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Ultima operativă la nivel național privind stadiul însămință- 
rilor plaseaza județul Alba pe un loc deloc onorabil, al șaselea... 
din coadă. Vina nu poate fi aruncată nici pe timp (motiv îndeob- 
$ invocat) și cu atît mai puțin pe lipsa forței mecanice — 
zidire bogată în acest județ. înșiși specialiștii de aici — totodată 
factori răspunzători de activitatea agricolă din județ —■ au pre
văzut (și nu fără un coeficient de toleranță) ca dată limită a în
cheierii acestei lucrări ziua de 20 octombrie. Cînd apar aceste 
rînduri, sămînța încă nu a aj'uns sub brazdă pe mai bine 
de un sfert din suprafața planificată. Intervine, firesc, întrebarea: 
va fi 20 octombrie data fericită de raport ? Evităm, deocam
dată, concluziile, apelind la constatările unui raid întreprins 
zilele acestea.

Unități pe adresa cărora pot fi 
trimise felicitări există. Prin
tre ele : Noșlac, Șibot, Secășel, 
Bălcaciu, Găbud. Numărul aces
tora, însă, este redus. Cartea de 
vizită a județului cunoaște și o 
altă fațetă: în conul întunecat 
de umbră — numele unor uni
tăți agricole în care lucrările 
sînt rămase în urmă : Cărpiniș, 
Daia, Ghirbom, Berghin, Pianu 
de Sus, Ciugud, Răhău, Ocni- 
șoara, Gîrbova, Unirea, Rimetea 
etc., etc. Cauza ? Un numitor co
mun : dezinteres, irosirea timpu
lui de lucru, lipsuri în organiza
rea muncii — totul punctat din 
loc în loc de sentimentele căl-

duțe ale automulțumirii. La Mi- 
răslău, de pildă, din cele 600 
ha planificate a fi însămînțate 
cu grîu s-a realizat numai ju
mătate. Din 18 tractoare exis
tente aici, lucrează 14 ; două 
sint defecte și două folosite la 
cu totul alte munci. Din 5 se
mănători, practic, lucrează doar 
trei- La Gergăul Mare tractoa
rele sînt trimise după lemne, în 
timp ce din 700 ha sînt semă
nate 250. Un exemplu de altă 
natură, concurînd către aceeași 
caracterizare. Cooperativa agri
colă din Gîrbova solicită forță 
mecanică în plus. I se oferă 13 
tractoare, care se află, însă, în

situația de-a nu putea fi folosite 
— lipsește terenul eliberat.

Restrîngem cercul investiga
ției la un caz tipic. Pe una din 
tarlalele cooperativei agricole 
Micești — două tractoare, unul 
cu un disc după el, altul cu 
o semănătoare. Mecanizatorii 
Gheorghe Brăteanu și Trif Ni- 
codim ne răspund :

— Pregătim și semănăm se
cara.

Cum. însă, n-am putut înțe
lege. Din semănătoarea fără tu
buri, fără om care să suprave
gheze lucrarea, boabele se ri
sipeau la întîmplare — la su
prafață — printre bolovani. De
sigur, ultimul act aveau să-l 
semneze ciorile.

Pe președintele Ion Păcuraru 
l-am întîlnit într-un alt punct 
al cîmpului. Ne interesăm des
pre condițiile în care se execută 
semănatul în cooperativa pe care 
o conduce:

— După regulile agrotehnice; 
sub supraveghere atentă, în te
ren bine pregătit.

N-am putut să ne ascundem 
nedumerirea. Relatîndu-i situa
ția întîlnită de noi pe teren, pre
ședintele contrariat, ripostează :

— Personal, am verificat. Am 
oameni pe mașină. Le pot da și 
numele- Nu pot să cred ceet ce 
îmi spuneți.

Insistăm.
— Ii sancționez! Le tai ziua;

VEȘTI DIN 
ECONOMIE
• LA OJELARIA ELEC

TRICĂ ,a Combinatului si
derurgic din Hunedoara a 
fost elaborată o nouă marcă 
de oțel special, destinată 
construcțiilor navale. Pri
mele cantități livrate be
neficiarilor s-au dovedit 
pe deplin corespunzătoare. 
Anul acesta, specialiștii de 
la Combinatul siderurgic 
Hunedoara au asimilat 9 
mărci de oțeluri noi cu 
o compoziție chimică și 
calitativă mult îmbunătăți
tă. Perseverind pe această 
linie, siderurgiștii combi
natului hunedorean au spo
rit de Ia începutul anului 
și pînă acum producția de 
oțeluri aliate cu peste 25 la 
sută.

• UN COLECTIV DE 
SPECIALIȘTI de Ia Uzinele 
de autocamioane și de la 
Institutul de cercetări și pro
iectări pentru automobile și 
tractoare a efectuat un com
plex de perfecționări asupra 
carburatorului, în urma că
rora consumul de carburanți 
al autocamionului produs la 
Brașov poate fi redus cii trei 
litri la suta de kilometri. 
Concomitent, Uzina din Bra
șov ți-a sporit producția de 
carburatoare la 85 000 bucăți 
pe an. Astăzi, uzina brașo- 
veană produce nouă tipuri de 
carburatoare pentru întregul 
necesar de autocamioane și 
autovehicule din țara noas
tră, pentru locomotivele de 
350 și 700 CP, pentru trac
toare, motoare stabile și pen
tru alte mașini. Se fac pre
gătiri pentru asimilarea car
buratoarelor destinate echipă
rii automobilelor ..Dacia".

(Agerpres)

VIZITA TOVARĂȘILOR 
NICOLAE CEAUSESCU 

Șl ION GHEORGHE MAURER IN INDIA
DELHI 14. — Trimișii spe

ciali Agerpres, Nicolae Ionescu 
ți Paul Ftnanțu transmit: Vizita 
în India a președintelui Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialis
te România, Nicolae Ceaușescu, și 
a președintelui Consiliului de 
Miniștri, Ion Gheorghe Mauret, 
continuă să se desfășoare în a- 
ceeași atmosferă de cordialitate 
ți prietenie care s-a manifestat 
chiar din prima clipă a sosirii 
oaspeților români în India.

