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PRODUCȚIE
obiectivul central al activi

■tații organizațiilor U.T.C.
din întreprinderile industri 
ale, de construcții și tran

sporturiDesfășurîndu-șl lucrările la scurtă vreme după Congresul al X-lea al Partidului Comunist Român, Plenara Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist din 10—11 octombrie a.c. a așezat în centrul analizei, la primul punct al ordinei de zi, activitatea desfășurată de organele și organizațiile U.T.C. pentru mobilizarea tineretului la îndeplinirea sarcinilor de producție ale întreprinderilor industriale, de construcții și transporturi. Importanța dezbaterii prilejuită de plenară este pusă cu pregnanță în evidență de ponderea însemnată pe care tineretul o reprezintă în totalul forței de muncă din a- ceste importante sectoare de activitate din cadrul economiei noastre. Convingerea că partidul vede în tineret un factor activ în îndeplinirea programului stabilit de Congresul al X-Iea — programul făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, cu o economie puternică, temelia trainică a înfloririi vieții sociale, a ridicării bunăstării materiale și spirituale a poporului — obligă organele și organizațiile U.T.C. din întreaga țară la o permanentă ancorare în climatulcreatoare desfășurată de poporul nostru sub conducerea Partidului Comunist Român. De pe aceste coordonate ale adeziunii depline față de hotărîrile Congresului, față de întreaga politică internă și externă — promovată de partidul și statul nostru, plenara a definit direcțiile de activitate ale organelor și organizațiilor U.T.C. stabilind că și în viitor în centrul întregii activități va trebui să se afle educarea tineretului prin muncă și pentru muncă, cultivarea sentimentului de angajare totală în opera de construire a socialismului, societate în care suprema valoare o reprezintă omul, în care totul este subordonat nobilului ideal al fericirii celor ce muncesc.

efervescent al muncii

„SCINTEIA TINERETULUI"
(Continuare în pag. a V-a)
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MOMENTE DECISIVE 
iN BĂTĂLIA RECOLTEI

ÎNCHEIEREA CU SUCCES A ÎNSAMÎNȚĂRILOR — 

OBIECTIVUL PRINCIPAL AL SĂPTÂMÎNIIîn majoritatea județelor ritmul la semănat s-a intensificat mult în ultimele zile. In șapte județe ale țării, cooperativele agricole șl întreprinderile de stat, au raportat ca încheiat semănatul, iar în altele douăsprezece, lucrarea este pe sfîrșite. Aceasta se explică prin faptul că aici fiecare zi, fiecare oră este folosită din plin, mijloacele meca irizate sînt utilizate ia întreaga capacitate, munca de îndrumare șl control a organelor județene se desfășoară in teren, iar măsurile se iau diferențiat de Ia o unitate la alta, în cunoștință de cauză.Cu toate aceste bune rezultate, după cum reiese și din ultima situație centralizată la Consiliul Superior al Agriculturii, în cooperativele agricole și întreprinderile agricole de stat mai sînt de pregătit și fnsămînțat încă aproape 400 000 hectare, ponderea revenind unităților din nordul și vestul țării. Pentru succesul campaniei de însă mînțare a cerealelor de toamnă săptămînă aceasta este hotărîtoare. în cele șase sau șapte zile ce ne mai despart de sfîrșitul limitei maxime a perioadei socotita optima pentru executarea semănatului, paralel cu volumul mare de lucrări ce se cer executate : recoltatul porumbului, al sfeclei de zahăr, strugurilor fructelor și legumelor, strînsul și depozitatul furajelor, eliberatul terenului etc. — în fiecare unitate forțele se cer concentrate pe 4 îl- 4- S-.-î _• . .. . . _ - . ... . . j,terenurile rezervate griului și îngreunat semănatul, unde se constată mari rămîneri în urmă cu executarea acestei importante lucrări (județele Alba, Bihor, Brașov, Cluj, Covasna, Hunedoara, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Sălaj, Sibiu, Timiș și Vîlcea) se impune ca prin măsuri organizatorice eficace, diferențiate de la o unitate la alta, să se impulsioneze eliberatul terenurilor, iar timpul de funcționare a tractoarelor să fie prelungit la 24 de ore. Oricit de mare este efortul ce se depune acum, el va fi răsplătit la anul prin producțiile ce se vor realiza.Concentrarea forțelor mecanice — eliberate prin încheierea de către unele cooperative a- gricole și I.A.S. a semănatului — în cooperativele agricole unde această lucrare este mult rămasă în urmă, deplasarea în aceste unități a atelierelor mecanice în scopul depanării cu maximă urgență a tractoarelor, semănătorilor, grapelor disc și a celorlalte utilaje ce se defectează, participarea la muncă a tuturor membrilor cooperatori, prezența în cîmp a specialiștilor agricoli, neprecupețirea eforturilor pentru folosirea cit mai deplină a fiecărei ore, a fiecărei mașini, va determina sigur, ritmul susținut în care va trebui să se lucreze în această săptămînă hotărîtoare pentru soarta viitoarei recolte de grîu. Alăturînd puterea lor de muncă, entuziasmul și hărnicia efortului genera] al membrilor cooperatori și mecanizatorilor, tinerii, îndrumați de către organizațiile U.T.C., vor trebui să facă totul pentru a se evidenția în acțiunile de campanie ce vizează în ultimă instanță executarea exemplară a tuturor lucrărilor. Efectuat la timp și j la un înalt nivel agrotehnic, I semănatul devine prima și cea I mai importantă verigă în lanțul ; de măsuri ce asigură obținerea ; unor recolte bogate, pe măsura I condițiilor de care dispune a- I gricultura noastră socialistă. I

VIZITA TOVARĂȘILOR
NICOLAE CEAUȘESCU

Șl ION GHEORGHE MAURER IN INDIA
SOSIREA

LA DELHIDELHI 13. — Trimișii speciali Agerpres, Nicola*  Io- nescu și Ion Puținelu, transmit : Sentimentele de priete
nie, stimă fi prețuire care 
leagă dincolo de spațiile geo
grafice popoarele român fi in
dian au găsit o convingătoare 
reafirmare în cordialitatea cu 
care au fost întîmpinați solii 
României pe străvechiul pă
mânt al Indiei.

Președintele Consiliului 'de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolas Ceaușescu, 
fi președintele Consiliului de 
Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, 
sînt purtătorii unui mesaj de 
pace ți bună înțelegere, de 
prietenie și colaborare, soli ai 
dorinței poporului român de 
a contribui la dezvoltarea con
tinuă a bunelor relații stator
nicite între cele două țări fi 
popoare, bazate pe respec
tarea neabătută a principiilor 
suveranității și independenței 
naționale, egalității în drep
turi, neamestecului in trebu
rile interne, avantajului re
ciproc.

Primirea cordială făcută 
oaspeților români în capitala 
Indiei, atît de înaltele oficia
lități indiene, cit- și de popu
lația orașului, confirmă din 
plin dorința unei mai hune 
cunoașteri și conclucrări în in
teresul ambelor popoare, în 
sprijinul consolidării unui cli
mat de pace și înțelegere în
tre popoarele întregii lumi.

Ora 12,30. — Pe aeroportul 
militar din Delhi aterizează 
lin avionul prezidențial, la 
bordul căruia a sosit președin
tele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu soția, Elena Ceaușescu, și 
președintele Consiliului de 
Miniștri, Ion Gheorghe 
Maurer, împreună cu soția, 
Elena Maurer — pentru a 
face o vizită oficială In India 
la invitația președintelui Re
publicii India, Varahagiri

(Continuare in pag. a Vl-a)

DE PREȘEDINTtLI
INDIEI

(Continuare tn pag, a Vl-a,

de salut

Președintele Republidl In Varahagiri Venkata Giri, și ția sa, au oferit, luni seara, taloanele Palatului prezidai „Rashtrapati Bhavan”, un di oficial în onoarea președint Consiliului da Stat al Repub Socialista România, Nici Ceaușescu, și a soției tale, El Ceaușescu.La dineu au luat parte pri dintele Consiliului de Min Ion Gbeorghe Maurer, cu sc Comeliu Mănescu, ministrul facerilor externe, Cornel Bt că, ministrul comerțului extei Ion Moraga, adjunct al minis lui industriei construcțiilor de : șini, și Petre Tănăsie, amb: dorul României în India.Din partea indiană au pa

rostit de președintele Indiei rostit de președintele Consiliului de StDomnule președinte,Domnule prim-ministru, Stimate doamne,Iubiți oaspeți, adresez, dv., _____ __ , în numele guvernului și poporului Indiei, ca și în numele meu personal, un cald salut de bun-sosit. Ne bucurăm că primul ministru și ministrul de externe ai țării dumneavoastră, sînt, de asemenea, prezenți și le transmitem și domniilor lor căldurosul nostru salut, deși

Sînt fericit să vă domnule președinte

Vizita dumneavoastră, scurtă, continuă în mod oportun practica convorbirilor la nivel înalt, care, din fericire, e- xistă între guvernele noastre.Țin să vă asigur, domnule președinte, că așteptăm cu mare nerăbdare schimbul de opinii cu dumneavoastră și cu distinșii dumneavoastră colegi, asupra

unor probleme care privesc relațiile dintre cele două țări, în diverse domenii, ca și în problemele mai vaste ale situației internaționale actuale. Sînt sigur că întrevederile noastre vor aduce o contribuție deosebită la promovarea relațiilor prietenești dintre India și România.în timpul vizitei dumneavoastră în India, domnule președinte, veți avea posibilitatea să vedeți o parte din monumentele istoriei și culturii indiene, precum și realizări ale Indiei noastre noi. Sperăm că veți aprecia vizita dumneavoastră în India ca plăcută și utilă. Cunoașterea de către dumneavoastră personal a țării noastre, sperăm, de asemenea, că va constitui încă o verigă a relațiilor de prietenie dintre India și România.Vă adresez, din nou, tuturor, un cordial „Bun-venit".

Domnule președinte, Doamnă prim ministru, Doamnelor și domnilor,Pășind pe pămîntul Indiei, doresc să vă adresez, în numele meu și al soției mele, al președintelui guvernului, Ion Gheor- ghe Maurer și al celorlalți colaboratori care mă însoțesc, un cordial și cald salut de prietenie.Am răspuns cu deosebită plăcere invitației de a vizita moașa dumneavoastră țară, a ne întîlni cu conducătorii tului indian, de a cunoaște nemijlocit viața și preocupările minunatului dumneavoastră popor. Permiteți-mi să folosesc aceste prime momente ale vizitei spre a vă exprima cele mai vii mulțumiri pentru amabila invitație, pentru ospitalitatea cu care ne întîmpinați.între România și India există o distanță de peste 5 000 de kilometri : aceasta nu poate împiedica însă popoarele noastre

fru- de sta-

să se simtă aproape unul de tul, să colaboreze strîns și s unească eforturile pentru a f să triumfe în lume înaltele i aluri ale progresului și păcii.Venim în India animați dorința ca relațiile de prieft și colaborare dintre Românii India să cunoască o și mai ir dezvoltare, în folosul și spre nele ambelor popoare, ca îi legerea și conlucrarea dii cele două țări în soluțion: problemelor majore ale vieții temaționale contemporane fie și mai însemnată.Cu convingerea că vizita va înscrie ca un aport po, la dezvoltarea raporturilor mâno-indiene, la promovarea bilelor deziderate de pace și curitate ale omenirii contemp ne, permiteți-mi domnule ședințe, să dau, încă o dată, presie mesajului de prietenie care România — prin noi - adresează Indiei, întregului d neavoastră popor.
UN EXAMEN LA O „MATERIE" FUNDAMENTALĂ:celorlalte cereale de toamnă. îndeosebi în zonele unde seceta
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CU

FOND /

colectivității; încetînd a fi apa- 
naiul unor categorii restrînse de 
indivizi, ea răspunde necesității 
de frumos a maselor. Problema accesibilității artei are de aceea o importanță de prim ordin căci, cu cit receptarea se face mai adecvat și în straturi mai largi ale societății cu atît ne vom afla în fața unui public mai evoluat. Perfecționarea spirituală a omului în socialism implică adîncirea legăturilor acestuia cu toate domeniile frumosului. O educație umanistă fără aportul nobilei arte a cuvîntului este de neconceput Felul în care se face comunicarea, în diferite ramuri de arte și în literatură se cere studiat cu

na semnificațiilor proprii și domeniu] poeziei lirice — teren dificil al artei, în care mai ales nouă — drept artă a viitorului. Prin tradiție, este bine știut, poe-
ACCESIBILITATEA

POEZIEI
§ funcționează prin intermediul

în ultimele decenii pe diferite meridiane nu rareori Impostura a tini tă se declare drept operă genială iar iraționalul a făcut
zia lirică a avut de-a lungul secolelor reprezentanți străluciți, a căror operă a excelat prin profunzime și simplitate. Construcții riguros gramaticale au acoperit un

și astăzi zguduitoare. Fetrarca, Villon, Goethe, pentru a cita doar cîteva din ilustrele nume aflate la originea întregii poezii europene, ne izbesc și astăzi prin claritatea exemplară a frazei lor poetice, prin dialogul direct, e- moționant, angajat cu cel căruia versurile lor se adresează. în cetatea greacă — și nu numai în ea — spiritul de claritate al poeziei se menține în bună parte și prin finalitatea ei care în multe cazuri era susținerea moralului și îmbărbătarea cetățenilor în acțiuni patriotice. Nu am auzit niciodată, și mi s-ar părea absurd să
‘GRIGORE ARBORE

(Continuare în pag. a IV-a)

Abia a doua zi dimineața, după sosirea mea la Tulcea, am putut schimba cîteva cuvinte cu tînărul medic Virgil Predoiu, de la dispensarul din Sulina.— Cum ați ajuns aici ?— Mi-a plăcut. Sau credeți că nu se prea poate și așa ?Dincolo de acest răspuns, aveam să aud mărturisiri care caracterizează de fapt, dificultățile specifice acestor locuri de la marginea apelor.— O bună perioadă am funcționat la Letea. A fost într-a- devăr greu. Populația rară, iar rezolvarea „urgențelor" este deseori, dramatică. Trebuie să te descurci singur. Avionul zboară doar în condiții de vară, iar vasul sanitar nu răspunde tuturor nevoilor. Față de alți colegi, care se vîn- tură făcînd naveta pe lîngă diverse orașe, nu ne putem permite să mergem la Tulcea ori de cite ori avem nevoie sau dorim să vedem un spectacol. Distanța este destul de mare... un singur transport pe zi, dacă-1 pierzi s-a terminat... în fiecare iarnă Dunărea îngheață ; 4 luni, Sulina e oraș închis. Cu toate acestea trebuie să înțelegem că este necesar să fie cineva care să lucreze și aici...

Urăsc sincer turismul organizat. Surisul Giocondei se explică cu bățul și Capela Sixtină cu lanterna de buzunar. Oricite avantaje prezintă grupul, arta se receptează particular. Oricîtă garanție prezintă ghidul, din frumos te împărtășești pe tăcu- telea. Fiecare cit poate, pe contul său. Emoția nu se explică. Emoția nu se arată cu degetul. îmi plac la nebunie tinerii care se sperie cite unul în fața tablourilor lui Van Gogh. îmi plac nesfîrșit tinerii care amețesc cite unul lingă statuile lui Brân- cuși. Fiindcă nu există impietate mai mare față de cugetul olandezului arzătoi decît să-i stingi cu vorbe goale culorile și nu există impietate mai mare față de geniul românului închipuind
de SÎNZIANA POP

(Continuare în pag. a Il-a)

V. rAvescu (Continuare in pag. a IV-a)



FESTIVALUL NAȚIONAL 
AL TEATRELOR DRAMATICE 

ILEGAL ITÂII
Piesa istorică Croitorii cei 

mari din Valahia de Alexandru Popescu își propune să reliefeze, pe fundalul unei fabulații comico-metaforice, un conținut ideatic contemporan. Cu o sinceritate pa<Âo- tică ușor declarativă, autorul se străduiește să impună recunoașterea rezervelor de vitalitate ale poporului român și posibilitățile lui de a da naștere unor autentice valori artistice, izvorîte din- tr-o spiritualitate elevată, expresie a geniului creator fiind călugărul poet ce ni-i sugerează pe marii Arghezi și Brâncuși, (imaginea acestuia din urmă se reduce însă în concepția autorului la un portret simplist, vulgarizat). Pe lingă defectele de construcție ale unor caractere ca acelea ale călugărului sau capelanului, personaje prea puțin diferenția
te, piesa închide în sine o avalanșă de semnificații pe care autorul le adresează direct publicului, obligîndu-1 la meditație. Dialogul static și uneori prelungit, este vi- talizat, în spectacolul teatrului „Maria Filotti" din Brăila, de regizorul Yannis Veakis, care dă interpretării culoare, umor d'e calitate și prospețime. Remarcabil Dumitru Dobrin, (grămăticul poet). Petre Simion (Capelanul) își duce la capăt cu corectitudine partitura, neiz- butind totuși să facă vizibilă trecerea treptată de la disprețul față de barbarii valahi la înțelegerea și admirarea neprețuitelor lor bogății sufletești și materiale. Nicolae Ivănescu (Voevo-

dul) schematizează ziția rolului care cială, total lizînd ruirii . ________Decorul lipsit de funcționalitate, realizat de Ștefan Hablinski, rămîne doar frumos realizat plastic. Am putea spune că spectacolul, deși inegal pe alocuri, se caracterizează prin acuratețe și onestitate profesională.Ieri ni s-a oferit bucuria unui program mai bogat în manifestări. în afară de spectacolul de seară, cu piesa lui Radu Cosașu Un scurt program de bosannove în interpretarea colectivului din Bacău și în regia lui Ivan Helmer, dimineața a avut Ioc un recital de poezie românească. Mircea Bellu, de la Teatrul din Bacău, s-a prezentat cu Ultima scrisoare de Beniuc și un fragment din Dumbrava roșie de Vasile Alecsandri. Interpretarea lui n-a depășit însă limita unei simple corectitudini. O adevărată revelație a constituit-o însă recitalul actriței Lory Cam- bos de la Bacău cu un fragment din Amintirile lui Creangă. Interpreta a știut să folosească o limbă moldovenească dulce, neostentativă. a nuanțat cu sensibilitate textul plin de gingășia senină a copilăriei, întregită de un fundal muzical ce sporea farmecul interpretării.

compo- printr-o miș- scenică rigidă, artifi- și o rostire a textului nenuanțată, minima- astfel noblețea dă- principelui român.

MEDEEA IONESCU

PENTRU

>»<«. •

(dnema

Alături de noile întreprinderi care înconjoară Piteștiul, printre care și marele Combinat chimic, în ultimul timp orașului „vechi" i •-» adăugat un „nou“ denumirea lor capă tind uz curent în vorbirea localnicilor. După cum se vede și din această fotografie luată din avion de DUMITRU F. DUMITRU, zecile de blocuri construite aici depășesc dimensiunile unui cartier. Mai ales comparativ cu ceea ce reprezenta un cartier înainte, la Pitești.
CU STUDENȚII LA „MĂRȚIȘOR"

Sub conducerea conf. univ. 
Eugen Simion, un grup de stu- 
denți din anul al V-lea de la Fa
cultatea de limba fi literatura ro
mână din București au vizitat 
ieri după amiază Casa memoria
le „Tudor Arghezi" de la Mărți
șor. La sosire în fața casei (aflată 
încă în reconstrucție), studenții 
au fost întimpinați de Mitzura fi 
Baruțu Arghezi, fiii poetului, și 
de Benea Constantin — Costache 
gospodarul —, „stăpînul" de azi 
al livezii, care le-au prezentat, în 
cuvinte emoționante, cîteva as-
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CORABIA NEBUNILOR S rulează 

Ia Patria (orele 9; 12; 15; 18; 21); 
Festival (orele 9,15; 12,30; 16,30;
20,15).

LUPII ALBI : rulează la Repu
blica (orele 8,15 ; 10,45 ; 13,15 ; 16 ;
18.45 ; 21,15) Favorit (orele 10 ; 13 ;
15.30 ; 18 ; 20,30).

PARIA rulează la Luceafărul 
(orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ;
21) București (orele 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 21) Modern (orele 9,30 ;
11.45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,46).

STELELE DIN EGER : rulează 
la Victoria (orele 9 ; 12,30 ; 16 •
19.30) .

MY FAIR LADY : rulează 1» 
Central (orele 9,30 ; 13 ; 16,30 ; 20).

BĂRBAȚI IN DEPLASARE : ru
lează la Lumina (orele 9,30—15,45 în 
continuare : 18,15 ; 20,45)

SOARELE VAGABONZILOR 8 
rulează la Doina (orele 11,30;
13.45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30) Dacia (ore
le 8,15—20,45 în continuare).

A TRĂI PENTRU A TRAI: ru
lează la Union (orele 15,30 : 18 :
20.30) .

