazicem pe construc
tori. Blocurile din front de lu
cru (106. 107, 108. 114. 119. 120, 
121) au nevoie de circa .1 mili
oane de cărămizi. Aprovizio
narea se face însă de pe o ri 
pe alta.

Ne oprim deocamdată aici 
pentru a putea conchide asu
pra unor lucruri de principiu.

Tntîi. dacă anotimpul frigu
ros își face apariția, construc
torii vor fi luati. fără doar si 
poate, prin surprindere. Dură 
cum am văzut tși fac singuri 
„mea culpa" : nu sîntem pre
gătiți întrutotul.

Tragem o linie și adunăm. 
Va ai zică sînt 400 de aparta
mente restantă, plus 320 din 
planul ultimului trimestru, 
plus 60 de apartamente semi- 
finisate. Rașca, celelalte obiec
tive amintite la începutul a- 
cestul articol. Dlntr-n d&tă re
iese că în trei luni va trebui 
făcut cam tot atît cît s-a rea
lizat în 9 luni

Vor putea constructorii de 
locuințe ploieșteni să reducă 
handicapul șl să se prezinte 
la scadentă cu obrazul curat? 
Și da și nu.

Tn cazul perpetuării defici
entelor semnalate se înțelege 
că nu există garanția sigură a 
îndeplinirii planului chiar șl 
în ceasul al doisprezecelea.



ZILNIC

Au participat coman-

Controverse privind
transferarea

Consiliului N.A.T.0

„Vrem școli profesio- 
vrem baruri, ci centre 
„Vrem terenuri spor-

de conducere al Unl-

Patrioțl guineezi în timpul 
unei acțiuni împotriva tru
pelor colonialiste portu

gheze

Forțelor Armate 
ale României

Cronica noastră este consacrată, în această săptămînă 
desfășurării primei etape a lucrărilor Adunării Generale 
a O.N.U. 

Peste 3 000 de sfudențl ai Facul
tății de umanistică a Universității 
din Madrid au adoptat o rezoluție 
de solidaritate cu studenții din 
Barcelona, care revendică crearea 
unor sindicate studențești libere. 
In rezoluție se subliniază că orga
nizațiile sindicale studențești tre
buie să fie libere șl democratice 
și să excludă patronajul oficialită
ților. Studenții de la Universitatea 
din Madrid au afișat pancarte pe 
care slot înscrise lozinci de con
damnare a acțiunilor autorităților 
spaniole, care interzic studenților 
să se asocieze In organizații sindi
cale proprii.

Citeva sute de tineri Intre 10 șl 
20 de ani au manifestat sîmbătă 
seara pe străzile din centrul Ma
dridului, purfînd pancarte pe care 
era scris : 
nale**, „Nu 
culturale*, 
live".

BUDAPESTA 24. — Cores
pondentul Agerpres, A. Pop. 
transmite : Cu prilejul Zilei 
Forțelor Armate ale Repu
blicii Socialiste România, 
ÎL col. Bîrlea Emilian, atașat 
militar al Republicii Socia
liste România la Budapesta, a 
depus coroane de flori la mo
numentele ostașilor români 
căzuți în lupta pentru elibe
rarea Ungariei de la Cegled, 
Debrecen, Miskolc și Nylregy- 
haza.
danții garnizoanelor militare 
locale, reprezentanți al orga
nelor locale ale puterii de 
stat, ofițeri superiori aj Ar
matei Populare a R.P. Ungare.

PRIMA ETAPĂ
în desfășurarea lucrărilor Adunării Generale a Or

ganizației Națiunilor Unite s-a încheiat o primă etapă : 
cea a dezbaterilor generale. Este etapa în care expo- 
nenții marii majorități a statelor lumii au afirmat punc
tele de vedere ale guvernelor pe care le reprezintă în 
problemele fundamentale ale omenirii.