Marți dimineața, conducătorii 
de stat ai României au acut pri
lejul să cunoască unele preocu
pări actuale ale țării gazdă în 
domeniul dezvoltării și moderni
zării agriculturii, vizitînd presti
giosul „Institut indian de cerce
tări agricole" din apropierea Ca
pitalei.

Oaspeții români sînt informați 
pe larg despre activitatea acestui 
centru științific ale cărui terenuri 
experimentale se întind pe o su
prafață de 700 ha.

Luîndu-și rămas bun de la 
gazde, președintele Nicolae 
Ceaușescu a felicitat pe oamenii 
de știință de la „Institutul in- Premierul indian împreună cu 

înalții oaspeți români
începerea convorbirilor oficiale

1 DELHI 14. — Trimișii spfe- ministrul comerțului_____ Trimișii spe
ciali Agerpres,. Nicolae lonesyu 
și Paul Finanța, transmit: Marți, 
la ora 11,00 aim. (ora locală), ft 
Palatul prezidențial „Rashtrapati 
Bhavan" au început convorbirile 
oficiale româno-indiene. La con
vorbiri au participat președintele 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, și primul 
ministru al Indiei, Indira Gandhi. 
Au participat, de asemenea, din 
partea română, ministrul aface
rilor externe, Comeliu Mănescu,

(Continuare în pag. a IlI-a)

N. COȘOVEANU 
I. ANDREIȚA

„Muncă, ordine, disciplină, răspundere

(Continuare în pag. a V-a)
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Profile pe... pro- Ș

§ 
filul unei con- sȘ
strucții indus- Șt

______ comerțului exterior, 
Gomei .Burtică, ți alte persoane 
oficiale .române. Din partea in
diană au participat ministrul afa
cerilor externe al Indiei, Dinesh 
Singh, ministrul comerțului exte
rior și al dezvoltării, Bhagat Bali 
Ram, ministrul dezvoltării indu
striale și comerțului interior, 
Fakruddin Aii Ahmed, și alte 
persoane oficiale indiene. In 
prealabil, au fost purtate discu
ții separat, pe probleme de inte
res reciproc, îndeosebi din do
meniul colaborării bilaterale.

(Continuare în pag. a V-a)

REVERS

ÎN SCHIMBUL
DE NOAPTE!

LOCUL SPECIALISTULUI — ÎN PRODUCȚIE
Necesitățile unei maxime utilizări a investițiilor făcute în pregătirea specialiștilor, reclama o preocupare egală pentru

analiza randamentului pe care aceștia îl aduc la locurile unde își desfășoară activitatea. Ești sau nu util ? Confirmi sau nu

încrederea, așteptările societății ? lată întrebări la care fiecare trebuie să dăm, cu maximă sinceritate , răspunsul. Una dintre

Raid în schimbul III la Uzina de pompe 
București —3

anchetele de mai jos, indică adresa precisă a unora care în mod deosebit trebuie să-și facă acest autoexamen de con

știință. în egală măsură insă, întrebarea trebuie să și-o pună — și o demonstrează altă anchetă — și aceia care dirijează

pregătirea anumitor cadre de specialiști. Oferim cititorului concluziile noastre.

Cum se folosește timpul de lucru în schimbul III ? Am ales 
pentru această investigație Uzina de pompe din București, 
unitate care — nici nu este nevoie s-o mai spunem — are o 
importanță deosebită în subramura respectivă. De aici și ne
cesitatea unei atenții mărite----*— *-•--*— ■- ----- =------ -
capacităților de producție, a

pentru folosirea la maximum a 
forței de muncă. FUGA DE EFORT

Arlțada .finită!

** * A t**-
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Trebuia de mult să scriu 
și am tot șovăit — o să ve
deți de ce — despre acel 
moment extraordinar pe 
care l-am trăit ca om din 
public într-o vară. Era în
tr-un orășel balnear; munți 
pitici și vrăbii anemice, ho
teluri pline de tablouri cu 
fructe și tarabe de caise 
meschine lntr-o piață obo
sită. Miercuri — n-am uitat 
ziua, pentru că nu părea 
potrivită pentru manifestări 
sărbătorești — urma să aibă 
loc concertul unei formații 
de muzică ușoară. M-am dus 
și eu. Erau vreo zece inși, 
care cintau fără mare risipă 
de suflet, dar nici în bătaie 
de joc .Ei își vedeau de cîn- 
tat. noi, spectatorii, ne ve
deam de ascultat, bucuroși 
unii de încasări, alții că-și 
mai trec timpul între două 
pahare de apă minerală. Mai

De?/ trebuiau să se afle in producție de 4 luni,

lată-ne așadar, însoțind pe 
ofițerul de serviciu, inginerul 
Ion Stăncescu, în controlul de 
noapte. Spre surpriza noastră... 
surprizele nu au întîrziat să 
apară. Și încă ce surprize I In
trăm la secția forjă.

— Ești singur ? se adresează 
ofițerul de serviciu unui mun
citor întîlnit aici.

— Nu, sîntem doi.
- Celălalt ?
— Să-l caut.
Observăm că, după cuptor, în

tr-un pat improvizat dorm în
tinși frățește 3 băieți.

Constantin State s-a trezit 
Și în timp ce-și freacă mîinile 
încurcat. îi trezim și pe ceilalțiîncurcat. îi 
doi

— De la ce secție sînteți ?

cumva de la strun-— Sînteți 
gărie ?

— Nu sîntem din întreprin
derea asta ne răspund el 
încurcați.

— Cum adică ? se încumetă 
ofițerul de serviciu.

— Sîntem de la Uzina de 
canică fină

— Știți, continuă unul 
cei de față, la noi e frig 
am venit aici.