PROGRAM DE FILME DOCU
MENTARE : rulează la Timpuri 
Noi (orele 9—21 în continuare).

LA NORD PRIN NORD-VEST t 
rulează la Feroviar (orele 9 ; 13,15 ;
15.45 ; 19,15) Excelsior (orele 10,15 ;
13,30; 17; 20,30) ... ......................... .
8.30 ; 11,30 ; 14,30 ;

ANGELICA ȘI

MARȘUL
peote din viața fi activitatea de 
gospodar, de „staroste" de maha
la, de părinte ți de scriitor a lui 
Tudor Arghezi. tn poezia frunze
lor îngălbenite ale pomilor, stu
denții au vizitat apoi livada poe
tului, cu pomii, pisoii fi cîinii ce 
mai supraviețuiesc, prilej unic de 
a cunoaște universul casnic al a- 
tîtor poezii fermecătoare. 
Excursia aceasta „de studii" ca
pătă astfel și semnificația unui 
pios omagiu adus marelui poet.

fănuș bAileșteanu

TINERETULUI
ORADEAN

Cadran

CARIILOR CUCERIREA
VOCAȚIEI

VACCINUL 
CONTRA

Statisticile făcute într-o serie de țări din Europa occidentală au arătat că între 80 și 90 la sută din persoanele mature și 80 la sută din copii suferă de carii dentare. Europeanul pierde, pî- nă la 40 de ani, cite trei dinți la fiecare 10 ani. în medie, la 70 de ani, el a pierdut circa 20 de dinți.Aceste date pot fi examinate, acum, într-o lumină nouă, după realizarea, în Anglia, a unui vaccin contra cariilor. Cercetările efectua
te au arătat că afecțiunea a- ceasta se datorează nu zahărului ( și, deci, nu în primul rînd consumului exagerat de dulciuri), ci lipsei de Igienă : bacteriile care provoacă întotdeauna cariile se dezvoltă cu predilecție pe o dantură bogată în urme de zaharoase (ca urmare a faptului că a fost prea puțin spălată). în orice caz, în condițiile alimentației moderne, cariile sînt inevitabile. Vaccinul creat le previne, însă, într-un procent Însemnat. Experienței^ făcute pe maimuțe au arătat că, după 18 luni de observație, animalele infectate și nevaccinate aveau 38 de carii și 13 leziuni cariogene. în timp ce martorii vaccinați aveau numai 6 leziuni și nici o carie definitivă.

Rezultatele concursului de fotografiiRezultatele concursului de fotografii

de presă pentru expoziția 

„Inscripții la un sfert de veac
Cu prilejul celei de a XXV-a aniversări a eliberării patriei de 

sub jugul fascist. Uniunea ziariștilor din Republica Socialistă Româ
nia a organizat — prin Asociația fotoreporterilor — un concurs de 
fotografii de presă.

Din cele aproape 309 de fotografii primite pentru concurs, peste 
150 au fost selecționate pentru expoziția „Inscripții la un sfert de 
veac" — deschisă la sediul Uniunii ziariștilor din București.

Anallzînd conținutul și calitatea fotografiilor din expoziție, ju
riul desemnat de conducerea Uniunii ziariștilor a acordat următoa
rele premii șl mențiuni :

PREMIUL I : în valoare de 3 500 lei, pentru fotografiile „Geneză", 
„.Inscripții la a 25-a treaptă" șl „Cumpărați castele". Iul AUREL 
MIHAILOPOL — fotoreporter la revista .,Cinema". PREMIUL II ; 
în valoare de 2 800 lei, pentru fotografia „Temerarii", lui VASILE 
MOLDOVAN — fotoreporter la Agenția Română de Presă — „Ager- 
pres" ; PREMIUL III : în valoare de 2 000 lei, pentru fotografia 
„După nuntă" Iul EDMUND HOFFER — fotoreporter la ziarul 
„Neuer Weg“.

MENȚIUNI: a cîte 1 000 lei — pentru fotografiile ,,Zlua elibe
rării". Iul SANDU CRISTIAN — fotoreporter la ziarul „Scînteia" ; 
„Ilustrație la Scufița Roșie", Iul ARCADIE OSMULCHIEVICI, foto
reporter la Redacția publicațiilor pentru străinătate; „Dansul fo
cului" — Iul ION CUCU — fotoreporter la ziarul „Scînteia tineretu
lui". De asemenea s-au mal acordat DISTINCȚII pentru foto
grafiile : „Cratere Industriale", „Sărbătoare", „Arcul". „Radiografie" 
— Iul ARPAD BORTHA — de la ziarul „Cuvîntul nou“ — Sfîntu 
Gheorghe, ,.Pe Valea Oltului" — lui VIRGIL ULIERU — de Ia 
revista „Viața militară" ; „Artizanat energetic la Mlntia-Deva" — 
Iul VIRGIL ONOIU — de la ziarul „Drumul socialismului" — Deva.

//

Baruțu T. Ar
ghezi evocînd 
cîteva momente 
din viața lui 
Tudor Arghezi
Foto :

O. PLECAM

seAstfel tînărul

Duminică, ziua comemorării a 25 de ani de la eliberarea orașului Oradea de sub ocupația fascisto-hor- thistă, a constituit pentru tineretul orădean prilejul unei emoționante evocări a luptelor care s-au purtat pe locurile lor natale. 5 000 de tineri, elevi, muncitori, intelectuali și studenți au pornit într-un impresionant marș spre locul unde au avut loc luptele pentru eliberarea orașului și unde a căzut eroic colonelul loan Buzoianu.Imensa coloană in uniforme albastre a străbătut cel 10 kilometri în sunetele marșurilor și cînteceior patriotice. La monumentul ostașilor români de la Băile Felix, punctul final al marșului, a vorbit generalul maior Virgiliu Manta, participant la luptele de acum un sfert de veac.In final, un grup de elevi și pionieri de la liceul nr. 2 din Oradea au prezentat un reușit montaj cu titlul „Eroi au fost, eroi sînt încă".VALENTIN BUZLEA

JUNE IOSIF — comuna Rapoltul Mare, jud. Hunedoara. Apelul dv. către redacție l-am transmis imediat Direcției Asistenței Sanitare din Ministerul Sănătății, cu rugămintea să-i dea o soluționare, pe cit posibil, favorabilă. Răspunsul e îmbucurător. Vi s-a aprobat internarea în Sanatoriul posteură ortopedie și recuperare din stațiunea Eforie-Sud. Biletul de internare a fost trimis iar Direcția Sanitară a județului Hunedoara a fost înștiințată să vă pună la dispoziție pentru transport fie o mașină, fie un avion sanitar.ANETA NEDELCU — Pitești.Sînteți de profesie dactilografă, elevă tn clasa a VIII-a la seral și ne întrebați dacă după absolvire puteți intra la un liceu de specialitate, curs seral, fără examen de admitere. Acest lucru nu e posibil. Fără examen pot intra la liceele de specialitate numai elevii liceelor de cultură generală care au' promovat clasa a IX-a și doresc să se transfere. Dar și aceștia trebuie să mai susțină unele examene de diferență. în consecință pentru anul 1 dv. trebuie să candidați la concursul de admitere.DUMITRU ILIE, RADU ENE — Comun*  Poenarii Apostoli, jud. PrahovaTransferul nu poate fi acordat imediat după absolvirea școlii și încadrarea în producție, întrucît, prin contract, trebuie să lucrați cel puțin trei ani în locul unde ați fost repartizat, în același timp, nu este mai puțin adevărat, unitatea trebuie să vă ofere posturi potrivite calificării. Tocmai de aceea, pentru clarificarea situației, am luat legătura cu conducerea întreprinderii Energomontaj București — Șantierul Brazi. Acolo, nu s-au început încă lucrările A.M.C., care țin de calificarea dv. Ni s-a comunicat, însă, că veți fi repartizați la punctul de lucru București-Sud, unde veți efectua lucrări în specialitate.Prof. ALEXANDRU GABRIEL — Oradea.Am reținut din scrisoarea dv. faptul că președintele comitetului d'e bloc D. 1 n,r. 72 din oraș este Gheorghe Toma. Ne scrieți că are cazier pentru înșelătorii și abuzează de sarcina ce i-a fost încredințată, în sensul că și-a însușit bani ce se cuveneau unui alt locatar, a transformat spălătoria în atelier de tîmplărie și vopsitorie, provoacă scandaluri, bătăi. Redacția a trimis materialul dv. inspectoratului de miliție și vă sfătuim să vă adresați și I.A.L.De multe ori vocația descoperă întîmplător. s-a întîmplat și cu tîmplar Szente Benedek de la I.L.E.F.O.R. Tg. Mureș. Meseria 
sa, sculptor de mobilă fină, are tangență cu arta. O artă care se manifestă cotidian în exercitarea profesiunii, solicitînd delicatețe și fantezie. Tînărul lua să modeleze numai lemnul mobilei, pînă cînd într-o zi un prieten i-a adus o vioară ru- gîndu-1 să repare cutia spartă așa cum va ști el. Era pentru prima oară cînd avea în mină o vioară. A îndrăgit instrumentul și s-a gîndlt să-și făurească o vioară nouă cu mina sa. Pasiunea trezită din latență nu l-a mal părăsit. A vizitat Fabrica d'e instrumente muzicale de la Complexul de Industrializarea Lemnului din Reghin, a studiat modele și a citit numeroase cărți de specialitate. în cîțiva ani a construit 28 de viori. Dar asta nu e totul : cea mai bună dintre viorile sale l-a servit cu credință la școala populară de artă pe care a absolvit-o recent, devenind în a- celași timp un pasionat iubitor și interpret al muzicii.

C. POGACEANU

UN EXEMPLU 
DE ATITUDINECu sprijinul cetățenilor a fost prins și imobilizat Curcă David, de 28 de ani, tehnician veterinar care a comis un act de tîlhărie în autogara din Lugoj. El a lovit pe cetățeanca MJ. și i-a zmuls o sacoșă plină cu a- limente, încercînd apoi să dispară. N-a reușit datorită intervenției salutare a cetățenilor aflați în apropiere.
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CArN TÎRGUL CUCULUI...Doi huligani au acostat în plină stradă o femeie, au molestat-o și au forțat-o să-i însoțească la locuința unuia dintre ei unde a fost violată cu bestialitate de 11 inși I Deocamdată au fost identificați numai 9 dintre el. Ștefan loan (21 ani), Daniliuc Costache (25 de ani), Acatin- căi Constantin (16 ani) fără ocupație, eu antecedente pe-

nale, Ciobanu Corneliu (23 ani), fără ocupație, Senchie- vici Emil (18 ani) — cupație, Senchievici (22 de ani), Samschi (12 ani), cunoscut ca buzunare, Aciobăniței și Goescu Dan.De reținut nerei I. V. a ora 19,30 în vai Tîrgul strada Cuza dar numeroși cetățeni care 
se aflau de față n-au schițat nici cel mai mic gest de a- .pănare a victimei. Chiar oa-n Tîrgul Cucuiul..,

fără o- Florin Petrică hoț deMihaică acostarea tifos t s&vtrșită la stația de tram- Cucului de pe Vodă din Iași,

DAR PORTARUL CE PĂZEA?Sînt cercetați în stare de reținere pentru infracțiunea de furt din avutul persona! Popescu Romeo (22 ani) — student în anul III la Facultatea de Electronică a Institutului Politehnic București, Băeșu Ieronim (21 ani — student în anul II la aceeași facultate și Contici A- drian (20 de ani) — fără o- cupație. Gei trei au pătruns în blocul A din Complexul Grozăvești și, profitînd de lipsa de vigilență a portarului și a colegilor, au furat din camera lui F. I. o haină de piele în valoare de 2000 de lei. Inspirat, păgubașu’ s-a dus a doua zi în Piața Unirii unde i-a surprins în timp ce încercau să vîndă haina. Acum cei trei „prieteni" reflectează la rece a- supra faptei oomise. Haine au căutat, haine au găsit. Dar nu de piele...

Melodia (orele 
17,30 ; 20,30).

SULTANUL t 
rulează la Grlvița (orele 9 : 11,15 ;
13.30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20.30)

ANGELICA ȘI SULTANUL șl 
NEtMBLINZITA ANGELICA : ru
lează la Aurora (orele 9 ; 12,30 ; 
16 ; 19,30).

MEMENTO : rulează la înfrăți
rea (orele 15 ; 17,45 ; 20).

SHERLOCK HOLMES : rulează 
la Buzesti (orele 15,30 ; 18).

CĂSĂTORIE DIN INTERES 8 
rulează la Buzești (ora 20).

OMUL CARE VALORA MILIAR
DE : rulează la Bucegi (orele 9 î
11.15 ; 13,30 ; ÎS ; 18.15 ; 20,30). Mio
rița (orele 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ;
18.15 ; 20,30). Arta (orele 9—16.30 în 
continuare ; 18,30 : 20,30).

PRINȚUL NEGRU : rulează la 
Unirea (orele 15,39 ; 18).

BUN PENTRU SERVICIUL AU
XILIAR : rulează la Unirea (ora 
20,15).

OMUL MOMENTULUI : rulează 
la Lira (orele 15,30 ; 18 ; 20,15) Flo- 
reasca (orele 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 16 : 
18,15 ; 20,30).

O CHESTIUNE DE ONOARE S 
rulează la Progresul (orele 15,30 ; 
18).

POST-SEZON : rulează la Pro
gresul (ora 20,15).

NEIMBLlNZITA 'ANGELICA : 
rulează la Drumul Sării (orele 15 ;
17.30 ; 20).

DRAGOSTE LA LAS VEGAS l 
rulează la Ferentari (orele 15,30 ; 
18 ; 20,15) Munca (orele 16 ; 18).

NOAPTEA GENERALILOR S 
rulează la Giulești (orele 15,30 ;
19) , Viitorul (orele 15,30 ; 19).

OMUL CU ORDIN DE REPAR
TIȚIE : rulează 
20,30).

EXPRESUL 
VON RYAN__________ ______
ceni (orele 15,30 ; 18).

COMISARUL X ȘI BANDA 
TREI CIINI VERZI : rulează la. 
Crîngași (orele 15,30 ; 18 ; 20,15).

UN GLONTE PENTRU GENE
RAL : rulează la Volga (orele 9— 
15,45 tn continuare : 18,15 ; 20,30).

OMUL, ORGOLIUL, VENDETA : 
rulează la Gloria (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30) Tomis (o- 
rele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 
20,30).

VÎRSTA INGRATA : rulează la 
Moșilor (orele 15,30 ; 18).

ILUZII : rulează la Moșilor (ora
20.30) .

ADIO GRINGO : rulează la 
Popular (orele 15,30 ; 18).

MICII LUPTĂTORI : rulează la 
Popular (ora 20,30).

CĂLUGĂRIȚĂ ȘI COMISA
RUL : rulează la Munca (ora 20). ,

TIGRUL: rulează la Flamura 
(orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
20.30) Flacăra (orele 15.30 ; 18).

VIAȚA LUI MATHEUS : rulea
ză la Flacăra (ora 20,30).

CAVALERH AERULUI ! rulează 
la Vltan (orele 15,30 ; 18).

RISCURILE MESERIEI : rulea
ză la Vitan (ora 20,30).

AM DOUA MAME ȘI DOI TAȚI • 
rulează la Pacea (orele 15,45 ; 18 ;
20) .

LOVITURA PUTERNICA : rulea
ză la Cosmos (orele 15,30; 18: 
20,15).

ARUNCAȚI BANCA IN AERS 
rulează la Rahova (orele 15,30 ; 18)

SlNGEROASA NUNTA MACE
DONEANĂ : rulează la Rahova 
(ora 20,30).

la Cotroceni (ora

COLONELULUI 
rulează la Cotro-

(Urmare din pag. I)

în co- Otilia șiChilia ; de natu-

Ascultîndu-1 pe tînărul medic, gîndul m-a îndreptat spre ceilalți colegi de breaslă ai săi: Petru Vasiliu din București, care, singur, a cerut să fie repartizat muna Crișan, soții Mihai Sima de la spre tînărul profesor râie Aurel Stoica, care a solicitat mutarea sa de la Tulcea la liceul din Sulina; spre toți a- cei oameni care au rămas în aceste locuri îndeplinind cu cinste nobila lor misiune socială, de a pune în valoare cunoștințele lor de specialiști.Dar, ca în oglinzile paralele, am văzut și cealaltă i- magine, a acelor inși ce migrează atrași de alte fluxuri. Sînt în primul rînd absolvenții din învățămîntul superior neprezentați la posturi. Parcă o văd pe Maria Fusu, repartizată la Biblioteca municipală din Tulcea, cerînd cu lacrimi în ochi negație. Ca să nu mai vorbesc de Vasiu 
T. Vasile și Emil Dumitra- che, ingineri electromecanici, repartizați la Trustul de a- menajări și valorificare a stufului, care nici nu s-au deplasat, măcar, din curiozitate, pînă la întreprinderea a- mintită. Din 9 profesori română, s-au prezentat posturi numai 2, iar din doi absolvenți ai Facultății de filozofie repartizați anul a- cesta, nici unul nu și-a luat în primire catedra. Cazuri similare se întilnesc cu alte cadre didactice de la alte o- biecte (chimie, biologie, științele naturii, etc.). La o recentă verificare făcută de Inspectoratul școlar județean s-a constatat că din cei 98 absolvenți repartizați pentru anul 
acesta, s-au prezentat la post

de la cei

chiar și din mi-
Gheor- serviciu-

astfel de făcut pen-

56. Se recurge la tot felul de tertipuri și intervenții. Uneori sînt implicate în acest lanț al slăbiciunilor direcțiile generale nistere. Tovarășul 
ghe Mocanu, șeful lui personal al Consiliului popular județean Tulcea, ne informa că o intervenție s-a tru inginerul chimist Constantin Oană. „Ni s-a cerut să renunțăm la repartiția lui pentru a fi trimis la Tr. Măgurele, unde i se dăduse post soției. însă aveam nevoie de dînsul , la Uzina de apă a orașului, unde 
CONȘTIINȚA PROFESIONALA

nu există nici măcar un tehnician chimist și de aceea am solicitat să se acorde schimbarea repartiției soției, aici, la Fabrica de conserve, unde de asemenea, avem nevoie de cadre cu pregătire superioară. Dar..."Un fenomen frecvent, mai ales în agricultură, se referă la „zborul", după puțin timp de la încadrare, a multor cadre inginerești. Pop Cornel, (C.A.P. Dorobanțu) a funcționat un an, apoi, după satisfacerea serviciului militar, nu s-a mai întors al locul de producție. La fel a procedat și Dumitru Ionescu (C.A.P. Sîmbăta), Vasile Io- niță, (C.A.P. Hamcearca) deși era căsătorit cu o localnică, s-a întors după un an la Timișoara. „Am carnet de conducere, mal bine merg șofer acolo". Exemplele pot fi, din păcate, înmulțite. în ge
neral această situație este ca-

avan tace este refuzîn- demisiei
racteristică mai ales celor ca- re-și termină stagiul și uzează de demisie, plecînd, de cele mai multe ori, după je iluzorii. Dar, ceea la fel de grav, alții, du-ll-se acceptarea preferă să se descalifice prin dezinteres profesional. Tovarășul Emil Cubleșan, directorul Direcției agricole la această categorie mitru Boba, Mihai și Remus Bogza.Cele cîteva cazuri te nu sînt singulare, liză complexă a problemei asigurării cu cadre de specialitate a județului Tulcea, re

numea pe Du- Iamandiaminti- O ana-

levă un mare deficit în majoritatea sectoarelor de activitate. Bunăoară, în învăță- mînt din cei 1175 de profesori numai 538 au calificare superioară, ceea ce reprezintă mai puțin de jumătate. Din totalul de 2 214 oadre, 1150 sînt absolvenți ai universităților sau institutelor de învă- țămînt superior. Sînt școli care nu posedă decît unul sau două cadre calificate.Din necesarul die 246 de cadre cu specializare, pentru unitățile C.A.P. s-au asigurat doar 104, existînd un deficit de 57 ingineri zootehnici, 63 de agronomi șl 22 de ingineri horticultori.Dacă, în general, în domeniul sanitar s-a acoperit oarecum întregul teritoriu cu cadre din învățămîntul mediu, sînt specialități văduvi
te de cadre cu pregătire superioară. Astfel, la nivelul 
județului, la o populație de 