PHENIAN 24 (Agerpres). — 
La Ministerul Apărării Națio
nale al R.P.D. Coreene a avut 
loc cu prilejul Zilei Forțelor 
Armate ale Republicii Socia
liste România o adunare la 
care au luat parte generali și 
ofițerț ai Armatei Populare 
Coreene. A participat de ase
menea It. col. Voicu Petre, 
atașatul militar al Republicii 
Socialitse România la Phe
nian.

General-maior Choi Jong 
Kun, și atașatul militar român 
au rostit cuvîntăTi.

Consiliul ________ _____
veriităț 11 din orașul Concepcion a 
exmatriculat pe cel 4 2M de stu- 
dențl at aceatnl Institut d« tnvăță- 
ralnt superior, care se află de 52 
de zile în grevă și care au ocupat 
recent clădirea universității.

Studenții din Concepcion au de
clarat grevă în sprijinul cererilor 
de sporire a fondurilor destinate 
universității. El au cerut, totodată, 
eliminarea din universitate a a gen
ților „Corpului păcii" și a „consi
lierilor" nord-americanl.

In același timp, 700 de studențl 
da Ia Facultatea de științe politice 
șt administrative a Universității 
centrale din Chile au declarai gre
vă pe termen nelimitat, cerlnd de
misia rectorului, lntruclt nu a tra
dus In practică restructurarea fa
cultății prevăzută în planurile de 
de studii.

Miercuri, guvernul vest-german urmează să ie pronunțe 
In favoarea sau împotriva transferării Consiliului perma
nent și a Secretariatului general al N.A.T.O. de la Paris la 
Bruxelles. Recent, Consiliul permanent al N.A.T.O. a amî- 
nat hotărîrea sa în această problemă pentru a aștepta răs
punsul guvernului vest-german.

Astfel, 
„SUD- 

scrie 
din

COLABORAREA
ȘTIINȚIFICĂ

ROMÂNO-

IUGOSLAVĂ
BELGRAD 24 (Agerpres). — 

La Belgrad a fost semnat la 
22 octombrie planul de co
laborare științifică pe peri
oada 1966—1967 între Acade
mia Republicii Socialiste Ro
mânia și Consiliul federal 
pentru coordonarea activități
lor științifice din R.S.F. Iu
goslavia.

Din partea română, planul 
a fost semnat de acad. Cristo- 
for SImionescu, președintele 
Filialei din Iași a Academiei 
Republicii Socialiste România, 
iar din partea iugoslavă de 
dr. Viktor Turnșek, membru 
al Consiliului federal pentru 
coordonarea activităților știin
țifice.

Disputa care s-a născut în 
jurul problemei transferării 
sediului N.A.T.O. de la Paris 
la Bruxelles continuă să con
stituie obiectul comentariilor 
presei occidentale, 
ziarul vest-german 
DEUTCHE ZEITUNG1
că cercuri Influente 
N.A.T.O. văd în aceasta o im
portantă hotărîre cu urmări 
viitoare nu numai pentru re
lațiile franco-vest-germane, ci 
și pentru echilibrul intern al 
alianței. Ziarul arată că nu
meroși diplomați și miniștri 
occidentali consideră că e ne
cesară rămînerea în continuare 
a sediului N.A.T.O. la Paris. 
Aceștia justifică poziția lor 
prin faptul că în cazul în care 
sediul N.A.T.O. n-ar mai fi la 
Paris ar fi posibil ca Franța 
să-și proclame neutralitatea 
ceea ce ar duce la paralizarea 
politică a alianței. Prin blo
carea rețelei de conducte și 
interzicerea zborurilor avioa
nelor aparținînd N.A.T.O., 
Franța ar afecta întregul sis
tem militar al alianței.