— Pe unde ?
— E o poartă acolo, în spate, 

unde nu e nimeni.
Nu ne vine să credem 1
— Legitimațiile, intervine 

ofițerul de serviciu.
Constatăm că sînt C-tin Flo- 

rescu — detașat de la Fabrica 
de Mașini Unelte la Uzina de 
piecanică fină și Nicolae Po-

me-

din 
și-

pescu, ambii rectificatori („Ia 
maistrul Popa"). Se scuză :

— E început de lună... Nu a- 
vem încă de lucru... Să stăm 
degeaba ? (Nicolae Popescu)

— De ce nu stați atunci 
acasă, în pat ?

— Dar prima ? Dacă sîntem 
propuși la o primă excepțio
nală ? N-o mai primim dacă 
avem absențe !

între cele două întreprinderi 
există într-adevăr o poartă, 
cum aveam să ne convingem, 
fără stăpîn, care nici nu-și are 
de fapt rostul pentru că 
gardul e făcut de mîntuial? 
și se poate trece prin el 
cu ușurință. Relatînd întîm- 
plarea tovarășului maistru 
Iliuță C. Marin de la strungă- 
rie, acesta „precizează" că : 
„n-are rost să se pună pază 
aici. Dacă al nevoie de o sculă, 
de orice, treci dincolo și ceri. 
Sîntem prieteni. Ne ajutăm re
ciproc ! ? !“

Aveam să ne convingem însă 
pe parcurs că în uzina de 
pompe se poate dormi chiar cu 
sprijinul binevoitor al, maistru
lui de schimb. De pildă : Mai
strul Ioniță C. Marin de la sec
torul II strungărie, ne vorbește 
cu pasiune, și de ce n-am spu
ne, convingător, despre răspun
derea mare care revine unui 
strungar în această secție.

— De exemplu, un Carussel 
costă aproape două milioane de 
lei. Piesa care se lucrează acum 
(Corpul pompei Șiret 900) are

I. MORARU

(Continuare în pag. a V-a)

din ce morala
face parte ?

— A fost o perioadă, acum 15 
ani, cînd întreaga Vale a Jiului 
era un șantier. Minerilor care 
dădeau țării cea mai mare pro
ducție de cărbune li s-au con
struit locuințe, case de cultură, 
spitale, teatre, minele au fost 
înzestrate cu instalații utilitare 
moderne, conform unui înalt 
grad de mecanizare a extracției 
de cărbune, Se muncea peste tot 
greu, întreaga țară se resimțea 
de pe urma războiului, a sece
tei, se dădea peste tot o bă
tălie cu vechiul, cu urmele u- 
nei societăți în care omul și 
condițiile sale de viață erau ne
glijate. Erau, pe acel șantier, 
zeci de ingineri constructori, 
care dormeau pe unde apucau, 
mîncau cînd își aduceau aminte, 
muncind cîte 14—15 ore pe zi. 
Dar orașele se ridicau de la o 
zi la alta.

Toate acestea ni le povestea,

cu cîteva zile în urmă, tov. Du
mitru Țurnă, inginer șef al gru
pului de santiere-construcții din 
Valea Jiului.

— Am fost repartizat la Cra
iova. Mi-a convenit, eram din 
partea locului. Dar trustul de 
construcții de acolo avea nevoie 
de ingineri în Valea Jiului. Am 
muncit cinci ani, dormind pe 
saltele, în dormitoare impro
vizate, n-am știut multă vreme 
ce salariu mi se cuvine, luam 
atît cit mi se dădea. Vă spun 
toate acestea — se explică el — 
pentru că nu înțeleg ce le lip
sește azi, aici, inginerilor cons
tructori, care sînt motivele 
pentru care, în loo să am 15—

GALINA BADULESCU 
OVIDIU PĂUN

(Continuare în pag. a lll-a)

30 de absolvenți din Sibiu
bat încă la porțile

I
în amplul program elaborat de 

partid pentru dezvoltarea multi
laterală a României socialiste, în 
efortul îndreptat spre menținerea 
unui ritm susținut de afirmare a 
posibilităților economiei noastre 
naționale, în consolidarea bazei, 
capabile să susțină obținerea 
succeselor viitoare tot mai mari 
în toate domeniile de activitate, 
specialiștilor li se acordă un rol 
deosebit. Pentru formarea și pre
gătirea lor, statul alocă, de la an 
la an, fonduri tot mai însemnate. 
Acestui scop îi este destinată lar
ga rețea a învățămîntului de toa
te gradele, care are menirea să 
asigure cu cadre temeinic cali
ficate compartimentele economi
ce ale țării, unde prezența lor

este imperios necesară. Măsurile 
adoptate în ultima vreme pentru 
constituirea școlilor de subingi- 
neri, a liceelor de specialitate, cu 
o gamă diversă de profile, are în 
intenție tocmai rezolvarea aces
tei condiții esențiale, tocmai re
zolvarea dezideratului conform 
căruia o producție modernă pre
supune nu numai utilaje și in
stalații modeme ci și oameni 
care să le mînuiască, să le ex
ploateze rațional, cu cea mai 
mare eficacitate. în acest con
text prezența economistului, rolul 
său în organizarea științifică a 
producției și a muncii, în stabi
lirea căilor și metodelor pentru

(Continuare în pag. a IlI-a)

SOLO
de FLORIN MUGUR

interesat decît ceilalți de 
treaba pe care o făcea, părea 
numai un tînăr cu ochelari 
simpatici, care batea ritmul 
la baterie. Cu el s-a întîm- 
plat pozna.