276 000 de locuitori, există doar cîte un singur medic o- culist, neuropsihiatru, derma- tovenerian, și nici un endo- crinolog sau medic primar de boli interne. în situațiile dificile trebuie să se apeleze la Constanța. Majoritatea posturilor de economiști sînt o- cupate de oameni cu studii medii.— După discuții ți mari dezbateri, ne spune tovarășul 
Teodor Coman, prim secretar al comitetului județean al P.C.R., am reușit să angajăm un arhitect. Pînă acum am fost la fantezia și bunul plac al D.S.A.P.C. Constanța un

de sînt circa 400 de proiec- tanți și arhitecți. în construcții avem 3-4 ingineri și, nu întîmplător, stăm prost cu realizarea investițiilor. Dacă în unitățile agricole din jurul Constanței sînt mai mulți ingineri, aici avem unități C.A.P. fără nici un inginer. O măsură de redistribuire a cadrelor este absolut necesară. Dar și a liceelor de specialitate. în afara unui liceu pedagogic, în județul Tulcea nu există nici un alt liceu de specialitate. Am propus înființarea unui liceu agricol pe profile. Ministerul a revenit asupra aprobării inițiale tocmai cînd începuseră examenele. (în paranteză fie zis, la Constanța funcționează 4 asemenea licee). în 1970 începem un sistem de irigații și trebuie Ingineri pentru hidroameliorații. Nouăzeci la sută din industria mineritului din Dobrogea sa află pe

Tulcea. cu înteritoriul județului întreprinderea minieră, foarte multe cadre, are schimb sediul la Constanța, unde există numai o carieră cu pondere mică și o fabrică de cretă la Basarabi. Pentru un ștat de plată, de pildă, de la cariera de calcar de la Mahmudia — ce va fi pusă în funcțiune cu un an mai devreme și va asigura 1 700 000 tone calcar anual pentru Combinatul siderurgic de la Galați — trebuie să se meargă la Constanța, cheltuindu-se mult timp. De ce ? Pentru că cele mai multe cadre cu pregătire superioară preferă birourile 

comode de pe malul mării și le este foarte greu să se deplaseze acolo unde de fapt se află producția. O situație asemănătoare ? De exemplu ponderea masei lemnoase și prelucrarea ei (70 la sută) din Dobrogea se află în județul Tulcea dar întreprinderea silvică lucrează la... Constanța.într-o perspectivă apropiată se pune problema creării unui combinat alimentar care însumează noi întreprinderi ale M.I.A., cu o producție globală de peste un miliard lei. Tovarășii din minister au promis c-o să trimită pe cineva dintre cadrele ministerului. A fost desemnat tovarășul Vasile Stoenescu, inginer piscicol : „Am un băiat de 19 ani și trebuie să mă ocup de el, nu pot veni la Tulcea", ne-a refuzat dînsul. Aflăm că în minister se află șl tovarășul secretar general Constantin 

Nicolau, de specialitate tot inginer piscicol. Dînsul a fost promovat de aici din funcția de inginer șef al întreprinderii piscicole Tulcea. Are experiență și ar fi deci, foarte, foarte indicat.— Lipsa specialiștilor din sectoarele de exploatare, ne declara tovarășul Ion Se- 
serman, inginer șef la Trustul de amenajări și valorificare a stufului, are multiple repercusiuni. De pildă, duce la suprasolicitarea oamenilor pe care-i avem. Așa se explică de ce în ultimii trei ani ne-au plecat peste 20 de ingineri mecanici, cadre bine 

pregătite. Altă chestiune : trebuie să ne autoutilăm. Avem ateliere, avem capacitatea necesară, dar nu avem su- ficienți oameni la proiectare. Aceasta explică de ce munca de asimilare a utilajelor durează mult timp.Nu există ședință, fie Ia minister, fie pe plan local, în care să nu ridicăm această problemă a cadrelor. Am solicitat să ni se repartizeze absolvenți cu studii superioare. Din patru ingineri construcții navale, ni s-a repartizat doar unul singur, deși noi avem cea mai mare pondere în flota fluvială. Anul acesta am primit 7 cadre noi (5 ingineri și 2 juriști, nici un economist) față de 23 solicitate de noi.
★Căutînd cauzele instabilității cadrelor de specialiști în județul Tulcea, ajungem la cîteva care decurg, în ultimă

instanță, din modul defectuos | , fde repartizare a absolvenți- I ulor. „Criteriul repartiției în | ordinea mediilor nu este cel mai potrvit", opinia tovarășul 
Emil Cubleșan. Pentru județele deficitare (Tulcea, Botoșani, Vaslui) rămîn cei cu medii mici sau fără examen de stat care sînt mereu chi- nuiți de gîndul plecării.— în acest caz n-ar fi lipsită de atenție, propunerea inginerului șef. I. Seserman de la T.A.V.S., ca întreprinderile să trateze direct cu institutele superioare. „Mergem la institute și-i lămurim pe cei care sînt din partea locului să vină în întreprinderea noastră. Ei acceptă, dar ministerele nu le acordă repartizarea. Caz concret, inginerul C. Brețcan, absolvent al Institutului politehnic originar din Tulcea". Galați,

★ inter- județul multeLa cele relatate de looutorii noștri din Tulcea, nu sînt prea de adăugat. Concluzia ni se pare limpede. Perspectivele de dezvoltare ale județului Tulcea precum și condițiile de viață pe care le oferă constituie un cadru propice de împlinire pentru fiecare tînăr Dar mai trebuie ceva. Ceva esențial: înțelegerea de către specialistul tînăr a înaltelor sale responsabilități cetățenești, a adevărului că satisfacția de a te realiza învin- gînd dificultăți, punînd mărul la dezvoltarea mico-socială a unor trase de curînd în industrializării, este parabil mai mare decît aceea de a fi a cincea roată la căruța ce merge bine și fără ,,ajutorul" tău.

u- econo- zone a- circuitul incom-

MARȚI 14 OCTOMBRIE 1969

Opera Română : BOEMA — ora 
19,30 ; Teatrul de Comedie : UCI
GAȘ FARA SIMBRIE — ora 20 ; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra“ 
(Schitu Măgureanu) : UN TRAM
VAI NUMIT DORINȚA — ora 20 ; 
(Sala Studio) : TANDREȚE ȘI AB
JECȚIE — ora 20 ; Teatrul „C. I. 
Nottara" (B-dul Magheru) : VIJE
LIE IN CRENGILE DE SASSA
FRAS — ora 19,30 ; (Sala Studio) : 
ENIGMATICA DOAMNĂ „M“ — 
ora 20 ; Teatrul Giulești : CURSA 
DE ȘOARECI — ora 19,30 ; Teatrul 
„Ion Vasilescu" : MANEVRELE — 
ora 19,30; Teatrul Țăndărică (Ca
lea Victoriei) : PAPUCIADA — 
ora 17 ; (Str. Academiei) : CĂLU
ȚUL COCOȘAT — ora 17 ; Teatrul 
„C. Tănase" (Sala Savoy) : BIR
LIC — ora 19,30; (Calea Victoriei) : 
FEMEI, FEMEI, FEMEI — ora

MARȚI 14 OCTOMBRIE
18,os
18,30

• 18,tO Buletin de știri • 
Limba engleză (reluare) •
„Misterul din peșteră (II) — serial 
pentru copii realizat de studiouri
le suedeze <19.05 Paralelisme în 
cercetare. Cîteva probleme actuale 
în organizarea cercetării științifice 
sînt supuse discuției cercetători
lor, conducătorilor de institute și 
organelor de coordonare a cerce
tării științifice • 19,30 Telejurna
le 1 de seară • 20,00 Actualitatea e- 
conomlcă — ediție specială • 20,15 
Seară de teatru : „Cum vă pla
ce T“ de W. Shakespeare — partea 
a Il-a. O producție a studiourilor 
de televiziune engleze. • 21,30 Or
chestra de muzică populară a 
Ansamblului ,,Ciocîrlla“ • 21,45 
Prim plan. Actorul șl poetul Emil 
Botta • 22,10 Teleglob Lenin
grad • 22,30 Telejurnalul de noap
te și buletine 1 meteorologic • 
22,45 întîlnlre cu muzica ușoară,



CALIFICAREA CONSTRUCTORILOR

DE MAȘINI - LA ORA MARILOR EXIGENȚE

ADUAREA DE ALEGERI
p. ......—...............intervine cu regularitate, în fiecare toamnă, în viața organizațiilor U.T.C., alegerile pre

supun o analiză lucidă a eforturilor între prinse pînă în acel moment, cu ceea ce au înregistrat pozitiv în activitatea specifică a fiecăreia și, mai ales, cu acele cote pe care încăle-au atins și care vor trebui să constituie obiec tive pentru eforturile viitoare. Un asemenea ----------------------------------------------------------------z___________________________________________ _____________________________ __  prilej, în dimensiunile sale analitice, implică așa dar o atmosferă specifică, de lucru ți de pre-
gătire intensă, o așteptare febrilă a confruntă rilor de păreri, încă înainte de începerea adu

nării propriu-zise, implică o apreciere exigentă a contribuției pe care fiecare tînăr și-a adus-oIa bunul mers al întregii organizații. încercăm de aceea să surprindem adunarea de alegeriprin semnele care o anunță fn zilele premergătoare ei și să le consemnăm în cîteva instan-
tanee întâlnite într-o mare întreprindere ploie țteană i Uzina „1 Mai**.

„SATISFĂCĂTOR"
— UN SIMPLU CA

LIFICATIV SAU 
CEVA MAI MULT?

Am pus mai multor tineri din grupa U.T.C. a secției de turnătorie întrebarea: cum a- 
preciați activitatea depusă de biroul grupei și de dv. perso
nal de la alegerile trecute și pînă acum ? Ceea ce ne-a a- tras în primul rînd atenția în aceste discuții preliminare a fost revenirea insistentă, obosit ire am zice, a unuia și a- celuiași cuvînt: satisfăcător., „Am părerea că activitatea ști fost satisfăcătoare" (Nicolae G -nea); „în general, toate aspectele, pentru mine, au fost satisfăcătoare" (Dumitru Costache) ; „Acord activității desfășurate de grupă calificativul satisfăcător" (Constantin Preda). Ne oprim aici pentru că toți tinerii cu care am discutat nu găsesc alt cuvînt pentru a-și califica activitatea proprie și a grupei în ansamblu. Incercînd să privim însă dincclo de noțiunea vehiculată în discuție, cerem părerea secretarului grupei :„Activitatea noastră, ne spune el, ar fi putut primi un alt calificativ dar ne-a împiedicat faptul că membrii grupei U.T.C. sînt răsfirați pe toate cele trei schimburi. Am acționat și noi acolo unde ne-a venit mai la îndemînă. Ne-am îngrijit, de pildă, de cei 5- ° ucenici veniți în practici., am mai discutat cu cei care lipseau nemotivat ori cu tinerii care dădeau rebuturi. Cam atît..." Iar noi, la rîndu- ne, ne. întrebăm : numai atît ?

oțel în ultimele luni i în iulie — 2,26 la sută, în august — 2,83 la sută, în septembrie — 3,16 la sută.Mărturisim că nici noi, nici secretarul comitetului U.T.C. din secție și cu atît mai puțin secretarul grupei n-am găsit explicația : cum se face că acțiunile grupei nu au eficiența scontată ? Că între cele două săgeți ar trebui să existe o legătură, că acțiunile grupei U.T.C. ar trebui să determine scăderea, de la o lună la alta, a procentului de sta este în afara doieli.Rămîne, deci, o blemă de lămurit de alegeri a grupei U.T.C. nr. 1 din turnătorie, subiect pe care ne grăbim să-l formulăm de pe acum : ce fel de acțiuni întreprinde grupa pentru întărirea disciplinei, pentru micșorarea rebuturilor, ce efect au ele din moment ce calitatea pieselor turnate, în loc să se îmbunătățească de Ia lună la lună, scade văzînd cu o- chii ?

rebut, acea- oricărei în-a doua pro- în adunarea

SCRISOARE DES
CHISAAșadar, tovarășe Ion Bura- da, și în uzina al cărei secretar U.T.C. sînteți au început alegerile în grupe. Ne veți spune că e un lucru pe care-1 cunoașteți. Debutul urma să aparțină grupei U.T.C. din

turnătorie, oolectlv la care ne-am referit mal sus. Veți re
peta că acesta e, de asemenea, un fapt cunoscut. Sînt însă și unele aspecte pe care probabil nu le cunoașteți și, pentru orice eventualitate, vrem să Ie precizăm noi.Astfel, adunarea de alegeri a grupei U.T.C. s-a amînat din motive absolut neîntemeiate. Spus mai direct, din nepăsarea celor care trebuiau să se ocupe de mobilizarea tinerilor, de întreaga ei pregătire și nu din acele „pricini obiective" comunicate comitetului municipal. Rămîne să ne mai întrebăm : pentru ce se consumă timp și hîrtie cu acele tabele în care scrie, pe rubrici: grupa U.T.C., data la care ține adunarea, locul adunării, cine răspunde etc. etc., tabele care se multiplică și îngroașă dosarul cu hîrtii la comitetul coordonator în fruntea căruia sînteți, sau la municipiu ?în sfîrșit, un sondaj făcut în rîndul unora dintre membrii grupei a demonstrat că, nici după aminarea adunării de alegeri, tinerii nu cunoșteau locul, data și ora unde trebuiau și acesta trădează pregătită cea de a doua ediție a ei.

să fie prezenți. Este un amănunt care cit de bine a fost adunarea și pentru

O PĂRERE CARE 
COBOARĂ ȘTACHE

TA SI MAI JOS

„în general stăm bine!"
A

In particular:

Nicolescu Florian, secretara ’ comitetului U.T.C. pe secția, omul care cunoaște în a- mănunt activitatea organizației U.T.C. în fruntea căreia se află, ne oferă în discuție un tablou rnai sever al situației: „Este adevărat, ne declară dîn- sul, activitatea grupei este stînjenită de faptul că cei douăzeci și doi de tineri se află în trei schimburi de lucru. întrunirea lor laolaltă devine în aceste condiții, anevoioasă. Dar nu numai adunarea lor la un loc ar fi putut fi soluția pentru ca de la grupă să pornească anumite acțiuni, inițiative care să îmbrățișeze aspectele educative ale muncii lor, probleme privind, înainte de toate, modul în care își fac tinerii datoria pe linie de producție. Adevărul este că dacă s-a întreprins cite ceva, nu grupa este aceea care le-a făcut, nu ea a dat tonul de obicei. Acțiunile care se pun deseori. în „spatele" grupei pornesc de la comitetul U.T.C. pe secție. Noi ducem „greul" acestor acțiuni. N-ar trebui să fie așa. în ce mă privește, acord calificativul satisfăcător cu rezerve. Aș spune chiar că activitatea grupei nr. 1 este nesatisfăcătoare. Poate că așa va trebui spus în adunarea de alegeri".

PIAȚA SOLICITA 
LEGUME!

DOUA SĂGEȚI 
CARE NU SE INTIL 

NESC.

Biroul vicepreședintelui UJCAP 
ing. Ion Danciu. Subiectul discu
ției vine de la sine : legumele — 
capitol important al economiei a- 
gricole naționale Așadar...

— Intr-adevăr, acum, față de a- 
nul trecut, stăm bine. In. primul 
rînd am extins suprafața de la 
4 300 ha., cifră planificată, la 4 417 
ha. Avem toate motivele, deci, să 
susținem că sîntem la înălțime. Eu 
aș spune însă, modest, că, în ge
neral stăm bine...

Cu cuvinte asemănătoare am 
fost întîmpinați și la direcția a- 
gricolă județeană : „Am avut
planificată o suprafață de 4 300 
hectare pentru legume. Noi, tova
răși, am considerat de cuviință 
s-o extindem. Am semănat astfel 
4 417 hectare. în consecință, nu 
putem fi acuzați".

In consecință, constatăm. Coo
perativele agricole din județ și-au 
propus să livreze statului 64 000 de 
tone legume Pînă la această dată 
s-au livrat 39 000 tone. După pre
viziuni cîmpul la ora actuală mai 
poate acoperi 5 000-6 000 tone. Asta 
înseamnă 45 000 tone. Raportat la 
cifra angajată reiese că mai mult 
de un sfert nu va putea fi ono
rat. Si aceasta, în condițiile în 
care s-au însămînțat mai multe 
hectare decît cele planificate.

Deci... „stăm bine" ?
★

Obligațiile contractuale sînt în
țelese la Arad după optica „fie 
ce-o fi". Pe întregul județ s-a 
contractat cu statul 75 500 tone le
gume. La ora actuală (șl cînd zi
cem actuală înțelegem joi, 9 oc
tombrie, orele 18) s-a predat sta
tului cantitatea de 51 000 tone. 
Restul ? „Restul urmează". Argu
mentăm cu încă un exemplu la zi. 
Pe data de a octombrie, planul 
de predare la stat reclama cifra 
de 62 ooo tone lege me. Din unități

a ajuns în fondul statului 51000 
tone. Așadar, 11 000 tone repre
zintă paguba adusă fondului cen
tralizat al statului.

Cifrele obligă la meditație pro
fundă. Contractul presupune res
pectarea Iul riguroasă, înseamnă

I. BODEA
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Brigada ,,Scinteii 

tineretului"

• N. ARSENIE
• M. TA CC IU
• GK. GHIDRIGAN
• C. CIOBOATÂ 
TRANSMITE

ALTE DOUA
POSIBILE

PUNCTE DE
INTERVENȚIE

1 Lipsa blițului l-a 
împiedicat pe fo
toreporterul bri
găzii să vă facă 
cunoscută ima
ginea ce se oferă

la orice oră din zi vi
zitatorului secției I de 
strungărie de la Uzina 
mecanică Moreni. Vreo 
10—II oameni lucrează 
și alfi vreo 10—11 sau 
uneori și mai mulți 
proptesc pereții, lustru
iesc băncile de pe 
margine — ce vor fi

căutînd asemenea pie
se aici, că doar nu sîn- 
tem în parc — sau fu
mează tacticoși reze- 
mați de cele vreo 4—5 
mașini care nu funcțio
nează. Am împărțit nu
mărul oamenilor pre- 
zenți aici la cel al ma
șinilor și raportul a fost 
de-a dreptul uluitor. 
Trei la unu.

— li ținem în spate, 
ne-au spus citita tineri

strungari, 
mulți auxiliari...

Intr-adevăr. Cu toate 
eforturile conducerii, 
ne spune secretarul or
ganizației de partid pe 
uzină, numărul „nepro
ductivilor sau nepro
ductivelor" se ridică la 
43 la sută.

Un manipulant de 
piese face un drum de 
10 metri după care 
pentru ultimii 6 metri 
pînă la mașina unde 
urmează să fie prelu
crată o preia un al 
doilea manipulant.

Un curățitor de șpan 
(e o meserie — ce să 
mai vorbim !) cară nici 
mai invit.nici mai pu
țin de 4 roabe in 8 ore.

Dacă direcția între
prinderii are cumva în
doieli îi oferim aceas
tă concludentă dovadă 
că auxiliarii au cum să 
folosească timpul de 
muncă. Și organizația 
U.T.C. ar putea adu
ce, credem, multe ase
menea probe,.

Cel de al doilea 
termen e 30 de
cembrie. Pricind 
însă stadiul în 
care se află cele 
trei blocuri de

garsoniere 1, 2 și 3 din 
noul microraion din 
Tîrgoviște și mai ales 
modul cum se lucrează, 
chiar și respectarea a- 
cestuia îți poate părea 
îndoielnică. Pe șantier 
lucrează foarte multi 
tineri. Șefii de echipă, 
maiștrii, șefii de loturi 
țînt, multi, de vîrsfă u- 
tecistă. Și nu se poate

spune că organizația 
județeană, comitetul ei 
nu se preocupă de ac
tivitatea constructorilor. 
O dovadă în acest sens 
ar putea fi sprijinul pe 
care li l-a oferit cu 
numai o zi înainte : 
sute de tineri au lucrat 
voluntar la transportul 
materialelor, la aprovi
zionarea cu cărămizile 
de care ducea lipsă 
șantierul. Șantierului îi 
mai lipsește însă și alt
ceva : disciplina, res
pectul pentru progra
mul de lucru. Obișnuit, 
constructorii acestui 
șantier — e adevărat 
că nu toii dintre ei —• 
scurtează ziua de lucru 
cu o oră, o oră și jumă
tate. Alte ori și mai 
mult. O explicație ar fi 
că înșiși conducătorii 
locurilor de muncă — 
maistrul Dorobanțu, șe
ful blocului 2, de pildă
— obișnuiesc să pără
sească șantierul mai 
devreme, lăsînd oamenii 
fără asistența tehnică.

O altă explicație : de
fectuoasa organizare a 
muncii la stația de be
toane, a aprovizionării 
punctelor de lucru. Vă 
oferim o mostră : con
structorii pe care-i ve
deți în fotografie a- 
șteaptă de mai bine de 
două ore. Și nu se Știe 
cit vor mai aștepta o 
basculantă de ciment, 
Li se întîmplă mereu. 
„Și asta pentru că — 
glumea cineva dintre ei
— unii șefi sînt plătiți 
în regie". Dar dacă a- 
ceasta nu e totuși o 
glumă ?