Referindu-se la părerile di
vergente din rîndurile parte
nerilor N.A.T.O., ziarul scrie 
în continuare : „însuși repre
zentantul Belgiei la N.A.T.O., 
care s-a pronunțat împreună 
cu americanii și englezii, în 
mod hotărît pentru mutarea 
sediului, a devenit în ultimul 
timp, din aceste motive poli
tice, maj nesigur. La rîndul 
lor, miniștrii de externe ai 
Canadei și Danemarcei, cu 
prilejul ultimelor lor convor
biri, au arătat că o eliminare

observator de la Pa- 
indoiește că trans- 

sediului N.A.T.O. la

a Franței din alianță ar duce 
la sporirea ponderii ameri
cane, ceea ce, în mod evident, 
nu le convine. In afară de a- 
ceasta, avînd în vedere slă
biciunile Marii Britanii, Sta
tele Unite vor întări și mai 
mult colaborarea cu R. F. 
Germană ; or, și această evo
luție este privită cu îngrijo
rare.

Nici un 
ris nu se 
ferarea
Bruxelles, cu consimțămîntul 
vest-german, ar avea grave 
efecte negative asupra relații
lor franco-vest-germane. Fran
ța ar interpreta o astfel de ho- 
tărîre vest-germană ca o sub
ordonare în continuare a 
R.F.G. la politica americană.

Cercuri informate din Paris 
accentuează că răspunderea 
guvernului vest-german este 
cu atît mai mare cu cît hotâ- 
rîrea Consiliului permanent al 
N.A.T.O. privind transferarea 
sediului depinde într-o mare 
măsură de decizia Bonnului. 
Dacă Bonnul se pronunță pen
tru Paris. aceasta ar putea 
găsi sprijinul Canadei și al 
Danemarcei, consimțămîntul 
Portugaliei, care deja a făcut 
eunoscut că se va pronunța 
‘împotriva transferării sediului 
la Bruxelles și, în sfîrșit, a- 
deziunea Greciei și Turciei. în 
favoarea Bruxelles-ului se 
pronunță deschis numai Sta
tele Unite, Marea Britanie și 
Olanda. Italia s-a alăturat a- 
cestora fără entuziasm, iar 
Islanda și Norvegia nu mani
festă nici o preferință".

R. D. GERMANA : Imagine panoramici a Eibei

ÎNAPOI la orarul

Zlua de 22 octombrie ■ fost ulti
ma zi clnd locuitorii Angliei 1și 
deifășnari activitatea după orara) 
de vară. La ora 24,00 acele orolo- 
ginlni an fost date cn 60 de minu
te in urmi. O dată cu introduce
rea orarului de iarnă dllerența 
dintre ora Londrei șl ora Bucu- 
raștluiul va 11 de două ore. Avtnd 
In vedere faptul că schimbarea a- 
nnall a oral Londrei implici o ie
ri* de greutăți, mal aloi în ceea 
ea privește întocmirea graficelor 
la tranaporiurile de toata genurile, 
mlnlatrnl afacerilor interne a! An
gliei, Roy Jenklna, • declarat In 
Parlament că guvernul examinează 
In prezent poeihllltatea menținerii 
permanente a orarului de vară.

• LA BUDAPESTA an luat «flr- 
șlt „Zilele poeziei", manifestare la 
care au participai peste 100 de 
poeți, critici literari șl traducători 
din 18 țări. Din țara noastră a par
ticipat un grup de scriitori famat 
din acad. Mlhal BenJuc, Miron 
Radu Paraschivescu, Aurel Gur- 
ghianu, Szasz Janos, Grigors Ha
giu. La Intllnlre an foit prezentate 
numeroase referate privlad proble
mele actuale ale creației poetice. 
La cluburi, case de cultură șl la 
teatrele din Budapesta eu avut loc 
tnttlniri ale poeților cu iubitorii 
de versuri din capitala Ungariei. 
Cu acest prilej au citit din versu
rile lor poeții Mlhal Beninc, Mlron 
Radu Paraschivescu, Szasz Janos.

• PREMIERUL Consiliului de 
Stat al R.P. Chineze, Ciu En-lal, a 
primit Ia 24 octombrie pe mieii- 
trul de externe al Pakistanului, 
S. Pirzada, care ae afli în vizită 
In China.