La un moment dat, s-a 
făcut o pauză mai mare și 
cei din orchestră s-au întors 
cu fața spre el, junele s-a 
îndreptat din spate, și-a 
scos ochelarii, i-a șters, și 
i-a pus din nou și a ridicat 
baghetele calm, arătindu- 
ni-le. Era un gest de sca
mator, a cărui semnificație 
trebuia să se vădească în 
curînd. Baghetele au atins 
talgerul de alamă și au în
ceput să șiruiască lin pe fața 
metalului. Din cînd în cînd 
se auzea și cite o bufnitură : 
suna_ toba mare. Se năștea, 
parcă, un ritm. Apoi mișca
rea bețigașelor, mutindu-se 
dintr-un loc în altul, pe 
talgere și tobe mici, s-a în
tețit. Toată făptura tinărului 
tremura acum în prelungi
rea acelor.ustensile de lemn 
și ochelarii sticleau desnă- 
dăjduiți și era in sală din 
ce în ce mai cald și tinărul, 
din cind in cînd, iși ștergea 
sudoarea cu dosul miinii și’ 
continua.

Dar, vai, nu era un mu-

(Continuare în pag. a V-a)



CONSILIU PEDAGOGIC

Școala nr. 14 din Baia 
Mare — sîntem informați de 
O.C.L. produse industriale — 
a devenit unul din principalii 
consumatori de luminări* Da, 
Ați înțeles bine! Este într-a- 
devăr vorba despre școala nr. 
14 din Baia Mare, dată in fo
losință la 15 septembrie 1969, 
și prevăzută cu toată instalația 
electrică.

Este cumva prea departe 
le cea mai apropiată linie e- 

lectrică ? Nu. Dimpotrivă. 
Este amplasată chiar în zona 
centrală a orașului. Și totuși 
de la data de 15 septembrie 
a.c, conducerea școlii se în
grijește ca orice discuție cu 
cadrele didactice programată 
pentru după amiază să fie 
precedată de procurarea unui 
număr de luminări. Așa s-a 
întîmplat, ds exemplu, și la 
consiliul pedagogic din zilele 
trecute. Tot din cauza lipsei 
de curent electric și cursurile 
de după amiază se reduc cu> 
o Oră.

Este de vină Întreprinde
rea regională de electricitate 
Maramureș ? Nu. Ci Inspec
toratul școlar județean Mara
mureș și conducerea Crupului 
de șantiere nr. 1 aparținînd 
T.C.M. Primul, beneficiar al 
școlii pentru „colaborarea" sa 
cu constructorul. Iar acesta 
pentru că a reușit în— sfîrșit 
să predea I.R.E.M., dosarul 
de branșare a localului școlii 
amintite de abia in 27 sep
tembrie.

V. BAIMAREANU

Magneți plastici
cum sc poate atirna

me- 
for-

sne- 
C«ir-

De cite ori în copilărie nu 
am privit uimiți la bucățica de 
magnet care atrage obiecte 
talice de cele mai diferite 
me ?

Iată însă că un grup <fe 
cialiști de la laboratorul de
cetări ai Uzinei de prelucrtf 
mase plastice București a obți
nut magnetizarea unei substan
țe plastice. Necesitatea unor a- 
șemenea magneți se face din ce 
în ce mai simțită în industrie 
Nu.o dată, Ia marile camere fri
gorifice, închiderea accidentală 
a ușilor a provocat moartea 
persoanelor rămase in interior 
fără nici o posibilitate de sal
vare. Aplicind o bandă de mag-

net plastic în jurul ușii unei 
camere frigorifice, se poate face 
închiderea și deschiderea din 
ambele părți, iar etanșeitatea 
este superioară celei rezultate 
în cazul folosirii mecanismului 
cu miner. Chiar și noile tipuri 
de frigidere casnice produse de 
fabrica din Găești vor folosi a- 
cest sistem de etansare. Noul 
tip de magnet își găseste utili
zări și Ia bobinele de deflecție 
de la televizoare, la confecțio
narea cutiilor de transport ca și 
in multe alte domenii. Aplicate 
sub tencuială, plăcile subțiri de 
magnet plastic oferă posibilita
tea fixării tablourilor c»ră a 
bate cuie in pereți '

IO AN VOICU

i »• HI i ENT:
arai

CÎTEVA ORE PRIETENI

Teatru in limba esperanto
Intre 3—9 octombrie s-& des

fășurat la Zagreb festivalul in
ternațional al teatrelor de pă
puși în limba esperanto, ia 
care au participat • cinci țări ; 
Cehoslovacia, Ungaria, Poloni'i, 
Iugoslavia și România. Juriile 
artistice și de limbă au acord.t 
24 de premii; dintre acestea, 10 
au revenit celor două teatre din 
țara noastră care s-au prezen
tat la festival : Teatrul de pă> 
puși din Cluj șl Teatrul de pă
puși din Timișoara. Ele au ob
ținut, de fapt, și cele mai im
portante premii ale festivalului.

S-au întilniț în Stația C.F.R. București Nord. El, Ion Ion în 
vîrsta de 18 ani, iți pierdea vremea fără rost, ea Elena Keresteș 
pleca într-o excursie în circuit. S-au împrietenit fulger și se 
părea că Ion Ion făcuse o mare pasiune. Au călătorit împreună ' 
la Brașov. Din prea multă amabilitate băiatul s-a oferit să 
vizeze biletul de călătorie al prietenei ți să-i depună bagajele 
la ghișeu ; biletul și chitanța rămînînd in buzunarul său. In
tr-un magazin lui i-a venit ideea să „scoată" bani de Ia C.E.C 
Și, în vreme ce Elena îl aștepta să se întoarcă, Ton Ion călătorea 
cu biletul ei și bagajele furate spre Sibiu. In stația C.F.R. Fă
găraș hoțul a fost prins. Acum are la dispoziție .8 luni ca să me
diteze asupra comportării sate. Recursul i-a fost respins

P. VICTOR

TȘI IUBEAU ȘCOALA tie" din Cîmpia Turzii va 
trage, sperăm, Concluziile 
cuvenite din această 
veste".’

ACORDAREA PREMIILOR 
ANUALE PENTRU STUDII 
TEORETICE Șl LUCRĂRI 

METODICE PRIVIND 
ACTIVITATEA PIONIEREASCA

In intenția de 
mula cercetarea . 
rea științifică a activității pionie
rești, Biroul Consiliului Național 
al Organizației pionierilor a acor
dat premiile anuale pentru cele 
mal valoroase studii teoretice și 
lucrări Cu caracter metodic din 
acest domeniu, după cum ur
mează :

Premiul I (nu se acordă).
Premiul al II-Iea : volumului 

„Activitatea educativă pioniereas
că", sub redacția conf. univ. dr. 
Ana Tt cicov-Bogdan, Editura po
litică.