&
VA-.’-gW’ ■ ** 'IN BATALIA RECOLTEI

îndeplinirea unei înalte datorii ci
vice socialiste, depășind cu mult 
caracterul de obligație strict juri
dică. La Arad, însă, așa cum do
vedesc laptele, această îndatorire 
socială, patriotică n-a fost înțelea
să la valoarea semnificațiilor pe 
care le presupune. Situația actua
lă a nerespectăril obligațiilor față 
de stat are o explicație mal ve
che, constind în faptul că acestea 
n-au fost realizate ritmic, că în 
cîmp s-au depreciat, nevalorifica
te la vreme, cantități însemnate 
de legume. Chiar acum, cîmpul 
încă mal oferă produse. La Șeltin, 
Scînteia, Horla tone de legume 
stau neridicate. Răspunderea pen
tru această stare de lucruri revine 
nu unul singur organ ; I.L.1*.,  di
recția agricolă, UJCAP, con
ducerile unităților direct producă
toare aci datoria «ă acționeze în
trunit, să depună toate eforturile

pentru ca ceea ce mal există In 
cîmp să lie valorificat fără întîr- 
zlere.

★
O dovadă că în județul Arad nu 

s-a acționat la timp, că nu s-au 
luat măsuri care să asigure pro
ducție și' valorificare îitmiee o 
constituie șl cazul a dotă impor
tante produse legumicole — ceapa 
și usturoiul. Se știe, anul trecut 
am fost deficitari la aceste pro
duse. însăși sămînța pentru recol
ta anului acesta a fost procurată 
cu eforturi. Aceasta constituia de 
la sine un semnal de atenție, un 
motiv în plus pentru o preocupa
re deosebită în ceea ce privește 
soarta recoltei. Fapt care, însă, 
nu s-a întîmplat. La C.A.P. Com- 
lăuș, de pildă, 8 hectare de ceapă 
(singurele) au fost compromise. 
Forurile superioare au manifestat 
îngăduință : recolta a fost trecută 
la capitolul „compromitere

discuția cu președintele cooperati
vei. Ion Bortlș, am înțeles că „să
mînța n-a rodit" ; adică n-a răsă
rit. Șl pe baza faptului că ceea ce 
trebuia să iasă nu s-a împlinit — 
s-a raportat: calamitate. Acolo 
unde munca nu a fost la înălțime 
s-a aruncat vina pe zei : ori a 
plouat, ori n-a plouat... la timp. 
Intre timp însă brațele au rămas 
încrucișate pe piept. Susține a- 
cest pvnct de vedere șl atitudinea 
cooperatorilor din Olari. Din 64 
tone ceapă (pentru care s-a asigu
rat sămînța) prevăzute a fi livrate 
s-a ajuns, în final, la astronomica 
cifră de... 2 tone. Consecința ? Or
ganele județene, deplasate la fața 
locului, au încheiat procese ver
bale de calamitate. La nivelul ju
dețului „zeii" au calamitat 1: 
hectare. Desigur, de cele n 
multe ori, numai pe hîrtie...

N. COȘOVEANU

1 Fotografia a fost făcută la sediul brigăzii Lungulețu a I.M.A. Titu. Această remorcă — și încă două surate ale sale — stă în această poziție de peste un an de zile. Din lipsa cauciucurilor sau a altor și măi neînsemnate (ca preț) piese uzate, aceste utilaje în care s-au investit zeci și zeci de mii de lei stau nefolosite. Cînd veți reuși să le observați și dv., tovarășe șef de secție, Constantin Dumitrache ? Dar dv., tovarășe director al I.M.A., Ștefan Fonea, care toată ziua inspectați această secție ?
2 Fotoreporterul a surprins această imagine pe una din ulițele comunei Copăceni, județul Ilfov, ziua în amiaza mare. Ale cui să fie aceste două tractoare și patru remorci, căci pe mecanizatori nu i-am descoperit pe nicăieri pentru a-i Întreba ? Le dăm numele de înregistrare în circulație 41 — IF — 2219 și 41 — IF — 2220, poate ajută pe cineva... Fotografiile : O. PLECAN

Se întoarcem La discuția cu secretarul grupei pentru a o- feri adunării de alegeri un subiect la care considerăm că ar trebui să mediteze cei care vor lua cuvîntul. Tovarășul 
Nicolae Ghinea, urmărind să dea cîteva exemple din care să reiasă că grupa sa și-a găsit locul în eforturile generale ale colectivului din turnătorie, ne spune : „Cînd un tînăr a lipsit nemotivat, l-am chemat în fața colegilor. Cînd a dat un rebut, iarăși l-am chemat**.  Transpunem imaginar drumul unor asemenea chemări, și al altor acțiuni despre care ni s-a vorbit că le-ar fi desfășurat grupa, pe o săgeată. Alături, transcriem dinamica procentului de rebut înregistrat pe turnătoria de

I. ANDREIȚA

SEMNE 
DE ÎNTREBARE 
PE DIPLOMA 

TINERILOR 
STRUNGARI (iii)

STRUNGARI CU STATE 
VECHI DE PLATA 

DAR... NEATESTAȚIîn partea a II-a a acestui articol, «părută fn numărul 6 346 al ziarului nostru, reveneam la formeda de oalificare a strungarilor. Astăzi vom reține atenția oonducerii ministerului și a întreprinderilor a- supra unei experiențe da la Uzinele de tractoare și a anomaliilor care decurg din ea.
★în uzina brașoveană lucrează peste 3 000 de muncitori categorisiți ca fiind necalificați, dar care efectuează munci calificate, în cazul nostru strun- găria.— In scopul acoperirii necesarului de strungari, am angajat muncitori necalificați pe care i-am repartizat în secții pe lingă oameni cu experiență, ne relatează inginerul Dumitrescu. Sarcina acestor munci- tori-instructori este ca noii angajați să fie astfel ajutați, incit, într-o lună de zile să-și însușească meseria pentru lucră, rile de serie, care se execută po mașina respectivă. Experiența noastră, efectuată în baza H.C.M. 240, dă bune rezultate. Avem astfel de strungari care au ajuns în categoriile a Vl-a și a Vll-a chiar, dar, cu toate a- cesțea, ei nit dispun de nici un certificat de muncitor calificat pentru că ministerul n-a reglementat, deși am cerut în nenumărate rînduri, această chestiune. Cei în cauză sînt, în general, muncitori mai în virstă, care n-au 7 clase, deci n-au îndeplinit condițiile pentru includerea în cursurile de calificare de scurtă durată. Dar există in fapt. Ei efectuează o muncă calificată de ani de zile, sînt salarizați ca atare, deci, de drept li se cuvine certificatul pe care îl solicită. Pe cînd lămurirea a- cestei neclaritafi ?Și, în sfîrșit, un ultim capitol, sugerat de fluctuația mare a strungarilor în marile întreprinderi, ca de altfel și-a altor meserii,, fluctuație cu costisitoa re implicații în întreaga economie.Un fapt real, verificat de ani

de zile: întreprinderile constructoare d« mașini pregătesc prin rețeaua lor de forme de școlarizare, muncitorii de eare au nevoie. După ce îșl însușesc bine meseria, unii dintre el pornesc fn căutarea unui loa mai călduț, de preferință acolo unde se lucrează într-un ritm mai. lent, ți doar în două schimburi, chiar dacă cîștigurile sînt mai mici. Asemenea condiții le oferă atelierele și secțiile de întreținere ale întreprinderilor din celelalte ramuri industriale, întreprinderile de industrie locală., cooperativele meșteșugărești etc. Bineînțeles, au și a- ceste locuri de muncă importanța lor în economie, drept care se cer acoperite cu muncitori calificați.— Cu ani în urmă, spune tovarășul director general Măr- găritescu, intr-adevăr, M.I.C.M. era cel mai în măsură sâ școlarizeze strungarii pentru întreaga economie. Acum însă, cînd industria ușoară, industria forestieră, chimia, metalurgia au luat un avint atit de puternic, dezvoltindu-.și ramura constructoare de mașini și, in paralel, invătămintul pentru specialitățile de bază, nu văd de ce nu și-ar putea pregăti și cite o clasă de strungari, pentru a nu lăsa această sarcină exclusiv in sarcina M.I.C.M. — el însuși deficitar in capacitatea de școlarizare a unui număr suficient de cadre. Pentru industria locală, problema ar trebui rezolvată de către consiliile populare județene, prin rețeaua sa de școli. Această soluție ar diminua, oricum, fluctuația actuală a strungarilor, pentru „a- capararea" cărora s-a creat o adevărată concurență între întreprinderi.în același sens, alți interlocutori au propus elaborarea u- nor legi ferme, care să oblige pe muncitorul calificat cel puțin o anumită perioadă de timp să lucreze in întreprinderea care l-a pregătit, rațiunea fiind evidentă, fără a necesita comentarii.

• Să se procedeze fără intîrziere la împlinirea acelui dezi
derat, sugerat, luat în studiu, promis de atîta vreme, ca ab
solvenții școlii profesionale, în funcție de rezultatele la învă
țătură, de nivelul pregătirii — confirmate practic în producție 
— să fie încadrați diferențiat în sistemul tarifar pentru o mai 
pronunțată stimulare a pregătirii lor profesionale în anii de 
școală.

• în primul an de muncă in uzină maiștrii, șefii de ateliere 
să fie încărcați cu responsabilitatea analizei, sub toate aspec
tele, a comportării, a activității tinerilor din subordinea lor.

• Prin organizarea rațională a lucrului in cele trei schimburi, 
pe baza încărcării echilibrate a utilajelor, să fie create dispo
nibilități de capacități de producție de strunguri, pe care să 
lucreze efectiv elevii aflați în practică.

• Școlile profesionale să fie obligate a caza, în continuare, 
contra cost, pe elevii anului III care au fost angajați ca mun
citori in producție, scutindu-i pe aceștia, in această fază, de 
dificultăți care pot afecta randamentul lor în producție.

• Lunar, colective competente de specialiști constituite de 
comitetele U.T.C. să analizeze cauzele rămînerii sub normă a 
fiecărui tinăr, propunînd pentru fiecare caz in parte măsuri 
de natură să înlăture anomaliile curente.

• Ministerul Industriei Constructoare de Mașini să ia in 
studiu situația acelor muncitori care execută lucrări calificate, 
recunoscînd prin actele normative necesare, statutul acestora, 
sau stabilind modalitățile concrete prin care ei pot dobindi 
atestarea oficială a calificării lor.

• Pentru a asigura o perfecționare continuă a cadrelor 
tinere de muncitori calificați, considerăm necesar să se trans
fere răspunderea urmăririi eficacității diferitelor forme utili
zate în acest sens, conducătorilor direct! ai locurilor de muncă, 
conducerilor unităților, factori direct interesați în creșterea 
randamentului.

e Pentru acoperirea necesarului de strungari pe întreaga 
economie, această meserie să fie pregătită nu numai prin 
rețeaua de învățămînt a M.I.C.M., ci și a celorlalte ramuri 
industriale eare au nevoie de strungari, ceea ce implică pla
nificarea necesarului de cadre luînd în calcul și aceste locuri 
de muncă, tratate, nejustificat, ca secundare.

e Organizațiile U.T.C. să acorde o maximă atenție con
cursurilor profesionale și îndeosebi olimpiadelor pe meserii. 
Conferindu-le un caracter permanent, cu accentul pe fazele 
de masă, ele trebuie să devină o formă antrenantă și eficientă, 
un puternic stimulent al autoperfecționării.
_ e Tn centrele industriale ale țării, tot mai numeroase, pe 
lingă școli, să se treacă neîntîrziat la înființarea acelor ca
binete de orientare profesională despre care se vorbește de 
moi mult timp. Ele ar urma să îndrume cu competență pașii 
absolvenților școlilor generale spre meseriile solicitate de 
economia țării.

LAL ROMULUS



PUBL ICUL
• Lector univ. ACULIN CAZACU,

Catedra de sociologie — Universitatea BucureștiObservație generală: unele întrebări din chestionar nu sînt prea bine formulate, ceea ce — din capul locului — îngreunează răspunsul. Deficiența principală stă, credem noi, în faptul că se operează cu concepte prea generale (chiar cel de public este foarte general în acest context).
I. „Microanalîză atentă 
în locul macroanalizei 

neatente, pripite"Publicul, în genere, reprezintă o categorie socială extrem de eterogenă. El este, evident, o grupare de indivizi, dai o grupare cco- juncturală, spontană, instabilă, dat fiind că indivizii oare o compun decid absolut independent asupra locului ți momentului reuniunii reciprooe. Putem distinge, desigur, între un public constituit fizic vis-a-vis de un spectacol a- nume, și un public în sen» larg, alcătuit din masa (indeterminabi- lă anume) a consumatorilor de artă. Ceea ce leagă, corelează indivizii între ei (în prima accepție), este existența și afirmarea unni anume gust artistic, unei anume preferințe estetice, într-o împrejurare singulară, delimitată cu precizie. In cea de a doua accepție avem de-a face cu o 
masă de indivizi care se raportează, în genere, la o masă de infor
mații și mesaje artistice. în aceste condiții definitorii dat nu diferențiate putem vorbi de un public format sau pe care îl formăm ? Cred că nu ! Pentru că formarea unui spirit de grup, unei „energii estetice de grup" presupune acționarea unor mijloace adecvate. Or, asupra publicului se acționează cu mijloace despre a căror eficiență nu știm a- 
proape nimic la recepție.Opiniile despre public, emise în diverse publicații, au adesea caracterul unor judecăți de va
loare tranșante și categorice. Nimic nu justifică această manieră de a discuta. Cel mai bun argument î] oferă realitatea : se pot observa în diferitele straturi ale publicului (de pildă, în stratul „public de cinema") deplasări reale de interese și preferințe care smt independente de sensul, de vectorul aprecierii publice a pu
blicului. Aceasta pentru că reacțiile indivizilor la stimulentul audio-video care este cinematograful nu sînt cenzurate exclusiv de un interes estetic, ci de un complex de factori psiho-sociali și individuali foarte variați a matrice existențială este extrem de dificil de determinat. Dar... opiniile despre public — fiind 
opinii — trebuie privite ca opi
nii... Adică, în fond, ca ceva schimbător, fără un grad de certitudine prea mare. Mai multă precauție și în emiterea unor aprecieri globale asupra publicului n-ar strica. Dorința de certitudine ar putea fi însă satisfăcută prin analize detaliate asupra unui anumit public, 
într-o anumită situație, într-un 
anumit moment. Propunem, deci 
microanaliza atentă în locul ma
croanalizei neatente și pripite. Este mai greu desigur, dar mai plină de certitudini potențiale.

căror

H. „O anume estetică 
romantică..."Este constituită — epistemologic — o psihologie a pu

blicului ; ca și o sociologie a pu
blicului (atenție, sînt două discipline științifice distincte). Au a- părut, și apar mereu, numeroase lucrări de specialitate în aceste direcții, unele bazate pe cercetări empirice destul de bine puse Ia punct. Din păcate, în țara noastră 
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încă nu putem vorbi de preocupări sistematice în aceste direcții. Iar a prelua concluzii ale unoi ceroetări întreprinse în alte părți ți a le mînui în legătură cu situații din țara noastră este evident lipsit de sens. Cert este că, utili- zînd metode și tehnici modeme (în sociologie și în psihologia socială sînt deja elaborate seturi 
metodologice bine puse la pune* *)  
se pot dezvolta preocupări de investigație în aceste direcții. Ele 
au devenit o necesitate, poate și pentru a combate jocul de aprecieri gratuite și uneori nerealiste. In orice caz, o cercetare (sau mai multe) bine întemeiată științifio 
ar putea să aducă la realitate pe unii critici estetizanți, oferindu-le cheia dezlegării unor mistere (care nu-s chiar mistere) de felul : de ce oare se citește așa multă literatură polițistă ? De ce este o așa de mare afluență la filme de aventuri ? Se pare că uneori critica uită că cinematografia a devenit (chiar dacă vrem sau nu să acceptăm) o industrie în sensul deplin âl expresiei și că exercită realmente un rol social corespunzător. Or, s-a rămas în domeniul aprecierilor la nivelul cinematografiei ca artă. A aprecia riguros întemeiat, fenomenul cinematografic contemporan (producție, difuzare, recepționare) înseamnă a' lua în seamă, oricît de ciudată ni s-ar părea, simbioza in- 
dustrie-artă (civilizația tehnică

IN DEPLASA- , ,____ .... a studiourilorbulgare în regia lui Grișa Ostrovski și Todor Stoianov.
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DUMNEA VOASTRA...
TEMĂ CU 
VARIA 
ȚIUNI')Să începem cu ceea trebui să încheiem : „Bărbați în deplasare" nu se află la aceeași cotă valorică cu „Ocolul", ambele filme datorate cuplului regizoral Grișa Ostrovski și Todor Stoianov. Știind că „Ocolul" a fost o peliculă excepțională, rămîne de concluzionat că „Bărbați în deplasare" este un film bun. Numai un film bun. Ceea ce e deajuns.Tema „infidelității" masculine a ajuns de mult la stadiul be- bop-urilor cinematografice.Mai mult, cu cttva timp în urmă, Lelouche ne-a oferit cu o facilă generozitate „A trăi pentru a trăi", un film pe a- ceeași temă. împănat și cu „digresiuni" vagi pe ideea războiului și a păcii. .Autorii filmului „Bărbați în deplasare", plecînd de la scenariul unui tînăr și reputat prozator bulgar, Liuben Stanev, realizează un film-scheci care, la prima și repedea ochire doar pendulează între satiră, comic și poematic. Este gradația exactă a celor trei episoade : „Invitatul", „Puloverul" și „Episod".„Invitatul" e un pamflet al cărui erou este un individ mediocru, aflat într-o criză' sentimentală de împrumut . El își 
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contemporană a produs și alte „ciudățenii" pp care le-am acceptat mai repede...) Ca atare, nu mai putem opera azi doar cu criterii estetice în aprecierea fenomenului cinematografic, ci și cu criterii care se atribuie de regulă industriei ca industrie. Dureros, desigur, pentru o anume eStetică romantică, dar adevărat... Și, în fond, adevărul ne interesează în primul rînd.Iată deci perspective de analiză pe care le poate deschide cercetarea științifică și pentru critica artistică.Despre structura opiniei publi
ce literare din România de azi nu se poate spune mare lucru, „cu maximum de exactitate". Lipsa 
de cercetări științifice în acest domeniu mă oprește de a expri
ma o... opinie. Dar, într-un anumit sens, și imposibilitatea de a răspunde este un răspuns, formula antică, „Știu că nu știu nimic" dovedindu-și vitalitatea. E mai cinstit să spunem că nu știm 
ceva, decît să facem concesii neadevărului.

III. „Apare uneori 
fenomenul de 

abandonare a lecturii"Faptul că se cumpără cărți 
bune este un lucru bun. Aceasta arată că în psihologia publicului s-au produs anume disocieri și delimitări valorice, că se operează cu criterii atribuite calității informației artistice. Starea de preferențialitate a publicului în raport cu literatura valoroasă poate fi o premisă serioasă pentru inițierea unor studii și sondaje al căror rezultat ar putea să ne arate care este centrul de greutate al preferințelor (după genuri literare, după 

dorește, ca exercițiu capabil să-l scoată puțin din placiditatea e- xistenței sale, terorizate de tabieturi, o aventură. Urmarea : un „tragism" al eșecului pe care — desigur — filistinul personaj îl va rezolva cu o țigară și o cafea, într-o singurătate ce înseamnă pentru el blinda întoarcere în traiectoria meschină a biografiei sale.Al doilea episod, aduce aminte de o secvență din „Un minut de adevăr" O soție descoperă mașina soțului parcată in fața unei case din Sofia. Ea îl 

categorii istorice de literatură etc.).Aș dori să mă refer însă și la un anume fenomen care apare uneori în raportarea insului ca lector la cartea achiziționată. Cu prilejul unor cercetări sociologice pe care le-am efectuat (în zone ca Ploiești, Slatina, Galați) am remarcat — prin interviu cu subiecți din medii variate — că procurarea unei „cărți bune" este uneori dublată doar de un început de lec
tură. Apare, deci, fenomenul de abandonare a lecturii după 50- 80-100 de pagini. De ce ? Am recoltat motivații variate seriate pe o gamă largă : de la oboseală, pînă la lipsa de timp ți chiar un mic (sau mare) eveniment familial (de pildă, oridt ar apărea de banal, cearta dintre soți). Există, de asemenea — mai cu seamă la unii adolescenți — fenomenul „lecturii In diagonală". După cum, uneori, cărțile sînt cumpărate doar pentru „etichetă", pentru înserierea lor în bibliotecă. Am întîlnit ți unele mentalități de genul: „cumpăr cărțile pentru copilul meu, să le aibă cînd va fi mare..."Educarea gustului pentru lec
tură este deci un obiectiv Ia atingerea căruia trebuie lucrat încă mult. Neîndoielnic, în acest sens, presa și critica de artă pot contribui substanțial, după cum cercetarea științifică a fenomenului — prin valoarea sa ope
rațională — poate depista soluții eficiente care să angajeze contribuția tuturor factorilor e- ducativi, a școlii în primul rînd.
VI. „Echilibrul publicului 

în fața artei"

a Situația descrisă în întrebarea6-a este foarte interesantă și 

crede în deplasare... De aici, un act justițiar, matrimonial, fără mari implicații. Tn fine, ultimul episod, cel care face „trecerea" de Ia epic la poematic, deși nu lipsit de causticitate (fiind, de altfel, cel mai bun episod al filmului), e mica istorie a resemnării unui Don Juan.Spectatorii care au văzut filmul lui Rissi, „Tigrul", cu subiect asemănător, vor putea observa acum ce înseamnă, de fapt, atenția regizorală pentru psihologia personajelor. Ostrovski și Stoianov pun un ce intraductibil în cuvinte, dar, filmic, veridic pînă la o ostentație ce ține de artă, ce conferă temei tratate o#notă din gravitatea reală a raporturilor dintr-o căsnicie. Mai exact : tonul care face muzica.
TUDOR STĂNESCU•) „BARBAT1 RE“, producție

are, adesea, o acoperire în realitate. Cred că, uneori, apar împrejurări de genul acesta și în respingerea sau acceptarea unor creații artistice. Dar, din păcate, astfel de fenomene dovedesc o anume complexare a subiectului— receptor, complexare la care îl împinge și prostul obicei, cultivat nu o dată public, de a socoti că receptarea artei trebuie să fie dramatică, dacă se vrea autenti
că. Să fiu bine înțeles : una este complexarea artificială, tributară unei mode de proveniență străină și care nu stă bine sufletului românesc, puternic echilibrat în genere (și pe plan artistic în speță), și alta este tendința firească a consumatorului de artă de a se identifica pe sine în obi
ectul consumului, da a se regăsi 
în artă.