Conferința constitu
țională consacrată adop
tării unei hotăriri în 
privința viitoarei forme 
de stat a Nigeriei, și-a 
reluat lucrările la Lagos 
în ciuda absenței pro
babile 
vînciei

a delegației pro- 
orientale.

de Zi a conferin- 
participă repre-

va

BROȘE DIN... EPOCA

DE PIATRĂ

VIATĂ PE MILIOANE 
IE PLANETE?

• POTRIVIT agenției Press As
sociation, Observatorul ...J^reli 
Bank* din Londra a recepționat 
duminică seara „semnsle 
ce emise de noua rachetă lunară 
sovietică*. Directorul oF^arva to
rului, Bernard Lovell, a cotru 
că intenționează să tnsvir «iască 
timp de citeva zile zborul rachetei 
„Luna-12*.

Decent, 1n localitatea lltnaalaal 
Sventojl, rituală pe malul Mării 
Baltice, au foit descoperite cu pri
lejul unor lucrări de amellorație o 
serie de obiecte confecționate 
din chihlimbar, clutărlnd în total 
aproximativ 14 kg. Potrivit apre
cierii specialiștilor, obiectele des
coperite — printre care se afil 
hroșe, amulete șl alte podoabe — 
demonstrează existența unei mine 
de chihlimbar datlnd din epoca de 
piatră.

Pe ordinea 
(ei, la care 
zentanți ai vieți politice și șefi 
de triburi din Nigeria, figu
rează. In primul rînd discuta
rea propunerii privind crearea 
de state autonome în cadrul 
actualelor frontiere ale Nige
riei. în prima etapă a confe
rinței, întreruptă cu trei sap- 
t&mîni tn urmă, a fost pro
pus un proiect de constituție 
federală, cu un guvern central, 
și care 3ă garanteze autono
mia regiunilor, păstrîndu-se 
unitatea politică a țarii. Acest 
proiect de constituție a fost 
reținut de Consiliul militar 
suprem, care a precizat că pu-

nerea lui în aplicare nu 
fi realizată înainte de înche
ierea lucrărilor conferinței 
constituționale.

Agențiile de presă anunță 
că participarea la lucrări a 
delegației provinciei orientale 
este incertă. Colonelul Oju- 
kowo Adumegwo, guvernato
rul militar al acestei provincii, 
af anunțat sîmbătă că'delega
ția provinciei orientale nu va 
lua parte la lucrările confe
rinței dacă guvernul federal 
nu va retrage din capitala fe
derală și din provincia de 
vest toate trupele aparținînd 
tribului nordic Haussa și nu 
va reda poliției sarcina de a 
menține ordinea la Lagos.

Agenția France Presse rela
tează, din surse oficiale, că 
guvernul militar nigerian in
tenționează să instituie tribu
nale care vor ancheta cauzele 
și urmările conflictelor 
tribale, care au 
Nigeria 
mgi a.c.

Succesiunei oratorilor — 
veniți la New York din peste 
100 de țări — a înfățișat în
tr-o formă sintetică dar de 
mare preciziune, principalele 
tendințe din politica mondială. 
Remarcabilă în această pri
vință ni se pare afirmarea 
năzuinței de a feri omenirea 
de consecințele unui nou răz
boi, preocuparea pentru stabi
lirea raporturilor internațio
nale pe temelia trainică a în
crederii intre popoare. Mulți 
oratori au dat expresie simță- 
mintelor pe care le încearcă 
opinia publică în fața evoluți
ei evenimentelor. S-au putut 
auzi opinii constructive, do
veditoare ale unui spirit rea
list, propuneri care slujesc re
almente cauza păcii (deși în 
același timp, din păcate n-au 
lipsit unele poziții rigide, în 
spiritul războiului rece). Din 
întreaga desfășurare a dezbate
rilor generale s-a desprins ca 
o idee dominantă aceea că e- 
lementul hotărîtor pentru pro
movarea largă a relațiilor de 
colaborare Intre state îl re
prezintă respectarea dreptului 
fiecărui popor de a-și hotărî 
singur soarta, corespunzător 
voinței ri aspirațiilor sale, a 
principiilor independenței și 
suveranității naționale, egali
tății în drepturi și neameste
cului în treburile interne. A- 
plicarea acestor principii — 
fapt dovedit de înseși eveni
mentele din viața internațio
nală — constituie singura bază 
rațională acceptabilă pentru 
soluționarea nenumăratelor 
probleme pe oare le ridică ra
porturile între state.