Premiul al IlI-Iea : volumului 
,.Din experiența cercurilor de 
pionieri și școlari" (Editura didac
tică șl pedagogică).

Mențiuni : Lucrările : „Mani
festări cultural-artistice ale tine
retului școlar" de Elena Vodă și 
Claudiu Vodă (Editura didactică 
șl pedagogică) ;

Suitei de articole : „Curs scurt 
de aeromodeltsm" de Otho Hints, 
publicate în revista Educația pio
nierească ;

Lucrării : „La virsta p-lonieriel" 
de Toma Mareș șl Aurel Filipescu, 
editată de Consiliul județean Con
stanta al Organizației pionierilor.

Festivalul national al

0 PROMISIUNE

a sprijini șl stl- 
și fundamenta

teatrelor dramatice

NEONORATĂ
Un scurt program de bossanove, o ultimă piesă a lui Radu 

Cosașu, dezbate acute probleme de actualitate ce depășesc con- 
venționalitatea, de altminteri bine închegată dramatic, a con
strucției eroilor și acțiunii. Aflindu-se aproape de încheierea 
celei de-a doua tinereți, Mărie și Sergiu trăiesc o tandră idilă, 
o dragoste ce se ghicește din gesturi banale și tăceri care spun 
mai mult decît pot spune cuvintele. Lor li re opune cuplul tine
rilor Sorin și Simona, care, în goana tumultuoasă după împli
nirea in viață, dezrădăcinează bătrînilor prejudecățile sedimen
tate de timp și te distrug pentru totdeauna echilibrul și calmul 
existenței.

Desigur, aventurile individuale ale eroilor produc o mutație 
și in mecanismul gtndirii celor doi tineri, dar cu ce preț! Cor- 
tina se lasă fără ca autorul si tragă concluzia, rămînînd des
chisă o întrebare adresată fiecărui spectator. Oare tînăra gene
rație are dreptul, în numele fericirii proprii, să distrugă feri
cirea celor din jur ? Intenția vizibilă a regizorului Ivan Helmer 
de a concentra atenția publicului spre semnificațiile multiple 
ale piesei nu se materializează scenic așa cum ar fi fost nece
sar, printr-o nuanțare ți punctare a momentelor cheie, acțiu
nea dramatică urmînd drumul lent al scurgerii vremii, care 
obosește totuși atenția spectatorului. Dar finalul se salvează prin 
ritmarea replicilor și mișcărilor, căpătînd gravitate și forță pe
netrantă. Plastica spectacolului, r.eajizatâ de Florica Mălureanu, 
utilizează din abundență obiectul dispus haotic și lipsit de 
funcționalitate dramatică.

Interpreții colectivului Teatrului de stat din Bacău, cîte- 
odată cu excepția actriței Kitty Stroescu-Marin, joacă artificial, 
se mișcă rigid, iar frazarea este lipsită de nuanțe chiar și în mo
mentele de tensiune. Din păcate, acest spectacol așteptat cu in
teres rămîne o promisiune neonorată.

Ziua de 14 octombrie a fost rezervată prezenței Teatrului de 
stat din Galați cu două lucrări : „Florin , și Florica" de Vasile 
Alecsandri și piesa polițistă a lui N. Ștefănescu și C. Șerban 
Un asasin ciudat. Programul a fost completat de un interesant 
recital poetico-dramatic. Ne rezervăm aprecierile asupra spec
tacolelor colectivului din Galați pe scena Naționalului ieșean 
pentru transmisia viitoare.

BASME

Autumnală" timișoreană Foto : DUMITRU F. DUMITRU

State Nicolae (15 ani), e- 
lev în clasa a VlII-a și. Vă
duva Mihai (12 ani), elev 
în. clasa a V-a au pătruns 
prin escaladarea unei feres
tre în cancelaria școlii ge
nerale din comuna Buleta, *' V 
satul Mihăești (Vilcea).. ele ...'.1'. 
unde, spărgînd doua fișete \ 
metalice, au sustras suma gje... 

460 lei. După primele cerce- ’ 
țări s-a dovedit că aceiași’. I 

t»a Af-zțfel Oii ț A Sx-xa-xinfractori au comis la înce
putul Iul octombrie â?c. o"”' 
spargere la biserica Bîrsești 
(aceeași comună), iar in lu
na februarie a.c.- o altă - 
spargere, tbt la școala ge-, 
nerală la care învață. După 
cum se vede cei.,doi. își iy- < 
beau școala cu atîta pasiune ' * 
incit o vizitau 
luînd „amintiri" 
maj consistente.

și noaptea, ■ i 
dintre cefe

DE LA UN BAȚ DE CHIBRIT

Fetița de 5 ani a lui Gicu 
Sterea din comuna Nalbant, 
județul Tulcea, a găsit cutia 
cu chibrituri „a lui tăticu". 
Pînă să se dumirească că 
fetița se joacă „de-a pompi
erii" au și izbucnit vîlvătăile 
care au mistuit o parte din 
gospodăria vecinului, D. A., 
valorînd peste 6 000 lei. Tatăl 
e bun de plată. O vreme n-o 
să mai aibă bani nici măcar 
să-.și cumpere chibrituri.

PE CINE ANGAJAȚI 
CA PAZNIC?

Prin geamul unui siloz, 
lăsat deschis pentru aerisi
re, au „ieșit" timp de trei 
nopți peste 1.000 kg grîu ; 
autorii „miracolului" sînt 
trei tineri din Cîmpia Tur
zii : Stoica loan (28 ani) — 
muncitor. Stoica Gheorghe 
(18 ani) fără ocupație și 
Rus Viorel (18 ani) — fără 
ocupație... Cei trei au profi
tat de bătrînețea paznicului 
Gh. Meșescan, căruia, la 
vîrsta lui, numai de păzit 
nu-i mai arde noaptea.