Identificarea (sau substituirea) 
are loc într-o împrejurare de via
ță care o favorizează. Ajunge însă să apară un cît de mic stimulent de altă natură (dar neapărat de altă natură) pentru a înceta să existe. Nu putem, ca atare, să socotim identificarea (sau sub
stituirea) ca fenomene foarte puternice, foarte durabile și — în fond — definitorii pentru actul consumării artei. Să nu cădem în manierism și pseudo-profunzime acordîndu-le un credit prea mare. Reacția subconștientului apare mai cu seamă atunci cînd zona conștientului nu este monolită. Nu pledez pentru cerebralizarea receptării, dar nici pentru abisa- lizarea acesteia. Critica de artă și— în genere — considerațiile de tot felul asupra fenomenului artistic pot face mult în sensul cultivării echilibrului publicului în fața artei. Dar acest echilibru se poate dobîndi (aparent paradoxal) într-un joc : în jocul dintre luciditate și emoție.

Nu întotdeauna, e drept, am văzut și eu un om cu un creion în mînă în fața altor oameni, pe șantiere, pe cîmp, în case, pe stadioane, în ateliere de sculptură, în fabrici... dar unde nu l-am văzut : îmbrăcat pri- măvăratic primăvara, cu gulerul blănii peste nas iarna, tușind dacă era răcit, transpirînd dacă era o lungă vară fierbinte, și așa mai departe. L-am văzut cu toții pe cel ce ia interviuri, omul cu o mie de fețe, cu o mie de nume, în sfîrșit omul care seara ne invită să-1 cunoaștem pe... Reporterul, care mai ales astăzi încearcă să fie omniprezent și care de cele mai multe ori semnează anonim în josul paginilor din ziare sau... Ei bine, eu vreau să vi-1 prezint pe acest reporter sau telereporter de cînd s-a însoțit cu camera de luat vederi. Pentru că aleargă se zbuciumă, vrea să ne informeze pe noi, telespectatorii, vrea să nu ațipim în egoism și în indiferență. dezinteresîndu-ne de ce li se-ntîmplă altora ori pur și simplu absentînd din viață. Și pentru ceea ce face bine îi recunoaștem meritele, este omul cu „Prim planul" săptămînal (idee și realizare excelentă a televiziunii noastre) | cel care a făcut „Un zîmbet pe 16 mm" rămînînd de pomină_ în analele groparilor de pe străzile Bucu

Tinerii actori brăileni Mariana Cercel (Iulia) și Bujor Macrim (Andrei) lntr-e seen*  din „AL 
PATRULEA ANOTIMP".

ea mal mare (și nici măcar aceea 
rei și destinelor literare o realizează 
vreme după trecerea din viață a unui 
riabile. De parcă „nu ne-ar veni să 
rafie — stejarul falnic și-a tras umbra 
posteritatea imediată, mai precis,

pe glnduri tn tăcere asupra întinderii reale pe 
vorba de un fenomen natural Împotriva căruia

definltivă în toate coșurile I) exigență în fața ope- 
identitatea numită Timp. Sistematic, la scurtă 
mare autor, urmează o tăcere de dimensiuni va- 

credem' că — să preluăm aici o curentă compa» 
sub pămînt. Tn acest răstimp (de ani și decenii) 

exprimarea ei prin critici autorizați, pore a sta 
care o are valoarea celui dispărut. Credem că e 
nici nu ne putem ridica și nici nu o util s-o facem.

Dar pînă la această exi
gență ultimă a vremii, care 
trebuie să fie cea dinții, exi
gența poetului însuși ? E 
limpede că atomizarea exi
genței Tn chiar procesul crea
ției, insistența pe șlefuiri bol
năvicioase a unor mici uni
tăți din discursul liric, deși 
nu trebuie să fie înlăturată 
din capul locului, poate duce 
la fragmentarea în perfec
țiuni de amănunt, compromi- 
țînd încă din naștere ansam
blul.

Dar,cum nimeni nu te obli
gă să rotunjești într-o carie
ră literară nu știu cîte groa
se culegeri, cel în stare de 
efort îndelungat își îngăduie 
să lustruiască — pe propriul 
risc — doar cîteva cristale 
într-o viață. E chiar mai cin
stit așa decît să-și difuzeze 
aceeași inspirație în ample 
construcții ambițioase pentru 
care nu ar avea chemare.

Privită sub acest unghi, e- 
xigența, în plin proces „de

reștilor, cel care realizează cea mai tinerească emisiune pentru tineri („Bună seara, fete ! Bună seara, băieți !“); cel cu „Trans- focatorul", ori cel cu „Reflectorul" ; în sfîrșit sînt mulți cei cărora trebuie să le mulțumim. Oameni și oameni... Aceasta însă nu înseamnă că nu ne mai rămîne altceva de făcut d'e-a- cum înainte decît să împietrim cu zîmbetul recunoștinței pe buze. Pentru că mai apar și telereportaje nereușite, năclăite în rutină ; încă mai se fac repetiții acolo unde ar trebui surprinsă viața așa cum este și nu cum am vrea noi să fie; încă mai sînt trimiși la frizer și la croitor „intervievații" transformați peste noapte din ingineri, țărani, scriitori, elevi, stu- denți în „actori" ; încă se mai pun întrebări (cum ar fi „sînt dulci, dulciurile ?“ ori ,.d-v*hs-  tră fiind tractorist, arați ?“). lipsite de noimă, care cer să li se răspundă școlărește („In ceea ce privește problema... consider că e just ceea ce ați spus și d-voastră“) ; încă se mai fac multe greșeli elementare de gramatică în exprimare. Și mai ales. încă nu s-au făcut toatg eforturile pentru descoperirea unor teme noi de discuție, atractive și pentru interlocutorii televiziunii dar și pentru telespectatori. Cred că televiziunea ar găsi, dacă l-ar cere eu o mai 
<
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emisie", poate ff numita mai 
degrabă rigoare. Tn mod 
obișnuit ne gîndim la exigen-

RICOAREA
AUTO

SELECȚIEI
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ță ca selecție. Unui poet îi 
merge numele de exigent 
pentru că alege cu multă stă-

mare insistența, sprijinulziariștilor noștri, a reporterilor de condei, oameni cu o bogată experiență în reportaj și cu nenumărate „descoperiri" rămase chiar și pînă azi prea puțin cunoscute. Ar fi bine, reabilitarea reportajului literar bogzian ar putea începe și în fața camerelor televiziunii, mai ales în ceea ce privește emisiunile monografice. Și ca să nu se spună că numai „teoretizăm", oferim, pentru început (și. în măsura în care și alții vor dori să ne scrie, vom continua) o idee „tele" aparținînd lui Petru Vin- tilă : prezentarea săptămînală a unei comune, fără regie, fără costume naționale de la magazia teatrului, cu dansurile de-acolo „nestilizate" de un așa zis coregraf, cu preocupările zilnice, cele mai simple, mai firești, ale sătenilor din comună. Prima comună ar fi Cerul Bă- căiuții, undeva pe lingă Orăștie, comună, cu o suprafață de 30 km2 cuprinzînd 12 cătune șl în care (curiozitate sau cel puțin, obicei inedit) morții sînt în- gropați în curtea casei. Pentru aceasta, Petru Vintilă nu vrea decît o cameră de luat vederi. Ce credeți, n-ar fi bine să-i facem s-o aibă ? Cred că da ! Omului cu condei i se poate încredința și aparatul 1
IULIAN NEACȘU 

ptnire de ține (rexisfind ten» 
taliilor de a fl prezent tn 
mod masiv) dintre multe pie» 
se lirice pe acelea puține 
încredințate revistelor și edi
turilor.

Dar oare stnt proporțiile 
juste ale acestei operații î

Unii lasă tot greul pe ume
rii ultimului judecător. 
Timpul. Publică tot ce scriu 
amînînd „pentru anii ex
tremi*  selecțiile dintr-o în
tinsă operă pe care o vor fl 
agonisit. Și atunci nu ar fi de 
mirare, în acel viitor de ami- 
nare, ca exigența să fie 
aruncată în posteritate, au
torul adunîndu-și iar toate 
scrierile în ediții masive. Dar 
greșește el mult ?

Ne bate gîndul că exigen
ța este un raport al autoru
lui cu sine însuși — cu o gr a*  
vă componentă morală - o 
chestiune de conștiință arft.;- 
tică individuală. Noi, cei din 
afară, putem comenta, lua 
atitudine și critica mulțimea 
poemelor slabe dar, cum în 
aceste rînduri ne referim la 
autori de o valoare reală, 
acceptați de public, măsura 
în care ei îsi înțeleg exigen
ța e a lor. De ei depinde să 
scoată trei volume pe dece
niu, unul singur sau, fia 
cincisprezece 1 Ține de gra
dul conștiinței lor artistice 
sâ ne ofere plachete dense, 
subțiri, sau tomuri cu sute 
de pagini.

Cîtâ vreme tînărul poet se 
află abia pe calea afirmării 
îi e întrucîtva mai ușor, op
țiunile lui în creația prc,_rie 
fiind ajutate de atmos. 
critică exterioară. Cînd scriW, 
sul lui a devenit demn de în
crederea publicului critic și 
cititor, începe un fel de sin
gurătate : fiind un „nume" 
aproape tot ce dă îi este 
primit. Nu-i vorbă că el în
suși va fi tentat să-și fie ju
decător și propriu antolog, 
opiniile criticii și ale cunos- 
cuților servindu-i numai ca 
aproximații în evaluț ,a 
destinului propriu El știe mai 
bine decît oricine ce are în 
el, spre ce tinde, ce înseam
nă o etapă sau alta din dru
mul ales.

Se poate spune, astfel, că 
exigența este un fapt de 
conștiință artistică și că 
apare oarecum mai tîrziu, pe 
măsura formării acestei con
științe. Nu este totuna cu 
conștiința artistică, deși face 
parte din ea, pentru că 
sfera de cuprindere a celei
lalte noțiuni este cu mult mai 
bogată.

ea

A CCESIBILITA TEA POEZIEI
(Urmare din pag. 1)aud, pe cineva plîngîndu-se că nu înțelege poezia antică, pe Homer, Vergilius, Horatius, Callimach sau Bachelide. Mi s-ar părea la fel de absurd să aud pe cineva spu- nînd că nu înțelege sonetele lui Shakespeare sau ale lui Michelangelo, după cum mi s-ar părea de neconceput ca cineva să-mi declare că Byron sau Shelley îl lasă rece . Arta mare s-a confundat pină la un punct cu o claritate aproape absolută și apariția în Evul Mediu a unui poet de felul lui Luis de Gongora a cărui creație a suscitat un efort complex de înțelegere, trebuie considerată, desigur, ca o excepție. Sourta perioadă care s-a scurs de la apariția poeziei noastre lirice pînă la punctul în care ea însăși a luat parte activă Ia transformările ivite în structura poeziei mondiale la începutul secolului, a demonstrat cu prisosință că originalitatea gîndirii lirice, geniul creator, expresia logică, sînt perfect compatibile cu accesibilitatea largă a poeziei în rîndu] cititorilor. Rigoarea, claritatea exprimării au triumfat în poezia românească revelînd poeți originali in poncepție și exprimare, al căroe

tumult interior a găsit totdeauna audiență. Eminescu, Blaga, Ar- ghezi, Bacovia pot fi citiți la fel de bine de estetul rafinat, dar și de cititorul obișnuit. Trecînd peste aspectele legate de lectura strict emoțională a fiecărei opere se ridică însă problema intuirii straturilor profunde de creație, a cunoașterii și înțelegerii de către cititor a implicațiilor de ordin ideatic și filozofic pe care le ridică o poezie sau alta, un vers sau altul. A cunoaște și a iubi un poem ca Luceafărul în datele sale simple, acelea legate de frumusețea unei povești de dragoste obișnuite, nu este, desigur, totuua cu înțelegerea, cunoașterea mobi- lurilor adînci, cunoaștere care implică apropierea și aprofundarea substanței sale filozofice. Orice produs al artei apare mult mai complex atunci cînd este privit dintr-o multitudine de unghiuri și cînd i se descoperă cît mai multe din semnificațiile ce le include. Problema accesibilității poeziei încetează astfel să mai fie privită prin prisma unor atari considerente, o problemă care să afecteze exclusiv pe creator și devine 
o problemă care, în măsuri diferite, firești, afectează și pe oonaumator, obligat a-și perfec
ționa continuu capacitatea de a

recepționa, sensibilitatea, pentru a înregistra în mod corespunzător bogăția de sensuri și idei a unei opere. E un lucru relevat de este
tica noastră marxist-leninistă că 
factorii motori în istoria artei sînt 
acele opere care includ în ele un 
plus de cunoaștere a lumii încon
jurătoare. O operă nouă, viabilă esteticește, se impune ca o culme la capătul unei tradiții fertile, constituind punctul prin care a- ceasta merge, îmbogățită, mai departe. Cunoașterea tradiției, a factorilor istorici, a contextului în care evoluează arta ușurează înțelegerea fiecărei iubitor de frumos. înțelegerea poeziei se supune și ea acelorași reguli. Avem, 
desigur, în vedere acele creații 
rezistente în fața timpului, ai că
ror autori se străduiesc să 
îmbrace nu numai „în for
ma nouă limba veche și înțe
leaptă", ci să și dea acesteia un 
conținut ideatic și afectiv deose
bit de predecesorii lor și în acord 
intim cu cel al epocii lor. Mutațiile profunde care au avut loc în viața socială în ultimele decenii la noi au avut corespondent și pe planul științei, tehnicii, culturii și în ultimă instanță al artei. Teritoriu] poeziei a fost și el atins. Și-au făcut apariția forme de exprimare noi. Exemplul cla-

sic folosit în această privință pentru literatura română, nu numai de George Călinescu, este Ion Barbu, poet prin a cărui poezie circulă o vegetație luxuriantă de simboluri. Văzută prin prisma accesibilității sale poezia modernă ne apare în ipostaze diferite ca dificilă, ermetică sau mai lesne inteligibilă Problema care se pune în fața cititorului este de a găsi modalitățile cele mai potrivite de receptare a acestei poezii. Evident, întreprinderea nu este ușoară. Lumea poetică a lui Ion Barbu, spre exemplu, greu de pătruns chiar pentru specialiști, necesită un efort de aprofundare, o capacitate de a compara și corela date numeroase asupra structurii poeziilor de diferite facturi și ale diferiților autori. Nu aș insista așa de mult asupra acestui autor dacă nu mi s-ar părea că pentru lirica noastră el are a- ceeași importanță ca Baudelaire și Mallamie pentru cea franceză, sau PSe pentru cea americană. Un tumult interior formidabil dominat de legi riguroase care îmbracă expresia ca într-o armură perfectă — iată aspectul poeziei barbiene.Ce i se poate cere cititorului în aceste oondiții decît să încerce să înțeleagă opera respecți-

vă, respectîndu-i sensurile conferite de poet ? Un cititor ale cărui lecturi poetice s-au oprit la poeții pașoptiști să zicem, este evident că nu va înțelege niciodată sonoritățile lui Verlaine sau amplitudinea cosmică a poeziei lui Blaga. Să fim bine înțeleși. Nu pledăm pentru o poezie dificilă, nu sîntem partizanii hermetizării unor stări artificiale, inautentice. Dorim doar să subliniem că am face o mare eroare ignorînd evoluția însăși a lirismului modem, a formelor sale de expresie și e cazul să spunem că nu orice vers dificil, nu orice formă complexă dacă nu chiar complicată sînt expresii ale unor stări de spirit decadente, ale unei atitudini retrograde ș.a.m.d. Intr-o epocă în care mintea și conștiința omului sînt permeabile într-un înalt grad tuturor formelor de manifestare a progresului științelor, a tehnicii, ar fi straniu să nu accentuăm ideea progresului în artă, cu formele lui mai mult sau mai puțin dificile.în ceea ce are ea mai valoros, poezia tuturoT timpurilor, deci și aceea modernă, a oferit posibilități de înțelegere, a vehiculat o claritate a sensurilor care i-au cîștigat un număr mare de cititori. Chiar cînd s-a drapat într-un înveliș „ermetic" (în sensul călinescian al cuvîntuluî), cerut de necesitățile imperioase de autoexprimare ale eului liric, ea • oferit posibilitatea ca substanța

să-i fie pătrunsă, să devină accesibilă cititorului cît de cît avizat. 
Falsul ermetism, falsele simboluri, 
șubrezenia construcției poetice, 
incoherența discursului poetic, 
divorțul de logică sînt atribu
te ale creației epigonilor ne
inspirați și, alături de opera imitată sau de alte opere realizate, creațiile care au asemenea „calități" ne apar ca niște palide copii fără finalitate precisă și înțeles determinat. Există desigur diferite moduri de a simți și interpreta o poezie, variate de la cititor la cititor, chiar la același cititor în două etape diferite ale formației sale intelectuale felul de a simți și recepta poezia va fi diferit. Trecînd însă peste această varietate a interpretărilor posibile în fața unor opere viabile esteticește este de observat perplexitatea avută de fiecare în fața unei poezii fără nici un înțeles evident. Ermetismul devenit sau înțeles în mod greșit ca o obscu- rizare voită a expresiei, a avut și încă are drept rezultat creații hibride, ilogice, expresii ale unei mode trecătoare, la unii autori rezultat direct al inculturii artis- tioe.Poezia mare și autentică a ignorat greutățile de ordin lexical. Ea și-a găsit drum spre inima cititorului fie direct, fie pe căi mai ocolite dar cucerindu-1 totdeauna și dezvăluindu-i, chiar cu efort din partea acestuia, splendorile 

Mie.

f 011'11 cil FOND!
(Urmare din pag. I) sinteze eterne decît. să-i măsori infinitul eu degetul. Nu. întâlnirea cu arta nu se poate organiza, sc pot organiza cunoștințele, după aceea, cînd ele există și se supun. Se pot studia reprezentările artei în școală, cu dascăli buni. Dar întilnirea cu faptul de artă, se face mutește ți cu capul descoperit. întîlni- rea cu faptul de artă e o chestiune profundă, de fond. Fiindcă altfel, lucrurile se amestecă îngrozitor și la Voroneț mergi in pic-nic, pentru iarbă verde, iar la Putna te duci să te iscălești pe pereții pridvorului.N-am curaj să propun, ci numai mă plîng : monumentele culturii noastre ar trebui prețuite într-o formă cu fond. Monumentele istoriei noastre naționale ar trebui înțelese cu mie? Există o legătură cu trecutul prin artă, care nu se poatf subestima și pe care turismul o ignoră. Turismul e delectare, iar monumentele cer meditație. Organizarea e bună pentru mijloacele de acces Organizarea e bună pentru mijloacele de întreținere, dar opera de artă nu e numai divertisment. Tinerilor trebuie să li se explice primii faptul acesta. Tinerilor trebuie să Ii se inoculeze primii adevăratul, realul sens al tezaurului cultural. Fiindcă o generație tinfiră a trecutuli? generația divinului Eminescu, a ridicat toată țara Ia sărbă toarea Putnei, a mobilizat cultura vie română de față la laud) trecutului moldovean Fiindcă generația divinului Eminescu a înțeles actualitatea concretă a timpului lui Ștefan cel Mare, a priceput continuitatea istoriei, a venerat monumentele <l< cultură pentru puterea exemplului lor ți sărbătoarea aniver sară a Putnei a fost omagiul adus însăși ființei patriei Gene rația divinului Eminescu a înțeles.N-am curaj să propun, ci numai întreb: generația tînăr’ de astăzi știe ? Generația tînără de astăzi s-a pătruns ? A în țeles toată lumea realitatea culturii, semnificațiile majore, de fond, legăturile toate și sensul lor ? Generațiile noastre d- tineri sînt generații active, sînt generații participante Ia fenomenul cultural ?...N-am curaj să propun. Nu intrevSd dispariția bățului și-- lanternei de buzunar. Nu întrevăd dispariția centimetrului Știu însă sigur că este fals. Știu foarte sigur că e nociv. Toi mai des, pe lingă faptele de artă, se trece in goană. Tot ma des sînt clasificate bunuri de larg consum. Tot mai des arta treci drept chestiune mondenă, tot mai des se ignoră realitatea ei Evident, turismul organizat e doar pretextul acestui articol. Dar ce sc-ntimpl*  de fapt ?