Problema agresiunii ameri
cane în Vietnam, cu toate că 
nu se află înscrisă pe ordinea 
de zi, a fost abordată de majo
ritatea vorbitorilor. Mulți din
tre ei au rostit cuvinte aspre, 
de condamnare a politicii Wa
shingtonului care pune pacea 
Asiei de aud-est și a lumii în 
gravă primejdie. Ramura de 
măslin cu care a încercat să se 
înfățișeze la tribună repre
zentantul S.U.A. nu a avut e- 
fectul scontat la Washington. 
Ecourile bombelor azvîrlite 
deasupra R. D. Vietnam erau 
prea puternice, răzbateau pînă 
în incinta marelui for interna
țional și nu puteau fi date ui
tării. Pe bună dreptate, minis
trul de externe al României, 
tovarășul Corneliu Mănescu, 
sublinia că omenirea este pre
ocupată de soluționarea con
flictului vietnamez și așteaptă 
de Ia guvernul Statelor Unite 
nu cuvinte despre intenții de 
pace, ci acțiuni concrete în 
direcția păcii. Opinia publică 
cere ca S.U.A. să încete
ze definitiv și necondiționat 
bombardamentele împotriva 
R. D. Vietnam, să Înceteze ac
tele de război în Vietnam, 
să-și retragă trupele din a- 
ceastă țară, să recunoască 
Frontul de Eliberare Naționa
lă, reprezentantul autentic al 
Vietnamului de sud, să lase 
poporul vietnamez să-și re
zolve singur treburile interne 
fără nici un amestec din afa- 
ră» potrivit năzuințelor sale. 
„Vietnamezii trebuie să fie lă- 
sați să-și reglementeze pro
priile lor chestiuni In toată 11-

bertatea sub propria lor răs
pundere, oricare ar fi regimul 
pe care doresc să-l adopte" — 
sublinia ministrul de externe 
al Franței.

O problemă care a suscitat 
un viu interes, reținînd aten
ția multor oratori, a fost cea 
a securității europene. Găsi
rea căilor pentru reglementa
rea relațiilor dintre statele de 
pe continent, pentru înlătura
rea surselor de încordare, s-a 
dovedit a fi o preocupare co
mună multor delegații, preo
cupare exprimată in luările 
de cuvînt de la tribuna O.N.U. 
în general s-a apreciat pozi
tiv lărgirea legăturilor — pe 
plan diplomatic, economie, 
cultural, științific — între sta
tele europene, proces ce fa
vorizează pacea în lumea în
treagă. Reprezentantul Româ
niei sublinia în cuvîntul

cleare. Delegația română a au- 
blîniat că măsura esențială 
pentru înlăturarea pericolu
lui nuclear, pentru garantarea 
securității tuturor statelor, • 
constituie interzicerea armelor 
nucleare și distrugerea celor 
existente în stocuri. In ceea ce 
privește un eventual tratat de 
nerăspindire a armelor nucle
are, este necesar ca acesta ai 
stabilească nn echilibru, reci
proc acceptabil, al responsa
bilităților între puterile nu
cleare și cele nenucleare, să 
cuprindă obligații nu numai 
pentru țările care nn posedă 
arma atomică, ci și pentru sta
tele nucleare care ar trebui să 
se angajeze de a nu utiliza 
arma nucleară, de a nu o fo
losi niciodată contra țărilor 
nenucleare.