Conducerea C.A.P. „6 Măr-

MEDEEA IONESCU

llltime'e zile la Cinematograful PATRIA din Capitală

CORABIA
NEBUNILOR

Regia: STANLEY KRAMER 
cu ’ VIVIEN LEIGH, SIMONE SIGNORET, LEE MARVIN 

HEINZ RUHMAN, GEORGES SEGAL

Alizuna Ionescu—De-
metrian este un basm nu atît 
în sensul consacrat acestui ter
men în folclorul românesc (deși 
unele motive, bunăoară drăgai- 
cele sau pețitorii, sînt evident 
preluate de acolo), cit în ace
la al povestirilor lui Andersen : 
o parabolă . lirică, în care ele
mentul fantastic ocupă un loc 
modest, relevant nu prin inven
tivitatea epică a desfășurării 
sale ci prin corespondențele 
simbolice pe care le sugerează 
în planul real. Ca și Undina lui 
Giraudoux, Alizuna, zînă voioasă, 
nepăsătoare și rea a pădurii, 
simte o invincibilă atracție (ex
plicabilă și prin ascendența ei 
pe jumătate pămînteană) pen
tru viața măruntă a oamenilor, 
pentru bucuriile lor, efemere 
în raport cu durata eternității, 
dar substanțiale și adevărate. 
Iubirea este cea care va de- 
săyii-și intrarea drăgaicei prin
tre oameni.- într-o metaforă 
limpede, care n-are nevoie să 
mai fie tălmăcită. în jurul aces
tui nucleu dramatic fără com
plicații, autoarea a țesut o is
torie caldă și ițep.rețențipasă, cu 
un dozaj atent al nuanțelor 
afective, ir.țr-o desfășurare 
dramatică -cursivă, plină ’de' me- ' 
lancolie și umor, de lirism și 
senzualitate — de tot . ceea . ce 
este necesar unei piese s’mple 
și frumoase (în sensul ușor de
modat al acestui din urmă cu- 
vlnt), mai puțin dialogul care 
„poetizează" sufocant și inutil.

Regizorul reprezentației de la 
Teatrul Național, George Teo- 
dorescu, a mizat în principal — 
șl a cîștigat — pe forța de su
gestie lirică a piesei, pe apti
tudinea ei de a-și constitui o 
atmosferă. Fără să omită dis
tincția dintre planul real și cel 
fantastic — subliniată prin toa
te mijloacele, de la jocul inter- 
preților pînă la efectele de lu
mină și sonorizare — direcția 
de scenă le-a acordat amîn- 
dorura un același aer de poezie 
misterioasă și învăluitoare, de 
mare expresivitate, pe care ad
mirabilele decoruri și costume 
ale Elenei Pătrățcanu —. Veakis 
l-a consolidat cu eleganță. A 
rezultat un spectacol sobru, 
spiritualizat, transmițîndu-și cu 
reală vibrație mesajul în favoa
rea iubirii și a poeziei.

Cei mai mulți dintre inter
pret s-au acordat fără dificul
tăți în acest registru nu prea 
frecvent întîlnit la noi în ulti
mii ani. Titulara, Silvia Po-. 
povici, și-a compus personajul 
cu o migală care n-a exclus nici 
un moment farmecul pur al 
spontaneității. Actrița s-a desfă
șurat pe o gamă afectivă și 
temperamentală de mare am
ploare, înscriindu-și în carieră 
un moment remarcabil, 
păcate, partenerul ei, 
zăr Vrabie, s-a arătat 
jenit de o partitură

cred — nu i se potrivea. Stihui- 
torului său l-au lipsit pu
terea de seducție, melancolia 
și vitalitatea trubadurescă, făi ă 
de care pasiunea decisivă 
a drăgaicei pare fără obiect. 
Distincția princiară a Simo- 
nei Bondoc, savoarea comică a 
caracterelor compuse de Ma
tei Alexandru, C. Rauțchi și 
Ovidiu Moldovan, capacitatea 
Iui N. Gr. Bălănescu, Liviu 
Crăciun, Mircea Cojan, Cristi
na Bugeanu și C. Diplan de a 
desena, doar din cîteva lunii, 
amuzante portrete satirice, ca 
și fiorul dramatic al tinerelor 
actrițe din corul drăgaicelor, 
deloc incomodate de anonima
tul rolurilor, 
chip hotărîtor 
fără cusur a

au contribuit în 
Ia ținuta aproape 
spectacolului.
*
titlul global al 

cronici încă îna-

fie într-o joacă pură de copii, 
fie într-o parodie care să dez
lănțuie o cascadă irezistibilă de 
gaguri, fie, în fine, într-o dul
ce melodramă tratată cu deta
șare și umor, poate în genul 
Umbrelelor din Cherbourg. Aș 
fi preferat, desigur, să nu văd 
nimic din toate acestea, ci o 
altă piesă, una serioasă, în care 
posibilitățile regizoarei care a 
făcut Uriașii munților și Ca
meristele să fie puse în va >are 
cu autoritate. Dar. dincolo de 
teorii, nu toți regizorii tineri 
pot să-și aleagă texte’e care li 
se potrivesc ; repertoriul pre
stabilit al teatrelor este, 
unii din ei, o realitate 
montabilă...

Am avut surpriza să 
că tînăra regizoare îmi

centru 
incur-

Din
Ea-

stîn- 
care —

(d'/ienin
CORABIA NEBUNILOR : rulează 

la Patria (orele 9; 12; 15; 18; 21); 
Festival (orele 
20,15).

LUPII ALBI : 
blica (orele 8,15 , w.» , x-.— , ,
18.45 . 21,15) Favorit (orele 10 ; 13 : 
15,30 , 16 . 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 ; 20.45).

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

MY FAIR LADY : rulează Ia 
Central (orele 0,30 , 13 ; 16,30 ; 20).