Vom răspunde grijii partidului și statului 

prin noi succese în întărirea forțelor

noastre armateRecenta Hotărîre a Consiliu- ,ii de Miniștri privind introdu- erea noului sistem de salari- are și majorare a soldelor carelor militare a fost primită u vie .satisfacție în armată.In cf cuții spontane, cadrele intr-o ’ dnitate de transmisiuni e-au împărtășit gîndurile și antimentele lor pe marginea cestei Hotărîri.Maiorul Simion Balteș ne-a pus: „Potrivit Hotărîrii, ma- ararea soldelor se va face în rocente diferențiate avîn- u-se în vedere intensitatea și omplexitatea muncii, răspun- erea ce revine cadrelor miliare în pregătirea de luptă și olitieă a trupelor, gradul ce-1 u, eșalonul la care își desfă- oară activitatea, legînd, mai ine decît pînă acum, remune- area de rezultatele muncii- ifițerii, maiștrii militari și ubofițerii din unitatea noastră, :ecare la locul lor de muncă, ji vor face cu răspundere da- >ria consacrîndu-și toate efor- irile, întreaga capacitate pen- 'u a obține rezultate tot mai une în activitatea de instruire, ducare și asigurare materială trupelor. Acesta este de fapt ăspunsul unanim al cadrelor in unitatea noastră la grija pe are partidul și guvernul nostru u acordat-o și o acordă în per- lanență cadrelor militare, gri- i care se reflectă din plin și i recenta Hotărîre.Locotenentul Ion Joldea este omandant de subunitate și se- retar al unei organizații I.T.C. „Noile măsuri pentru îajorarea soldelor și introdu- erea unui nou sistem de sala- izare pentru cadrele militare - ne spunea el — sînt un semn locvent al aprecierii, -ecu*  oașterli și prețuirii muncii pe are noi o depunem în armată •entru instruirea și educarea Inere ilui chemat să-și satis- acă serviciul militar. Țin să mulțumesc partidului pentru ceastă nouă dovadă a atenției leo. ebite pe care o acordă ar- nat
«,

_.te pe care o acorda ar- Sublinierea din Hotărî- .-ferltoare la creșterea In adresate Comitetului Central a) CEAUȘESCU personal, cadrele militare dau glas angajamentului lor de a răspunde grijii neobosite a partidului și guvernului, strîngîndu-și tot mai mult rîn- durile în jurul partidului, al Comitetului său Central, muncind cu elan sporit pentru a înfăptui neabătut sarcinile trasate de Congresul al X-lea al P.C.R., de a-și dezvolta necontenit cunoștințele în scopul ridicării continue a capacității de luptă a unităților și marilor unități, pentru a îndeplini cu cinste misiunea nobilă de a străjui cu bărbăție marile cuceriri revoluționare ale poporului, libertatea, independența și suveranitatea 
patriei.

• In numeroase telegrame 
P.C.R., tovarășului NICOLAE

Și

EXAMENE
POST-UNI
VERSITARE

tehnice, superior Polonia, Spania, le-au fost

La Institutul de petrol, gaze 
și geologie din București s-a încheiat luni după-amiază cea de-a IV-a ediție a Cursului internațional post-universitar de rafinare a petrolului și de industrie petro-chimică, organizat de Comisia națională română pentru U.N.E.S.C.O. în colaborare cu Ministerul Învățămîntului, Ministerul Petrolului și Institutul de petrol, gaze și geologie-Cu acest prilej, cursanților — absolvenți de institute de învățămînt tehnic din Brazilia, Ecuador, Republica Arabă Unită, Turcia și Tunisia înmînate diplomele obținute în urma susținerii unui colocviu de specialitate în fața unei comisii alcătuită din academicieni, profesori universitari și ingineri cu îndelungată experiență în ramura petrolului.Următoarea ediție a acestui curs internațional găzduit anual de țara noastră, la care s-au înscris pînă acum tineri cu pregătire tehnică superioară din 14 țări ale lumii, își va începe acti- vitat , - în a doua jumătate a lunii viitoare. (Agerpres)

LICEUL AGRICOL 
FUNDULEA, 

JUDEȚUL ILFOV

Primește înscrieri pen
tru EXAMEN DE DIFE
RENȚA a absolvenților 
școlilor tehnice agricole 
de 4 ani și tehnice de 
maiștri agricoli pfnă la 
30 noiembrie 1969 pen
tru toți anii de studiu.Lămuriri la secretaria
tul liceului între orele 7,00—15,00.

procente mai mari a soldelor ofițerilor ți subofițerilor .din subunități și unități care participă direct la procesul de instruire și educare a militarilor, constituie pentru noi, comandanții de subunități, un nou imbold în munca pe care o desfășurăm pentru a forma din fiecare tînăr un luptător curajos, capabil să mînuiască cu pricepere armamentul și tehnica modernă de luptă, disciplinat și vigilent, apărător de nădejde al patriei*'.Iși spune părerea și plutonierul Crăciun Buha, șef de auto- stațle, radiotelegrafist clasa a 2-a, telegrafist clasa „Măsura a 3-a. prevăzută în Hotărî- re ca soldele mai mici să se bucure de majorări mai mari se va resimte pozitiv în viața familiilor noastre. Consider deosebit de important că prevederile Hotărîrii stimulează interesul cadrelor militare pentru ridicarea continuă a calificării, a îmbogățirii cunoștințelor profesionale. Răspunsul meu la grija care ni se poartă este acela de a-ml ridica calificarea, astfel ca pînă la sfîrșitul acestui an să devin telegrafist clasa a 2-a, iar echipajul pe care-1 instruiesc să obțină titlul de subunitate de frunte".„Introducerea gradațiilor ce se acordă din trei în trei ani acelor cadre care obțin rezultate bune în îndeplinirea sarcinilor ce le revin, spunea maistrul militar clasa a 4-a Ni- colae Slav, constituie un îndemn pentru noi să ne perfecționăm munca, să ne ridicăm competența, să obținem an de an rezultate tot mai bune în îndeplinirea sarcinilor încredințate. Eu, ca șef al unei grupe de reparații, împreună cu subordonații mei, nu vom precupeți nici un efort pentru a da lucrări de bună calitate, a ridica productivitatea muncii și reduce timpul de reparații pentru ca tehnica de transmisiuni să fie oricînd în stare de funcționare".
Colonel NICOLAE PÂNDELE

La noua gară din Orșova tico-organizatorice în
• rea mobilizării întregului tineret din întreprinderile industriale, de construcții
• transporturi la realizarea tuturor indicatorilor planului de producție, cultivarea în rîn- durile acestuia a dragostei față de muncă și educarea în spiritul răspunderilor față de obligațiile ce le revin în desfășurarea normală a proceselor tehnologice.Amploarea programului de investiții preconizat de cel de-al X-lea Congres al partidului determină, chiar și în condițiile promovării neîntrerupte a progresului tehnic pe șantierele de construcții, a folosirii pe scară largă a metodelor avansate de muncă, o creștere sistematică a numărului forței de muncă ocupată în această ramură a producției materiale. Ca urmare, în fața comitetelor județene, municipale și orășenești ale U.T.C., a întregii noastre organizații stă sarcina permanentă, de o mare însemnătate, de a desfășura, alături de ceilalți factori, o activitate viguroasă, pentru recrutarea forței de muncă necesare pe șantierele

CAMPIOANĂ MONDIALĂ!

AL SPORTULUI ROMANESC

ECHIPA FEMININA DE FLORETĂ

A ROMÂNIEI Presa britanică

despre meciul

România
Portugalia

Selecționata feminină de floretă a României alcătuită din OLGA ORBAN-SZABO, MARIA VICOL, ILEANA DRlMBA și SUZANA ARDELEANU, a repurtat un strălucit succes cucerind la Havana titlul de campioană mondială.Intilnirea s-a încheiat cu scorul de 8—8, însă echipa României a fost declarată ciștigătoarea titlului mondial și a meda- un tuș-averaj favorabil (49—50).liilor de aur deoarece a avutChiar de la primele asalturi s-a putut constata să floretis- tele românce sînt dispuse să arunce în luptă toate cunoștințele. Ileana Drîmbă, mai ho- tărîtă ca oricînd, a dispus cu 4—1 de Samușenko, apoi selecționata U.R.S.S. a egalat deoarece Zabelina a învins-o cu 4—2 pe Olga Orban-Szabo. Maria Vicol a adus echipa noastră în avantaj întrecînd-o cu4— 3 pe Gorohova (de remarcat că floretista sovietică a condus cu 3—1). Apoi Novikova a cîș- tigat cu 4—3 la Ardeleanu. După cum remarcă In cronica sa corespondentul agenției „France Presse" citeva minute mal ttr- ziu floretistele românce s-au dovedit extrem de redutabile, începînd să-și construiască victoria. Ele au ctștigat trei asalturi consecutive conducînd cu5— 2. Drîmbă a învins-o cu 4—3 pe Zabelina, Vicol, a clțtigat ou

AGENDĂ
(Urmare din pag. I)

Luni la amiază, prim-vice- președintele Consiliului de Miniștri, Ilie Verdeț, a primit pe Tomas Pablo, președintele Senatului din Republica Chile, care se află în țara noastră la invitația Marii Adunări Naționale.Luni la amiază a plecat la Moscova tovarășul Gheorghe Radulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, reprezentantul permanent al Republicii Socialiste România în Consiliul de Ajutor Economic Reciproc, pentru a participa la lucrările celei de-a 43-a ședințe a Comitetului E- xecutiv al C.A.E.R.
Prin decret al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășul Matei Ghigiu a fost numit în funcția de ministru al construcțiilor industriale-Prin alt decret al Consiliului de stat, tovarășul Dumitru Mosora a fost numit în funcția de ministru al industriei materialelor de construcții.

Președintele Senatului din Republica Chile, Tomas Pablo, a făcut luni dimineața o vizită la Comitetul Central al U.T.C., unde a avut o întrevedere cu Ion Iliescu, prim- secretar al C.C. al U.T.C., ministru pentru problemele tineretului.La întrevedere, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, a luat parte Vasile Nicolcioiu, secretar al C.C. al U.T.C.In aceeași zl, președintele Senatului din Republica Chile, a vizitat Universitatea din București și apoi a luat cunoștință de condițiile de viață create studenților bucureș- teni în noile cămine de la Grozăvești.

același scor la Samușenko, iar Olga Szabo a întrecut-o cu 4—2 pe actuala campioană mondială Novikova. în continuare scorul a devenit 6—6. S-au remarcat printr-o mare spectaculozitate, asalturile în oare Gorohova a triumfat cu 4—3 în fața lui Olga Szabo și victoria realizată cu același scor de Zabelina asupra lui Ardeleanu. Gorohova o învinsese pe Drîmbă tot cu 4—3, iar Vicol obținuse cu 4—2 victoria la Zabelina. La scorul de 8—7 in favoarea floretistelor sovietice numai o victorie cu 4—2, pe care trebuia să o realizeze Olga Orban-Szabo în fața lui Samușenko, putea aduce României titlul mondial. Olga s-a comportat excepțional, reușind acest tur de forță. Ea și-a învins nervii și evoluînd la a- devărata sa valoare a repurtat 
un remarcabil succes. Samu-

Dinamica dezvoltării econo- £ miei noastre naționale, pre- facerile înnoitoare pe care le cunosc toate județele țării, A creșterea an de an a ponderii w tinerilor în numărul total al muncitorilor din industrie im- 0 pun in mod obiectiv noi exigențe în formarea generației tinere, în instruirea sa multi- £ laterală, prezența și mai activă a organizațiilor U.T.C. la rezolvarea multiplelor proble- 0 me ce le ridică activitatea productivă din întreprinderi. în ultima perioadă, s-a subliniat 0 în plenară, comitetele județene, municipale și orășenești, organizațiile U.T.C. din intre- 0 prinderile industriale și de construcții, din transporturi și — din celelalte unități economice 0 au acordat o mai mare atenție muncii politico-educa- • tive de mobilizare a tineretului la realizarea sarcinilor de producție. Sub conducerea or- • ganizațiilor de partid, organizațiile U.T.C., au inițiat o serie de acțiuni menite să asi- • gure integrarea cu bune rezultate a tineretului în eforturile generale ale oamenilor _ muncii, ale întregului nostru 0 popor.în acest sens au fost rele- • vate forme, metode la care a- pelînd consecvent organizațiile U.T.C. au reușit să le transfor- • me în pîrghii eficiente pentru educarea multilaterală a tineretului. Sînt acțiuni care A prin modul cum sînt organi- “ zate, prin aderența pe care o au la tineri și-au cîștigat 0 drept de permanență în re- gistrul bogat al mijloacelor folosite de organele și orga- 0 nizațiile U.T.C. Imprimînd un w caracter de continuitate unor asemenea forme, ținind seama 0 de sarcinile mari pe care partidul le-a pus în fața poporului nostru în etapa actuală, 0 pentru sporirea contribuției tineretului la înfăptuirea importantelor obiective înscrise 0 în Directivele celui de-al X- lea Congres al partidului, ple- nara a indicat că principalul 0 obiectiv al muncii organelor și organizațiilor U.T.C. trebuie _ să-l constituie desfășurarea u- 0 nei susținute activități poli- vede- ti-

V

șenko a condus-o cu 1—0. Apoi, tabela de marcaj a indicat 2—1 în favoarea Olgăi Orban. Samușenko a egalat (2—2). în ultimele două asalturi comentează „France Presse", floretista româncă a fost pur și simplu dezlănțuită obținînd punctele necesare victoriei. în felul a- cesta echipa României își înscrie în palmares una dintre oale mai admirabile performanțe pe plan internațional. Victoriile echipei noastre au fost realizate în acest hotărîtor meci de Maria Vicol (4), Ileana Drîmbă (2) și Olga Szabo (2). Realizatoarele echipei sovietice au fost Novikova (2), Zabelina (2), Gorohova (3) și Samușenko (1). De remarcat că în semifinale e- chipa României eliminase cu 8—6 formația Poloniei, iar U.R.S.S. Intrecuse cu 8—7 reprezentativa Ungariei.Pentru semifinalele probei de spadă pe echipe s-au calificat U.R.S.S., Italia, Ungaria șl Suedia. în preliminarii echipa R.D. Germane a învins cu 13-3 echipa României. U.R.S.S. a în
trecut cu 12-4 echipe României. 

de construcții. In acest sens organizațiile U.T.C. trebuie să se considere în permanență profund angajate în rezolvarea operativă a acestei probleme, deosebit de importantă pentru realizarea ritmică a amplului program de investiții. Totodată, este necesară îmbunătățirea activității organizațiilor U.T.C. de pe șantierele de construcții în vederea mobilizării tinerilor pentru a aduce o contribuție tot mai ridicată la realizarea, în termenele stabilite, a sarcinilor ce revin acestor unități economice. Organizațiile U.T.C. trebuie să determine la tineri o atitudine combativă pentru întărirea disciplinei în muncă și înlăturarea risipei de materiale, pentru folosirea eficientă a utilajelor din dotare ; să inițieze acțiuni educative care să contribuie la stabilirea tinerilor pe șantierele de construcții, la reducerea fluctuației cadrelor.Organizațiile U.T.C. trebuie să acorde o atenție sporită cunoașterii de către toți tinerii 

LA REALIZAREA SARCINILOR DL PRODUCȚIE
a sarcinilor ce le revin în procesul de producție și a principalelor obiective înscrise în planurile unităților economice.' în același timp, organizațiile și grupele U.T.C. folosind forme operative de lucru, trebuie să urmărească îndeaproape activitatea desfășurată de fiecare tînăr la locul său de muncă, modul în care își îndeplinește zi de zi sarcinile profesionale, să organizeze discuții operative în cadrul grupelor U.T.C., să inițieze dezbateri, precum și alte forme concrete de lucru, în scopul creșterii responsabilității tuturor tinerilor față de îndeplinirea exemplară a sarcinilor de producție.Este necesar ca organizațiile U.T.C., folosind mai mult aportul cadrelor tehnice, să i- nițieze acțiuni care pot veni în spijinul tinerilor ce nu-și realizează ritmic planul, normele de producție, a acelora care dau rebuturi și produse de slabă calitate. Ținind seama de specificul locului de muncă și de nevoile producției este necesar să fie extinse schimburile de experiență, demonstrațiile practice, întâlnirile cu muncitorii fruntași, inițiativele de genul „Proces rebuturilor", „Vitrinele calității" și alte forme utile, cu eficiență practică.Industria noastră. în plină dezvoltare, se modernizează continuu, iar una din condițiile fundamentale ale unui lucrător într-o industrie modernă este respectarea riguroasă a disciplinei înțeleasă în cele mai largi semnificații ale noțiunii. Tocmai de aceea organizațiile U.T.C. au datoria să intervină mai operativ decît au făcut-o pînă acum pentru eliminarea stării de indisciplină din cadrul unor u- nități industriale, să cunoască în permanență tinerii care

Ziarul „DAILY EXPRES" a publicat luni o știre intitulată „Echipa Portugaliei" s-a prăbușit și nu s-a calificat în turneul final al Cupei mondiale de fotbal 1970 din Mexic. In comentariu se a- rată că Portugalia a fost eliminată duminică la București cînd a fost înfrîntă cu 1—0 de echipa României, în prezent favorită să cîștige grupa respectivă. Echipa Portugaliei clasată pe locul3 la ultima ediție a campionatului mondial (Anglia 1966) a acumulat numai 3 puncte din 5 meciuri avînd4 puncte mai puțin decît e- chipa României.Fotbaliștii portughezi trebuiau să învingă duminică pentru a rămîne în oursa pentru calificare, «fer un gol marcat de Dobrin în minutul 30 a adus României victoria și a tneîntat pe cel 90 000 de spectatori prezenți 
pe stadionul „23 August".Știri asemănătoare, mal scurte, au publicat, de asemenea, ziarele „TIMES", „MORNING STAR", iar „Guardian" publică această știre însoțită de clasamentul grupei. 