Dezbaterile au reliefat nă
zuința multor state membre 
ca O.N.U. să reflecte pe deplin 
realitatea lumii de azi, să do- 
bîndească universalitatea in
dispensabilă îndeplinirii me
nirii sale. în această ordine de 
idei s-a afirmat necesitatea 
restabilirii drepturilor legiti
me ale R. P. Chineze la O.N.U.

convingerea că „tn prezent 
există posibilitatea de a se a- 
borda problema securității pe 
baze acceptabile pentru toate 
statele europene". Realizarea 
securității europene — se ară
ta în continuare — îmbracă 
aspecte multiple și implica 
parcurgerea unui anumit pro
ces, în cadru] căruia urmează 
să fie eliminate treptat ten
siunea și fricțiunile înfre state 
precum șî teama de război și de 
agresiune. Eforturile Români
ei — care și-an găsit expresie 
și în rezoluția inițiată cu pri
vire la acțiunile pe plan regio
nal in vederea îmbunătățirii 
relațiilor de bună vecinătate 
între state europene aparți- 
nînd unor sisteme social-poli- 
tice diferite —■ se bucură de o 
deosebită prețuire, reliefată 
de altfel cu ocazia lucrărilor 
Adunării Generale.

Din multitudinea proble
melor dezbătute de exponenții 
diferitelor delegații s-au de
tașat și cele care privesc căile 
și mijloacele concrete pentru 
împiedicarea unui nou război 
mondial. A reieșit rolul ce re
vine
unor 
gure 
unui 
la dezarmarea generală și. în 
primul rînd, a dezarmării nu-

O.N.U. în promovarea 
acțiuni de natură să asi- 

eliminarea pericolului 
război nuclear, să ducă

și a primirii în O.N.U. a celor 
două state germane.

Colonialismul, în multiplele 
sale variante, a reprezentat 
obiectul unei energice con
damnări. Adunarea Generală 
a acordat prioritate discutării 
situației din Africa de sud- 
vest. Un vot semnificativ s-a 
produs în legătura cu Rhode
sia. O rezoluție care condamnă 
orice aranjament de culise în
tre „puterea administratoare" 
(Anglia) și rasiștii de la Salis
bury, in detrimentul populației 
de culoare, a fost adoptată cu 
86 de voturi. Numai reprezen
tanții Lisabonei și Pretoriei au 
cutezat să se declare solidari 
cu cauza lui Ian Smith.

Promovînd consecvent o po
litică externă realistă, con
structivă, Republica Socialistă 
România a dobindit un pres
tigiu deosebit în viața inter
națională. Prin dinamica și 
rodnica activitate pe care o 
desfășoară, delegația țarii 
noastre aduce o apreciată con
tribuție în cadrul lucrărilor 
Adunării Generale a O.N.U., 
pentru ca Organizația Națiu
nilor Unite să răspundă pe de
plin rolului ce-i revine, slu
jind cauza păcii și securității 
popoarelor.

m. ramura

R P. ALBANIA: Vedere a
1 Uzinei de sodă caustică 

din Vlone

SOLDAȚI IEFTINI

Astronomul american dr. Har
low Shapley, da la observatorul Uni
versității Harvard, s-a alăturat pă
rerii exprimate de trei alți oameni 
de știință americani în cursul unei 
emisiuni televizate, potrivit cărora, 
pe cel puțin 400 milioane de pla
nete din Univers există viață. Stu
diile curente, a spus dr. Shapley, 
ne duc Ia concluziile că in Univers 
există sute de milioane de galaxii 
asemănătoare Căii Lactee, în care 
Pămîntul și ceTelalte planete ale 
sistemului solar sînt doar o parte 
Imfimă din spațiul cosmic. In fie
care galaxie există, de asemenea, 
sute de mii de milioane de stele 
ca șl Soarele. Convingerea mea, a 
spus el, este că în Univers există 
peste 100 de milioane de planete 
pe care se află viață.