BĂRBAȚI IN DEPLASARE i ru
lează la Lumina (orele 9,30—15.45 în 
continuare . 18.15 , 20,451

SOARELE VAGABONZILOR : 
rulează Ia Doina (orele 11,30; 14; 
16,15; 18,30; 20,45) Dada (orele 
8,15—20,45 tn continuare).

A TRĂI PENTRU A TRAI: ru
lează Ia Union (orele 15.30 ; 18 :
20.30) .

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

LA NORD PRIN NORD-VEST ! 
Milebză la Feroviar (orele 9 ; 13,15 ;
15.45 ; 19,15) Excelsior (orele 10,15 ; 
jj,3ji); 17 j 20,30) Melodia (orele

9,15; 12,30; 16,30;

rulează la Repu- 
. 10.45 . 13,15 ; 16 ;

17,30 ; 20,30).
SULTANUL S 

(orele 9 ; 11,15 : 
20.30)

___________ SULTANUL și 
NElMBLlNZITA ANGELICA i 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,S0 ; 18).

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

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

PRINȚUL NEGRU : rulează la 
Unirea (orele 15,30 ; 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: 
rulează la Progresul (orele 15,30 ; 
18).

POST-SEZON : rulează Ia Pro
gresul (ora 20,13).

NElMBLlNZITA ’ANGELICA : 
rulează la Drumul Sări! (orele 18 ; 
17,30 ; 20).

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

NOAPTEA GENERALILOR S

8.30 : 11,30 ; 14,30 ; 
ANGELICA ȘI

rulează Ia Grivița
13.30 ; 15,45 ; 18.15 .

ANGELICA ȘI

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

OMUL CU ORDIN DE REPAR
TIȚIE : rulează la Cotroceni (ora 
20,30).

EXPRESUL 
VON RYAN

COLONELULUI 
rulează la Cotro- 

ceni (orele 15,30 : 18).
COMISARUL X ȘI BANDA 

TREI CIINI VERZI : rulează la 
Crîngașl (orele 15,30 ; 18 ; 20,15).

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

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

VIRSTA INGRATA : rulează la 
Moșilor (orele 15,30;

ILUZn : rulează la
20.30) .

ADIO GRINGO :
Popular (orele 15,30 ;

MICn LUPTĂTORI
Popular (ora 20,30).

CĂLUGĂRITA 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).

VIATA LUI MATHEUS : rulea
ză Ia Flacăra (ora 20,30).

CAVALERII AERULUI: rulează 
Ia VItan (orele 15,30 ; 18).

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

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

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

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

SÎNGEROASA NUNTA MACE
DONEANĂ : rulează Ia Rahova 
(ora 20,30).

(Calea Victoriei) : FEMEI, FEMEI, 
FEMEI — ora 19,30.

ls).
Moșilor (ora 

rulează
18).
: rulează

la

la

MIERCURI 15 OCTOMBRIE 1969

Opera Română : SEARĂ VIE- 
NEZĂ — ora 19,30 ; Teatrul Națio
nal „I. L Caraglale" (Sala Come
dia) : IDIOTUL — ora 20 ; Sala 
Studio) : TRAVESTI — ora 20 ; 
Teatrul de Comedie : CROITORII 
CEI MARI DIN VALAHIA — ora 
20 ; Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra“ (Schitu Măgureanu) : NEPO
TUL LUI RAMEAU — ora 20 ; 
(Sala Studio) : PHOTO FINISH - 
ora 20 ; Teatrul „C. I. Nottara" 
(B-duI Magheru) : CE SCURTA E 
VARA — ora 19,30 ; (Sala Studio): 
CIND LUNA E ALBASTRĂ — 
ora 20 : Teatrul Mic • PREȚUL — 
ora 20 ; Teatrul Giulești : PĂLĂ
RIA FLORENTINĂ — ora 19,30 ; 
Teatrul Țăndărică (Calea Victori
ei) : PAPUCIADA — ora 17 ; (Str. 
Academiei) : CĂLUȚUL COCOȘAT 
— ora 17; Teatrul ,,C. Tănase“( Sala
Savoy) : BIRLIC — ora 19,30 ;

■— (Jld 13,Ou , (Ocild oiuuivp
LUNA E ALBASTRĂ —

MIERCURI 15 OCTOMBRIE 1969
• 10,00 — Ce-ați dori să reve

deri 7 Spectacolul de teatru : 
..Michelangelo" de Al. Kirițescu. 
Regia Sanda Mânu. • 11,35 — în
chiderea emisiunii de dimineață • 
18,00 — Buletin de știri • 18,05 — 
Limba germană (reluare) • 18,30 
Urmașilor mei. Gînduri transmise 
tinerei generații de acad. Con
stantin Daicoviclu. Redactor Mihai 
Ionescu. Imaginea Petre Iordă- 
nescu • 18,45 — Muzică populară 
interpretată de amatori. ■ Soliști : 
Viorica Marian. Elena Drăghițes- 
cu, Cristina Tărășneagă, Gheorghe 
Tofan e 19,00 Reportaj anchetă 
• 19,30 Telejurnalul de seară. • 
19,50 Cronica cosmică « 20,10 Ac
tualitatea economică • 20,40 Ac
tualitatea economică — ediție 
specială o 20,25 — Tele-cinema- 
teca : Martin Roumagnac. Filmul 
acestei seri vă va aminti perso
najul cu chip imobil șl dur, ca
racteristic primei etape de crea
ție a Iui Jean Gabin • 22,15 — 
Reflector. • 22,30 — Telejurnalul 
de noapte șl buletinul meteoro
logic • 22,45 — Gong — emisiune 
de actualitate teatrală • 23,10 — 
închiderea emisiunii.