se abat de la tehnologia de fabricație șl nu folosesc rațional timpul de lucru, să inițieze acțiuni pentru dezvoltarea opiniei împotriva celor care, prin comportarea lor, creează greutăți desfășurării normale a procesului de producție-înfăptuirea în ritm susținut a industrializării socialiste, apariția pe harta economică a patriei a noi obiective și dotarea lor cu instalații și utilaje modeme, diversificarea continuă a producției materiale și, In consecință, a meseriilor și specialităților, constituie tot atîția factori care influențează hotărîtor balanța forței de muncă a economiei și impune creșterea continuă a nivelului de cunoștințe teoretice și practice- Toți acești factori legitimează necesitatea ca organizațiile U.T.C. să manifeste o preocupare susținută pentru a-și spori aportul propriu ia pregătirea și perfecționarea cadrelor tinere. O atenție deosebită trebuie acordată pregăti

rii cadrelor pentru viitoarele obiective industriale ce urmează să intre în funcțiune. Rea- lizînd o strînsă colaborare cu toți factorii angrenați în realizarea acestui proces, organizațiile U.T.C. trebuie să urmărească cu atenție ca pregătirea cadrelor pentru noile obiective industriale să corespundă exigențelor de azi șl de perspectivă impuse de nivelul tehnic al utilajelor, de masiva introducere a progresului tehnic în toate ramurile de producție ale economiei naționale.Pornind de la exigențele mereu sporite impuse de modernizarea continuă a producției pentru calificarea cadrelor, este necesar ca organizațiile U.T.C. din școlile profesionale, din întreprinderi să-și îmbunătățească substanțial activitatea, inițiind acțiuni eficiente care să stimuleze la tineri preocuparea pentru permanenta lor pregătire profesională. Perfecționarea continuă a calificării tinerilor, îmbogățirea neîntreruptă a cunoștințelor lor profesionale, stimularea pasiunii pentru știință și tehnică trebuie să constituie o preocupare principală a organizațiilor U.T.C. din școlile profesionale, din întreprinderile industriale de construcții și de transporturi-în condițiile ritmului susținut de dezvoltare economică, actuala capacitate de școlarizare prin școli profesionale nu poate asigura decît într-o proporție redusă numărul necesar de muncitori calificați, diferența urmînd a fi pregătită prin cursuri de scurtă durată-Numărul mare de tineri ce urmează a fi pregătiți prin cursuri de scurtă durată ne înfățișează de la început dimensiunile răspunderii și interesului ce trebuie să-l manifeste organizațiile U.T.C. din toate unitățile industriale pentru a sprijini nemijlocit conducerile întreprinderilor, în organizarea cursurilor de calificare și de ridicare a calificării, în mobilizarea tineretului la aceste forme, investind totodată imaginație, efort în realizarea de acțiuni specifice menite să stimuleze interesul tinerilor pentru perfecționarea profesională, pentru îmbogățirea continuă a cunoștințelor tehnice ți științifice.Referindu-se la una din a- 
ceste forme de succes — olimpiadele pe meserii — plenara a apreciat pozitiv faptul că, treptat, concursurile pe meserii au inclus, printre elementele de apreciere, comportarea generală a tinerilor, rezultatele lor în producție pe o anumită perioadă de timp, ceea ca ,a contribuit la o' îmbunătățire a parametrilor producției în unitățile industriale în care a- cestea s-au desfășurat.Este cunoscut că. In ansamblul măsurilor preconizate de partid și de stat privind dezvoltarea armonioasă, echilibrată și rapidă a economiei naționale un loc central va reveni asimilării și introducerii în fabricație a noi utilaje și instalații cu performanțe tehnice ridicate. îndeplinirea a- cestor sarcini este condiționată într-o măsură considerabilă de nivelul pregătirii tehnice a lucrătorilor, de capacitatea și priceperea lor. în acest context, — a fost subliniat în Raportul prezentat ca și in intervențiile a numeroși vorbitori — orientarea profesională a tineretului către meseriile direct productive, mobilizarea tinerilor Ia cursurile de calificare și specializare, cultivarea interesului pentru o pregătire temeinică vor trebui să constituie o sarcină permanentă în activitatea de viitor a comitetelor județene, municipale, orășenești ți organizațiilor UT.C. din întreprinderile industriale, de pe șantierele de construcții și din alte unități economice. Un mijloc concret prin care se poate acționa în vederea împlinirii a- cestui important deziderat este acela de a acorda o mal mare 
atenție popularizării ta rtadul 

tineretului a diferitelor meserii in complexitatea lor, a importanței și specificului lor, a frumuseții ca și a dificultăților ce le implică, să îndrume tinerii pentru a se califica și lucra în sectoarele cu deficit de forță de muncă, îndeosebi în ramurile metalurgiei și construcțiilor de mașini, miniere și construcții.Pentru a sprijini prin forme specifice orientarea profesională a tineretului încă din școala de cultură generală, este necesar ca organizațiile U.T.C. din întreprinderi să stabilească legături permanente cu organizațiile U.T.C- din școlile generale și licee, în scopul atragerii tinerilor spre diferite meserii, dezvoltării pasiunii acestora pentru noutățile tehnice, să organizeze vizite ale elevilor, demonstrații practice, să-i invite la diferite acțiuni ale organizațiilor UT.C. legate de evenimente semnificative din viața întreprinderii.Este bine cunoscut faptul 

că de-a lungul anilor, partidul șl statul nostru s-au preocupat în permanență de crearea condițiilor tot mai bune de muncă și de viață tuturor oamenilor muncii din patria noastră. In marea majoritate a întreprinderilor e- xistă posibilități pentru o rapidă integrare a tinerilor în procesul de producție, pentru afirmarea deplină a talentului, entuziasmului și capacității lor creatoare.Din păcate, se constată și cazuri cînd tinerilor nu li se creează, pe măsura posibilităților, condiții corespunzătoare de muncă și viață, cînd factorii responsabili, organizațiile U.T.C. privesc cu superficialitate și lipsă de interes problema asigurării condițiilor de muncă în fiecare schimb și unitate economică. în același timp în unele cămine muncitorești se înregistrează frecvente abateri din partea tinerilor de la normele lie gospodărire a bunurilor din dotare, de la conduita civilizată în cantine, la care se a daugă numeroase / deficiențe de ordin administrativ. Este necesar ca organizațiile U.T.C. din întreprinderile industriale. și de pe șantierele de construcții, să conlucreze strîns în această direcție cu sindicatele, cu conducerile întreprinderilor, să se ocupe cu atenție de mai buna folosire a bunurilor existente, să urmărească modul în care se mențin ordinea și curățenia în căminele muncitorești, felul în care tinerii păstrează bunurile din dotare, avutul obștesc. Organizațiile U.T.C. trebuie să considere ca una din îndatoririle lor permanente — preocuparea pentru continua îmbunătățire a condițiilor de muncă și viață ale tinerilor.Așa cum s-a subliniat In timpul lucrărilor plenarei, îmbunătățirea activității organizațiilor U.T.C., ascensiunea rezultatelor muncii în direcțiile amintite depind în mare măsură de întărirea lor organizatorică. S-a apreciat că în ultima perioadă, comitetele județene, municipale și orășenești ale U.T.C. s-au ocupat mai bine de îndrumarea organizațiilor U.T.C. din unitățile industriale și de construcții, din exploatările miniere și forestiere, din transporturi și unități de deservire, le-au a- jutat pentru conturarea preocupărilor curente și de perspectivă, pentru stabilirea modalităților concrete prin care să acționeze în vederea mobilizării tuturor tinerilor în procesul de producție. Etapa actuală — s-a subliniat în cadrul plenarei — pune în fața activiștilor U.T.C. necesitatea înarmării lor cu solide cunoștințe economice. Activiștii U.T.C. trebuie să cunoască foarte bine problemele economice ce stau în fața întreprinderilor din județul, municipiul sau orașul pe raza cărora își desfășoară activitatea. Numai astfel vor putea să acor-- de un sprijin eficient, competent organizațiilor U.T.C. în vederea orientării activității acestora spre rezolvarea problemelor majore ale activității productive.Analizînd în ansamblu activitatea organizațiilor U.T.C. din întreprinderi se constată însă, că și în prezent un număr mare dintre acestea, au o arie restrînsă de preocupări, desfășoară o activitate sporadică pentru educarea politioo- ideologică a tineretului în vederea mobilizării acestuia în producție, insuficient legată de preocupările majore ale unităților economice.Se desprinde concluzia că multe neajunsuri sînt generate de slaba preocupare a unor comitete U.T.C. pentru activitatea grupelor U.T.C. Ia nivelul unor schimburi, secții și sectoare, că acestea nu dezbat cu operativitate problemele din munca și comportarea tinerilor, nu repartizează fiecărui utecist sarcini concrete din care cauză unit membri 
ai U.T.C. devin inactivi.

Ținind seama de deficient țele serioase care se mai manifestă în activitatea organizațiilor și grupelor U.T.C., în vederea îmbunătățirii general» a activității de mobilizare a tineretului la îndeplinirea sarcinilor de producție, trebuie să se acorde o atenția deosebită întăririi continue a vieții interne și disciplinei da organizație. Comitetele U.T.C. din întreprinderi trebuie să se preocupe mai îndeaproape de perfecționarea muncii politico-educative, de atragerea activului U.T.C. la conceperea, organizarea și desfășurarea diferitelor acțiuni in rîndul tineretului din întreprinderile industriale. Saltul calitativ în acest sens este determinat în mare măsură, s-a evidențiat în plenară, de îndreptarea eforturilor către verigile de bază, la grupele U.T.C,, în organizațiile pe sectoare, pe fabrică, pe șantier. Este necesar din acest punct de vedere să existe preocupare pentru a ajunge in situația ca fiecare organizație U.T.C., fiecare grupă să devină organisme vii în care să pulseze inițiativa tineretului, cadrul participării active a tuturor U.T.C.-iș- tilor, la activități continue șl susținute. în același timp trebuie întărită colaborarea cu toți factorii de conducere din întreprindere. Comitetele U.T.C., s-a apreciat în plenară, trebuie să fie ia curent cu tot ce se intîmplă în unitățile economice, să cunoască exact natura cauzelor care determină neajunsuri în activitatea productivă, să se considere ta permanență angajați în rezolvarea problemelor de fond ce stau în fața întreprinderilor. Pentru că numai în perfectă cunoștință de cauză se poate interveni eficient, se pot iniția acțiuni care să contribuie la soluționarea problemelor care frămîntă colectivele din rîndul cărora fac parte.Cunoașterea și înțelegerea fenomenelor social-economice de către fiecare tînăr muncitor, inginer sau tehnician, a principiilor fundamentale ale politicii economice a partidului, a măsurilor ce se întreprind pentru perfecționarea conducerii și planificării economiei naționale trebuie să constituie în viitor o preocupare continuă a organizațiilor U. T. C. Fiecare organizație U.T.C. trebuie să aibă un program propriu de acțiuni care să asigure cunoașterea și însușirea de către tineri a documentelor Congresului al X-lea 'al partidului, să-i ajute în înțelegerea conținutului u- nor noțiuni și categorii economice, a unor aspecte practice privind folosirea pirghii- lor economice în activitatea întreprinderilor.In prezent în întreprinderile industriale, de construcții și transporturi, în celelalte u- nități economice își desfășoară activitatea peste 700 000 de uteciști, ceea ce reprezintă circa 30 Ia sută din efectivul Uniunii Tineretului Comunist, Atît ponderea uteciștilor în componența organizației, cit și complexitatea sarcinilor ce le au de rezolvat impune ca ta perioada care urmează, comitetele județene, municipale și orășenești ale U.T.C. să acorde un sprijin sporit organizațiilor U.T.C. din întreprinderi, 
mai ales de pe șantierele de construcții, din întreprinderile miniere, forestiere, de transporturi, din unitățile industriale de curînd intrate ta funcțiune. De asemenea, trebuie să sporească preocuparea comitetelor județene, municipale și orășenești pentru îmbunătățirea activității organizațiilor U.T.C. din întreprinderile de industrie locală, din întreprinderile comerciale și unitățile cooperației meșteșugărești unde lucrează un însemnat număr de tineri și unde se ridică numeroase probleme în legătură cu ridicarea calificării, îndeplinirea obligațiilor profesionale și în educarea acestor tineri.Ne aflăm la sfirșit de an în momente hotărîtoare pentru realizarea planului economic pe această perioadă. în fața organizațiilor U.T.C. stă sarcina de mare răspundere de mobilizare a tuturor eforturilor organizațiilor U.T.C. pentru ca în aceste luni tineretul să se angajeze în activitatea fertilă a colectivelor din întreprinderi, de pe șantiere, pentru încheierea cu rezultate bune a anului 1969, pentru îndeplinirea tuturor indicatorilor de plan în fiecare unitate economică.în această etapă are loc pregătirea planului pentru anul 1970, ultimul an al cincinalului. Va trebui ca experiența acumulată în acest an, de-a lungul întrecerii între comitetele județene, măsurile proprii ale organizațiilor U.T.C. în domeniul producției, să se continue, să se cristalizeze ta mijloace de influențare decisivă, a rezultatelor obținute de tineri ta producție astfel ca în 1970 organizațiile U.T.C. să se integreze încă din primele zile Intr-o muncă organizată cu o- biective clare, concrete, desfă

șurată la fiecare grupă, de că
tre fiecare tînăr.



Vizita tovarășilor Nicolae Ceausescu die peste aoltlar

și Ion lîheurglu; Maurer in India AÎ..O, primul zbor în grup
pentru populația

fUrmare din pag. I)
Venkata Giri, și a primului mi
nistru, Indira Gandhi.

Drapelele de stat român și in
dian flutură pe. aeroport, profi- 
lîndu-se spre albastrul ceru
lui. Frontispiciul clădirii aero
gării este dominat de portretul 
șefului statului român. Dedesubt 
poate fi citită urarea ; „Adresăm 
un cordial bun venit Excelentei 
Snle Nicolae Ceaușescu,. președin
tele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România".

In sunetele fanfarei, pe trep
tele scării avionului își fac apari
ția președintele Nicolae 
Ceaușescu. cu solia, ți premierul 
Ion Gheorghe Maurer, cu sofia. 
Momentul este marcat de puter
nice ovații. In semn de salut sint 
trase 21 de salve de artilerie. La 
c'oborîrea din avion, înalții 
oaspeți români sint întîmpinați 
ș'i salutați cu cordialitate de 
președintele Indiei. Varahagiri 
Venkata Giri, de primul ministru, 
Indira Gandhi, și de ministrul a- 
facerilor externe, Dinesh Singh,

Primarul orașului Delhi, Han
ses Raj Gupta, oferă oaspeților 
români tradiționalele ghirlande 
de flori, simboluri ale ospitalită
ții indiene.

Președintele Indiei prezintă 
conducătorilor de stat ai Româ
niei persoanele oficiale indiene 
venite in întimpinare : Fakrud- 
din Aii Ahmed, ministrul dezvol
tării industriale și comerțului in
terior, C. M. Poonacha, ministrul 
otelului și industriei grele, Swa- 
ran Singh, ministrul apărării, 
Chavan \eshwantrao, ministrul 
de interne, Jagjivan Ram, mi
nistrul agriculturii și alimentației. 
Bhanu Prakash Singh, ministrul 
de stat pentru comerțul exterior, 
Bhakat Darshan, ministru de. stat 
pentru educație, mareșalul forțe
lor aeriene, C. P. Lai, generali și 
ofițeri superiori.

Președintele,. Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu. prezin
tă apoi președintelui Indiei per
soanele- oficiale române care îl 
însoțesc • Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, Cor
nel Burtică, ministrul comerțului 
exterior, și Ion Morega, adjunct 
al ministrului industriei construc
țiilor de mașini.

Pe aeroport se află, de aseme
nea, Petre Tănăsie, ambasadorul 
României in India, și membrii 
ambasadei. Sint prezenți șefi ai 
misiunilor diplomatice acreditați 
la Delhi.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
este invitat pe podiumul de o- 
noare. Sint intonate imnurile de 
stat ale celor două țări.. Șeful sta
tului român trece în revistă gar
da de onoare. Apoi, împreună 
cu președintele țării gazdă se 
îndreaptă spre o platformă spe
cial amenajată de unde cei doi 
șefi de stat rostesc scurte cuvîn- 
tări de salut.

Un grup de tinere fete, îm
brăcate în frumoase costume na
ționale presară înaintea tovară
șului Nicolae Ceaușescu . și a so
ției sale petale de trandafiri și 
desenează pe frunțile înâlților 
oaspeți semnul roșu tradițional 
de bun sosit, denumit „Tilak".

Cei doi președinți iau loc apoi 
într-o mașină deschisă. Însoțită 
de o escortă de motocicliști, 
coloana mașinilor oficiale se în
dreaptă spre Delhi. Pe întreg 
traseul de la aeroport la reședin
ță, președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Varahagiri Ven
kata Giri sint salutați de nume
roase grupuri de cetățeni aflați 
de o parte și de alta a șoselei. 
Zeci de mii de oameni își mani
festă simpatia fluturînd stegulețe, 
aruncind flori în calea oaspeților.

In „Connaught Place", coloa
na mașinilor oficiale străbate un 
adevărat fluviu de oameni îm- 
brăcați în costume multicolore, 
care. în ciuda unui soare torid ce 
ridică mercurul termometrelor 
pînă la 35 de grade, s-au adu
nat aici pentru a face o entu
ziastă primire înâlților oaspeți 
români. Din mulțimea de oameni.

In timpul vizitei protocolare la președintele Indiei
aflată deoparte și de alta a bu
levardelor, răsună ovații pre
lungi, sint aruncate confete și 
flori. Mașina deschisă din frun
tea coloanei, în care se află cei 
doi președinți, se oprește în 
dreptul unei peluze de gazon, 
unde grupuri de școlari execută 
o suită de dansuri populare in
diene. ■

In această piață centrală a o- 
rașului mulțimea a înconjurat 
mașina în care se afla președin
tele Nicolae Ceaușescu, strîn- 
gîndu-i mina, oferindu-i flori.

Coloana de mașini oficiale își 
continuă drumul străbătînd Ian 
Path-ul, unul din cele tnai fru
moase bulevarde ale orașului, 
care a fost transformat în această 
zi intr-un imens arc de triumf, al
cătuit din flori. Din Jan Path, co
loana mașinilor pătrunde spre 
intrarea ce duce la „Rashtrapati 
Bhavan" — reședința rezervată 
șefului statului român în timpul 
vizitei sale in India. In fața pa
latului o gardă militară prezintă 
onorul. Un escadron de cavalerie 
înconjoară mașina oficială și îi 
conduce pe oaspeți pînă la intra
rea în clădirea de reședință. Dea
supra corpului de clădiri unduieș
te lin drapelul de stat al Repu
blicii Socialiste România.

La mausoleul ridicat 
in memoria lui 

Mahatma GandfiiLuni după-amiază, președinte- te Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, împreună cu soția, și președintele Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, cu soția, precum și persoanele o- ficiale române care îi însoțesc au făcut o vizită la „Rajghat" — mausoleul ridicat în memoria lui Mahatma Gandhi, marele gîndi- tor și om politic indian de la a cărui naștere s-au împlinit anul acesta 100 de ani.Pe soclul de marmură neagră al monumentului funerar a fost depusă o coroană de flori din partea președintelui Nicolae Ceaușescu și a premierului Ion Gheorghe Maurer.A fost păstrat un moment de reculegere.în parcul ce înconjoară mausoleul, șeful statului român a plantat un arbore de Ashoka (Polyaethia Longifalia) în amintirea vizitei sale la „Rajghat".Oaspeții români au vizitate în continuare pavilionul central al complexului memorial „Mahatma Gandhi" în care sînt prezentate documente cu privire la principalele momente ale vieții și luptei marelui patriot indian.

Vizite protocolare
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu a făcut în primele ore ale după-amiezii de luni, o Jfjzită protocolară președintelui Indiei, Varahagiri Venkata Giri. Șeful statului român a fost însoțit de președintele Consiliului de Miniștri Ion Gheorghe Maurer. A fost de față, de asemenea, ambasadorul României la Delhi, Petre Tănăsie.Președintele indian a fost a- sistat de K. V. Raghunatha Reddy, ministru fără portofoliu, și de S. T. Than, ambasadorul Indiei la București.Cu acest prilej, cei doi președinți s-au întreținut într-o atmosferă caldă, deosebit de cordială, evocînd tradițiile de prietenie și bună înțelegere stator-

★In după-amiaza primei zile a vizitei oaspeților români în India-, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, a făcut o vizită protocolară primului ministru al Indiei, Indira Gandhi.Cei doi premieri au avut o convorbire, care s-a desfășurat într-o atmosferă prietenească, cordială.
★Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialist România,

nicile între India și România, țări situate la mii de kilometri una de alta, dar unite prin dorința comună de pace și progres. Ei și-au exprimat convingerea că există condiții ca buna înțelegere și relațiile de cooperare șă-și găsească afirmarea pe plan internațional.-Președintele Nicolae Ceaușescu a primit apoi, la reședința sa vizita protocolară a primului ministru al Indiei, Indira Gandhi, cu care a avut o convorbire prietenească, cordială.în aceeași zi, președintele Indiei a făcut o vizită protocolară de răspuns președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu.
★Corneliu Mănescu, care îi însoțește pe președintele Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, și pe președintele Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, în vizita pe care o întreprind în India, a fost luni după-amiază oaspetele omologului său indian, Dinesh Singh.La întrevedere, care s-a desfășurat într-o atmosferă prietenească, a participat Mircea Ni- colescu, ambasador în Ministerul Afacerilor Externe al României.

Dineu oferit
de președintele Indiei

(Urmare din pag. I)cipat : Primul-ministru, Indira Gandhi, G. S. Dhillon, președintele Camerei populare a Indiei, M. Hidayatullan, președintele Curții Supreme a Indiei, Dinesh Singh, ministrul afacerilor Externe, Y. B. Chavan, ministrul de interne, Jagjivan Ram, ministrul agriculturii și alimentației, Bhagat Bali Ram, ministrul comerțului exterior și al aprovizionării, C. M. Poonacha, ministrul otelului și industriei grele, V. K. Rao, ministrul educației și problemelor tineretului, Tri- guna Sen, ministrul pentru petrochimie, minelor și metalurgi

ei, Violet Alva, vicepreședinte al Consiliului statelor, Hans Raj Gupta, primarul orașului, deputați, oameni de artă, știință și cultură, oameni de afaceri, ziariști.în timpul dineului, care s-a desfășurat într-o atmosferă deosebit de cordială, prietenească,- cei doi șefi de state au rostit toasturi.Au fost intonate imnurile de stat ale celor două țări.In încheierea dineului a fost prezentat un program de muzică și dansuri indiene, inspirate din ,inestimabilul tezaur folcloric al acestei țări.

pe ulrit
se declară-că un nou curs oficial al mărcii vest-germane va Ii stabilit-cît-mai-curînd- posibil.