Noul guvern 
cambodgian

în Cambodgia a 
fost format un nou 
guvern. Adunarea 
Națională a acordat 
cu 73 de voturi pen
tru și patru contra 
votul de încredere 
noului guvern, al 
cărui prim-ministru 
a fost numit gene
ralul Lon Noi. Prim- 
vicep reședințe al 
guvernului a fost

numit 
doilea 
președinte 
tul Norodon Viriya, 
care deține și func
ția de ministru de 
externe. Portofoliul 
finanțelor a fost a- 
tribuit lui Hing 
Kunthel, iar cel al 
apărării naționale 
lui Op Kun Ang.

Primul ministru, 
Lon Noi, a făcut o

Sim Var. al 
prim-vice- 

prin-

declarație în care a 
expus * principalele 
obiective ale poli
ticii interne și ex
terne ale noului gu
vern al Cambodgieî. 
Pe plan extern, a 
arătat el, Cambod- 
gia va continua să 
promoveze o poli
tică de neutralitate 
și de menținere a 
unor relații strînse 
cu tarile prietene.

avut 
din

fnter- 
loc în 

lunaîncepînd
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Cerlndu-yl acuze pentru violenta limbajului, recent, cu ocazia vi
zitei la Washington ■ președintelui filipinez Marcos, senatorul ameri
can Wayne Morse spunea ch «oldațli filiplnezl trimiși In Vietnamul 
de sud stnt de fapt niște mercenari, dat fiind că slnt plătiți de Sta
tele Unite Ceea ce ar fi putut părea o jignire, prohab!! că a fost 
s&otlt la Pentagon ca un dulce compliment. Căci cu stilou] si hirtla 
In față, militari cu rang înalt socotesc cit coală un soldat. Rezultatele 
le-a exprimat un general foarte influent la Pentagon, O'Daniel, care, 
fnlr-nn interviu acordat ziarului TIMES OF VIETNAM spunea, după 

elogiile de rigoare adresate armatei saigoneze, că un soldat american 
costă de cinci ori mai mult declt unul sud-vletnamez. Ca să nu mal 
existe nici un dublu el preciza : „Dacă nu am avea acești soldați 
vietnamezi, noi am fi obligați, pentru a ne menține pozițiile In aceas
tă regiune, să recurgem la soldați americani care costă cel puțin d« 
cinci ori mai mult. Un aliat care reprezintă o afacere bună**. Pentru 
generalul O'Daniel războiul sud-vletnamez înseamnă „o afacere”, to
tul se traduce în cifre exprimînd profituri. Pentru alții Insă acest 
război Înseamnă durere șl moarte, distrugeri șl pierderea aproapelui.

Căutarea „mercenarilor** în Vietnamul de sud, Iu Filiplne asu In 
Coreea de sud, devine cu atlt mal necesară, cu cit cifre publicate re
cent de către serviciul de recrutare al Statelor Unite arată că peste 
13.000 de tineri au refuzat să se prezinte la recrutare. Unii dintre el 
au preferat Închisorile, alții s-au refugiat tn Mexic sau Canada.

De altfel, ceea ce a spus generalul american nu este o exprimare 
singulară, o excepție. Chiar președintele Johnson arăta că „producția 
de muniții depășește consumul, rămînînd mereu un surplus de des
făcut". McNamara, ministrul american al apărării, făcea chfar preci
zarea că pentru a fi epuizate surplusurile depozitate In arsenalele a- 
merlcane, este necesar ca războiul din Vietnamul de sud să dureze 
cel puțin ptnă In Iunie 1967. „Cel puțin" pînă In '67, căci „războiul 
costă scump", după cum scria acum citeva zile NEW YORK HERALD 
TRIBUNE. Cheltuielile trebuie deci amortizate șl realizat șl ua profit 
corespunzător, „husiness-ul fiind business" chiar dacă a obținut din 
lacrimi șl dnrere.

8. BRAND
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