NEW YORK 1,3. — Corespondentul Agerpres, C. Alexan- droaie transmite : în Comitetul r.r. 4 al Adunării Generale a O.N.U. — Comitetul pentru problemele coloniale și teritoriile neautonome — continuă dezbaterile asupra primelor trei puncte aflate pe ordinea de zi, privitoare la Namibia, teritoriile aflate sub dominația colonialiștilor portughezi și situația din Rhodesia de sud.Ocupîndu-se de caracteristicile comune ale celor tiijj pfcficte a- flate pe ordinea de. zi, reprezentantul român, Constantin Ene, a subliniat că „este vorba de teritoriile în care se găsesc ultimele bastioane ale colonialismului contemporan. Agresorii a- cestei părți a Africii sfidează imperativul epocii noastre, dreptul fiecărui popor de a-și hotărî singur soarta". El a relevat „preocuparea comună a celor țrei regimuri colonialiste și rasiste pentru a împiedica afirmarea și

consolidarea națiunilor africane", arătind că. „în: acest fel comunitatea internațională însăși se vede privată de. o prețioasă contribuție pe care fiecare'națiune poate și trebuie să o aducă la dezvoltarea și progresul omenirii.Subliniind că „în fața refuzului încăpățînat al puterilor' coloniale și rasiste „de, a respecta dreptul sacru al popoarelor asuprite la o viață liberă și independentă, aceste popoare s-au angajat în mod legitim pe singura cale care le-a fost impusă — aceea a luptei armate", în ceea ce o privește — a declarat în încheiere vorbitorul — România, care susține cu consecvență dreptul fiecărui popor de a-și hotărî în mod liber soarta, în conformitate cu voința și interesele sale, este pe deplin solidară cu lupta justă a popoarelor oprimate din teritoriile Africii australe".
Rezultatele încă neoficiale ale alegerilor parlamentare care au avut loc duminică în Turcia, pentru desemnarea celor 450 de deputați în Marea Adunare Națională, au consemnat obținerea unei majorități absolute de voturi de către Partidul dreptății,

condus de actualul prim-minis- tru, Suleyman Demirel. Acest partid a obținut 258 de locuri față de 241, cite.deținea în urma alegerilor legislative din 1965. Principalul partid de opoziție, Partidul republican al poporului, al cărui lider este Ismet Inoniî,

a- obținut 143 de mandate, față de 134 la alegerile precedente. ■ Din cels 39 de-formații politice existente în Turcia, numai 8 au ' participat, la ; confruntarea de duminică, dar, - in afara celor dijmă principale partide, care dispun de numărul, cel mai mare de- mandate, celelalte au ieșit serios slăbite în urma scrutinului.Ca urmare a tratativelor finale, ce se desfășoară în prezent între reprezentanții Partidului Social-Democrat și cei ai Partidului Liber-Democrat. începe să se contureze noul cabinet vest-genman. Cancelarul desemnat, Willy .Brandt a numit luni o serie de membrii proe- minenți ai partidului social-democrat, în fruntea unor importante ministere ale cabinetului ce urmează să-și preia oficial sarcinile Ia . 20 octombrie. Astfel, Helmut Schmidt va fi noul ministru al apărării, urmind să-1 înlocuiască pe creștin-de- mocratul Gerhard Schroeder, iar Alex Moeller va prelua portofoliul ministerului de finanțe, deținut pînă acum de Franz Josef Strauss.• BANCA CENTRALA a R.F. a Germaniei a dat publicității, luni, un raport în care

I i ' Ș- ' , '-în localitățile Fort Dix și Chi-' cago -auvcontinuat demonstrațiile de-• protest -împotriva războiului din Vietnam, inițiate de organizația ., „Studenții pentru acțiuni democratice". După cum transmite agenția A.P., la Fort. Dix, aproximativ 5 000 de tineri au participat la un marș pe principalele străzi ale orașului,’ cerînd încetarea războiului din Vietnam și retragerea trupelor a- merieane. Demonstrația, a fost! împrăștiată prin intervenția poliției militare, care a folosit împotriva manifestanților grenade lagrimogene.La Chicago, sfîrșitul săptă- mînii a coincis cu ultima zi a manifestațiilor studențești contra războiului din Vietnam. La demonstrație au participat peste 3 000 de persoane care au cerut retragerea trupelor americane din Vietnamul de sud. în cursul ciocnirilor cu poliția și'membrii gărzii naționale, special concentrați, au fost rănite mai multe persoane, iar altele' au fost arestate.
• LA COPENHAGA a fost inaugurată cea de-1 5-a ediție a Târgului tehnic internațional, la care România participă cu un pavilion de mașini-unelte și e- lemente de automatizare.

algerianăDuminică a sosit la Alger un avion românesc cu un transport al Crucii Roșii din România destinat populației algeriene care a avut de suferit de pe urma puternicelor inundații din ultimele zile. Avionul a transportat produse alimentare, corturi, paturi, medicamente etc.Reprezentanții Semilunii Roșii algeriene și ai Ministerului Sănătății au adresat ambasadorului român N. Sipoș, prezent pe aeroport, precum și Crucii Roșii din Republica Socialistă România, sincere mulțumiri pentru sprijinul acordat miilor de sinistrați algerieni.
Stabilirea relațiilor 

diplomatice 
la rang de ambasadă 

intre România 
si Noua ZeelandăLONDRA 13. ■— Corespondentul Agerpres, L. Rodescu, transmite : La sediul înaltului Comisariat al Noii Zeelande din Londra, între ambasadorul României în Marea Britanie, Vasile Pungan, și înaltul comisar al Noii Zeelande, Denis Blundell, a avut loc ' luni schimbul scrisorilor prin care guvernele Republicii Socialiste România și Noii Zeelande confirmă stabilirea relațiilor diplomatice la rang de ambasadă între cele două țări.Cu același prilej, între cei doi ambasadori a avut loc și schimbul instrumentelor de ratificare a acordului comercial semnat ia Wellington, la 14 martie 1969, între Republica Socialistă România și Noua Zeelandă, prin care se deschid largi posibilități de dezvoltare a relațiilor comerciale și a cooperării economice între cele două țări.
Internul acordat 

de Maurice Schumann 
ziarului „lzvestia“ în interviul acordat ziarului „IZVESTIA", Maurice Schumann,. ministrul afacerilor externe al Franței, care întreprinde o vizită în Uniunea Sovietică, a declarat că convorbirile pe care le-a avut cu oficialitățile sovietice au fost sincere și cordiale, colaborarea franco-sovie- tică și coordonarea acțiunilor celor două țări devenind de acum înainte un fenomen permanent. „Lucrul cel mai important constă în faptul că am stabilit să ne întîlnim sistematic pentru n preîntîmpiina și a face să dispară orice neînțelegeri posibile", a spus el, aratînd totodată că în 1970 Andrei Gromîko, ministrul afacerilor externe al U.R.S.S, va vizita Franța, iar Georges Pompidou va vizita, în cursul aceluiași an, Uniunea Sovietică.Perspectivele colaborării fran- co-sovietice sint, după părerea ministrului francez, foarte favorabile. El a menționat, de asemenea, rapida dezvoltare a schimburilor comerciale.

A TREI NAVE COSMICE
• Lansarea lui „Soiuz-8“ • Cosmonauții au adresat o telegramă 

de salut țărilor socialiste *'La 13 octombrie, ora 13.29 (ora Moscovei), în Uniunea Sovietică a fost lansat, potrivit programului general de zboruri pilotate pe orbită circumteres- tră, cea de a treia navă cosmică sovietică „Soiuz-8“.Nava este condusă de pilotul cosmonaut, Erou al Uniunii Sovietice, Vladimir Șatalov, comandantul navei, și de inginerul de bord, Erou al Uniunii Sovietice, candidat în științe tehnice. Alexei Eliseev, care au zburat în luna ianuarie 1969 pe navele „Soiuz-4“ și „Soiuz-5“.între echipajele celor trei nave cosmice s-a realizat o legătură stabilă prin radio.Pentru prima oară, în spațiul cosmic circumterestru se rea-

tici pentru executarea1 cu succes a zborului în grup a navelor ,,Soiuz-6“, „Soiuz-7“ și „Soiuz-8“. în telegrama de felicitare se spune, printre altele : „Această realizare remarcabilă în domeniul cosmonauticii reprezintă o nouă dovadă a înaltului nivel de dezvoltare a științei și tehnicii sovietice, a inepuizabilelor posibilități creatoare ale poporului sovietic". Telegrama. este adresată cosmo- nauților Gheorghi Șonin, Valerii Kubasov, Anatolii Filipcenko, Vladislav Volkov, Viktor Gorbatko, Vlădimir Șatalov și Alexei Eliseev.In telegrama de răspuns, cosmonauții au mulțumit călduros Comitetului Central al P.C.U.S.,

VLADIMIR ȘATALOV ALEXEf ELISEEV

Colonelul Vladimir Șatalov, comandantul navei cosmice sovie
tice „Soiuz-8" participă pentru a doua oară la un zbor cosmic.. 
In luna ianuarie 1969 el a realizat cuplarea a două nave cosmice 
pe orbită, ceea ce a însemnat crearea primei stații cosmice expe
rimentale din, lume. Șatalov are 41 de ani, din care 24 de ani sînt 
legați de aviație și de Cosmos. La început a urmat școala avia
ției militare, pe care a absolvit-o în anul 1949. După patru ani 

și-a întrerupt activitatea de pilot-instructor deoarece a intrat la 
Academia militară aeriană de la Moscova. Apoi a deținut posturi 
de comandă în unități de aviație.

Alexei Eliseev, inginerul de bord al navei cosmice „Soiuz-8“, 
plasată la 13 octombrie pe orbită, a mai zburat în Cosmos. In 
luna ianuarie 1969, împreună cu cosmonautul Hrunov el a ieșit 
in spațiul cosmic, trecînd in cealaltă navă, unde erau așteptați de 
Șatalov. Eliseev s-a născut în anul 1934 în orășelul Jizdra, în apro
piere de Kaluga. A absolvit școala medie la Moscova, iar apoi a 
urmat cursurile Școlii tehnice Superioare „Bauman" din Mosco
va. Lucrînd la un birou de proiectări, Eliseev și-a susținut diser
tația de candidat în științe tehnice. In urmă cu doi ani, fiind deja 
membru al detașamentului de cosmonauți, a intrat în rîndurile, 
membrilor P.C.U.S.

lizează un zbor în grup a trei nave cosmice pilotate, la bordul cărora se află 7 piloți-cosmo- nauți.Cosmonauții sovietici aflați la bordul navelor „Soiuz-6“, ,,Soiuz-7“ și „Soiuz-8“, care e- fectueazâ un zbor în grup pe o orbită âircumterestră, au a- dresat o telegramă de salut, popoarelor țărilor socialiste. „De la bordul navelor cosmice „Soiuz" trimitem un salut fierbinte oamenilor muncii din țările socialismului. Să s® dezvolte și să se consolideze prietenia și colaborarea dintre popoarele noastre !", se spune în telegramă.A fost, de asemenea, adresată o telegramă popoarelor Uniunii Sovietice.Leonid Brejnev, Nikolai Pod- gornîi și Alexei Kosîghin au felicitat pe cosmonauții sovie-

Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S. și Consiliului de Miniștri pentru felicitare și pentru grija manifestată.Agenția T.A.S.S. transmite că la ora 16,30 (ora Moscovei), navele cosmice sovietice „So- iuz-6“, „Soiuz-7“ și „Soiuz-8“, lansate pe orbită circumteres- tră sîmbătă, duminică și luni, efectuaseră respectiv 34 rotații, 18 și 2 rotații. Cei șapte cosmonauți se simt excelent.După plasarea pe orbită, echipajul navei „Soiuz-8“ a efectuat controlul sistemelor de bord, de orientare spre Soare și de rotire ale navei. Colonelul Vladimir Șatalov a preluat comanda grupului de zbor.Parametrii orbitei navei „So- iuz-8“ sint următorii : apogeul— 233 kilometri, perigeul — 205 km, înclinația orbitei — 51,7 grade, perioada de rotație— 88,6 minute.

în conformitate, cu programul de zbor, la cea de-a 32-a rotație, comandantul navei „So- iuz-6“, Gheorghi Șonin, a introdus în sistemele de bord datele pentru executarea manevrei de modificare a orbitei, a pus în funcțiune motoarele, și nava s-a plasat pe o orbită nouă.în acest timp, la bordul navei ,.Soiuz-7“, cosmonauții Anatoli Filipcenko, Vladislav Volkov și Viktor Gorbatko au efectuat un mare volum de cercetări și observații tehnico-științifice și medicale. Potrivit programului de cercetări geologice și geografice, ei au fotografiat porțiuni caracteristice ale suprafeței terestre, au stabilit limita de răspîndire a învelișului de zăpadă, au măsurat iluminarea suprafeței Pămîntului de către Soare, luminozitatea selelor, au efectuat numeroase observații și au fotografiat orizontul Pămîntului în timpul zilei și la apus, precum și diferite formațiuni de nori. Comandantul navei „Soiuz-7“, Anatoli Filipcenko, a efectuat orientarea manuală a navei cu ajutorul mijloacelor optice și al aparatelor speciale.La cea de-a 2-a rotație, echipajul, navei „Soiuz-8", a , luat micul dejun. Pe navele „So- iuz-6“ și „SoiuZ-7‘£ cosmonauții au luat prînzul. Micul dejun al echipajului navei „Soiuz-8" a fost alcătuit din antricot, pîine, ciocolată și suc de mure. Prînzul lui Gheorghi Șonin și .t alerii Kubasov a constat din peste uscat, pateu, carne pasăre, pîine și prune uscate- Prînzul lui Anatoli Filipcen'*>,  Viktor Gorbatko și Vladis :.V Volkov a fost compus .din eft. de carne, carne de vițel. r» și biscuiți. . 1 _Agenția T.A.S.S. transmite ca în cursul primei zile de zbor în grup al navelor cosmice „Soiuz-6“, „Soiuz-7“ și ,.Soiuz-8", au fost verificate metodele și s-a elaborat tehnica de dirijare a zborului simultan a trei nave. S-a efectuat punerea la punct a legăturilor dintre navele cosmice și centrul de dirijare a zborului, cu stațiile terestre de urmărire și cu punctele de legătură.Telespectatorii . sovietici au putut urmări luni un reportaj înregistrat de ]a bordul navelor cosmice care efectuează un zbor în grup. Pe micul ecran a apărut inginerul de bord al navei cosmice „Soiuz-7", Vladislav7 Volkov, care efectua măsurători de astronavigație. Se putea vedea limpede sextantul pe care Volkov îl ținea în mină, (^mo- nautul a anunțat că niijș 'tor rile de navigație pe ;':-afăcut echipajul navei vor” i le și în alte zboruri cosmice.După cîteva minute, pe ecrane a apărut Alexei Eliseev, inginerul de bord al navei Soiuz-8". El a anunțat că in cursul actualului zbor îndeplinește aproximativ aceleași obligații pe care le-a avut în ianuarie 1969 la bordul navei „Soiuz-5". „Este mult de lucru, a spus el, dar munca e interesantă".Apoi a putut fi văzut c<Z jn- dantul navei „Soiuz-8". Vladimir Șatalov, exact în momentul în care raporta pe Pămînt rezultatele experimentelor efectuate. Chipurile cosraonauților et-au calme, mișcările chibzuite și pline de siguranță.
Ziua națională 

a Yemenului de sud
Aftâzi este sărbătoarea 

Republicii Populare a Yeme
nului de sud. Se împlinesc 
șase ani de cînd, la 14 oc
tombrie 1963, răscoala din 
munfii Radfan marca începu
tul luptei armate de elibera
re, luptă curajoasă care a- 
vea să ducă la înlăturarea 
dominației coloniale și la 
proclamarea Republicii inde
pendente a Yemenului de 
sud pe teritoriul fostei Fede
rații a Arabiei de sud.

Tn scurtul răstimp de mai 
puțin de doi ani, de la cu
cerirea independenței, tî- 
năra republică a reușit să 
dobîndească succese încu
rajatoare pe calea dezvoltă
rii economice și sociale. A 
fost desființată sclavia, au 
fost expropriate întinsele 
proprietăți funciare ale sulta
nilor treeîndu-se la înfăptui
rea reformei agrare, la li
chidarea relațiilor semifeu
dale de la sate. Este în curs 
de realizare reforma învăță- 
mîntului. S-a trecut la con
struirea unor obiective indus
triale. Guvernul Yemenului 
de sud a elaborat un pro

gram care preconizează mă
suri concrete privind dezvol
tarea țării în domeniul eco
nomic, social, cultural, al să
nătății și educației.

Poporul român, care a ur
mărit cu un sentiment de so
lidaritate lupta poporului din 
Yemenul de sud. pentru li
chidarea dominației colonia
le, se bucură de realizările 
tinerei republici. între Repu
blica Socialistă România și 
Republica Populară a Yeme
nului de sud s-au statornicit 
și se dezvoltă relații priete
nești. O expresie elocventă 
în acest sens o constituie ri
dicarea, la 20 mai a.c., a 
relațiilor diplomatice dintre 
cele două țări la rang de 
ambasadă. Se dezvoltă 
schimburile comerciale, coo
perarea economică și tehni
că dintre cele două țări.

Cu prilejul sărbătorii na
ționale, poporul, tineretul 
nostru, transmit poporului și 
tineretului Republicii Yeme
nului de sud urări de noi 
succese în consolidarea in
dependenței, în înaintarea 
pe calea progresului, a pros
perității.Președintele Consiliului de Stat al Republicii • Socialiste România, NICOLAE CEAUȘESCU, a transmis președintelui Consiliului Prezidențial al Republicii Populare a Yemenului de Sud, SALIM KABYA ALI, următoarea telegramă t Cu Ocazia Zilei naționale a Republicii Populare a Yemenului de Sud, vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări pentru fericirea și sănătatea Excelenței Voastre, pentru progresul poporului sud-yemenit.Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima încrederea că relațiile prietenești dintre țările noastre se vor dezvolta continuu, spre binele ambelor popoare, al cauzei colaborării și păcii în lume.

RepubliciiPe platourile înalte ale Madagascarului — unde trăiesc cea mai mare parte a locuitorilor — ca și în localitățile risipite de-a lungul litoralului scăldat în apele Oceanului Indian, au loc astăzi festivități prilejuite de împlinirea a 11 ani de existență a Republicii Malgașe.In scurta perioadă ce a trecut de la proclamarea republicii, poporul din „ța- ra-insulă“ a depus eforturi însemnate pentru lichidarea consecințelor decurgînd din anii de dominație străină. Republica Malgașă și-a concentrat cea mai mare parte a energiei valorificării resurselor sale naturale. In acest scop a fost elaborat un plan pe cinci ani, ale cărui prevederi au fost îndeplinite în cursul anului trecut ; în prezent s-a trecut la al doilea plan, care prevede, in primul rind, dezvoltarea industriei. în strînsă legătură cu agricultura. S-au construit fabrici de decorti- cat orez, fabrici de zahăr și ulei, filaturi de bumbac, linii de montaj pentru automobile. Investiții importante au fost alocate în vederea intensificării exploatării zăcămintelor de aur, minereuri ura-

Malgașenifere, diamante, mică, grafit, cront. Un accent deosebit a fost pus pe diversificarea producției agricole. I’entru asigurarea economiei cu cadrele necesare au fost înființate noi școli. Numărul școlilor elementare în care se predă limba națională a crescut cu 130 la sută, iar al liceelor cu 25 Ia sută.Pe plan extern, Republica Malgașă promovează o politică de pace și colaborare cu toate statele lumii. în scopul unei mai bune cunoașteri reciproce și pentru facilitatea dezvoltării relațiilor de colaborare, in cursul anului trecut între Republica Socialistă România și Republica Malgașă au fost stabilite relații diplomatice la rang de ambasadă. Recenta vizită în România a ministrului afacerilor externe nialgaș, J. Rabemanan- jora, a relevat posibilități noi pentru dezvoltarea relațiilor de colaborare econoi»' - că, comercială și culturii., dintre cele două țări.Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Malgașe, poporul și tineretul român, transmit poporului nialgaș sincere felicitări, împreună cu cele mai bune urări de prosperitate.Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, NICOLAE CEAUȘESCU, a transmis președintelui Republicii Malgașe, PHILIBERT TSIRANANA, următoarea telegramă : Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Malgașe, îmi face plăcere ca, în numele guvernului și poporului român, precum și al meu personal, să vă adresez dumneavoastră și poporului malgaș felicitări cordiale și urări de fericire și prosperitate.îmi exprim speranța că relațiile româno-malgașe se vor dezvolta continuu, în interesul reciproc și al păcii în. lume.
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