Pregătisem 
acestei duble 
inte de a vedea Comedia zori
lor la 
team 
cauză 
astăzi, 
ioâsă 

. clișeelor

Teatrul Giulești. Soco- 
neîndoielnic că Diesa în 

nu mai poate fi tratată, 
decît ca un basm- Du- 
antologie a mai tuturor 

__ ? romanțioase «rodise, 
într-o anume perioadă literară, 
pe seama tinerilor și '< tinereții 
textul lui Mircea Stefănescu 
mi se părea iremediabil de
suet, și cîteva mai recente mon
tări provinciale (la propriu, 
precum și la figurat) mă bari
cadaseră temeinic tn această 
presupunere. Unele scene își 
mai păstraseră desigur, hazul 
lor, altele mai nuteau stîrni 
anumite nostalgii, dar ansam
blul era erodat, îmbătrânit. Mă 
așteptam, de aceea, -ă văd 
Comedia zorilor tradusă te ti- 
năra regizoare Eugenia Ionescu

constat
____ __o____ . _ prevă

zuse așteptările și încercase să 
răspundă la ele. Defectul este 
că nu numai la una din ele, ci 
la toate dintr-odată. Spectaco
lul începe realmente ca o joacă 
nevinovată ; apoi, cîteva tru- 
vaiuri nostime par să indice o 
tentație a parodiei ; spre final, 
un accent de melodramă con
vențională sugerează o altă di
recție posibilă. Mai mult decît 
atît. la un moment dat regi
zoarea dă senzația că ia piesa 
chiar în serios, și își pune ac
torii să pronunțe apăsat (cu o 
rostire aparte, deosebit de su
bliniată) replici dintre cele maț 
paupere, cu sentimentul că spun 
lucruri cu adevărat imnortante. 
După primul tablou m-am a- 
muzat, ușor nedumerit, dar 
curios să văd care din cefe 
cîteva posibilități sugerate 
acolo va fi dezvoltată în con
tinuare. Apoi am început să nu 
mai înțeleg — nu sensurile

spectacolului, căci nu poate fi 
vorba de așa ceva, ci ambiția 
regizoarei de a scoate semni
ficații de acolo de unde e lim
pede că nu pot exista. Chias ?i 
așa, talentul ieșit din comun 
al tinerei regizoare este pretu
tindeni vizibil (dacă n-ar fi de
cît splendida înfățișare plastică 
a spectacolului, la care, contri
buie, firește, și decorurile Oia- 
nei Andrei, și costumele Eu
geniei Bassa Crișmaru), dar ar 
fi fost preferabil s-o vedem 
amuzîndu-se și amuzîndu-ne cu 
acest text de la care n-aveam, 
nu puteam avea, alte pretentiL 
Cred că este vorba de o ce i 
de copilărie, produsă — curr s 
— după două probe de maturi
tate absolut concludente.

Actorii, toți patru, sînt foar
te buni. Maniera spectacolului 
le solicită calități dintre 
cele mai diverse, un antre
nament special al rostirii și al 
mișcării, și dacă răspunsul lor 
ireproșabil la această solicitare 
nu poate da spectacolului mai 
mult adevăr, îi dă în schimb 
tinerețe, farmec și — în spe
cial — profesionalitatel tor 11 
se datoresc, în aceeași măsură 
ca și regizoarei, cele cîteva 
momente de teatru excelente în 
sine, cărora le-ar fi trebuit însă 
unitate de stil pentru a-și trans
fera calitatea asupra întregii 
reprezentații. Ileana Cemat, 
Dan Tufaru, Mihai Butnariu și 
Jorj Voicu se dovedesc prin Co
media zorilor, patru dintre vîr- 
furile indiscutabile ale genera
ției lor.

Nu pentru opțiunea de re
pertoriu, dar pentru creditul a- 
cordat unei regizoare tinere, 
pentru curajul de a-i fi dat 
dreptul la căutări (chiar dacă 
acestea au fost numai în parte 
fructuoase), Teatrul Giulești 
merită toată stima.

SEBASTIAN COSTIN

decebal
Opera „Decebal" se integrea

ză ciclului de opere inspirate 
compozitorului Gh. Dumitrescu 
de istoria zbuciumată a poporu
lui nostru („Ion Vodă cel Cum
plit", „Răscoala", „Fata cu ga
roafe"). Lupta pentru idealurile 
de libertate și dreptate socială 
a poporului român a fost ilu
strată de același compozitor în 
oratoriile „Tudbr Vladimirescu", 
„Pămint dezrobit", „Grivița ro
șie", „Zorile de aur", „Din lu
mea cu dor în cea fără dor" — 
etc., care s-au impus ca tot atî- 
tea reușite în literatura compo
nistică a ultimelor două dece
nii.

„Decebal" ni se pare cea mai 
izbutită dintre operele compozi
torului. Masivă dar destul de 
bine închegată compozițional, o- 
pera pare circumscrisă unei 
bune tradiții românești a muzi
cii de opfiră. Lipsa inovațiilor 
forțate, primatul melodiei și al 
armoniilor clasice, mai ales în 
coruri (dintre care unele se

• “ • valoarea celor mai
din istoria genului), 
inspirație mioritică 
întreaga lucrare îi 
farmec aparte, o

ridică la 
bune pagini 
melosul de 
care animă 
conferă un __ . .
prezență originală în peisajul 
nostru liric contemporan.

Pe de altă parte, opera e stră
bătută de un puternic suflu dra- 
matico-eroic, care-i asigură con
sistență și viabilitate scenică.

Libretul — aparținînd compo
zitorului — în ciuda cîtorvg 
lungimi și inadvertențe, se a- 
dăptează cerințelor dramatice, 
conturînd mai pregnant, îm
preună cu muzica, îndeosebi 
personajul principal, Decebal.

Regia (Jean Rînzescu) a stă
ruit mai ales asupra caracteru
lui monumental al lucrării și, 
slujită de o scenografie . (Ion 
Ipser) animată de aceeași inten
ție, a realizat un spectacol su- 
per-producție, cu o mulțime de 
figuranți, coriști și dansatori 
care inundă scena. Fără a face 
risipă de mișcare scenică și trs- 
valiuri regizorale, Jean Rînzescu 
propune gesturi simple. încărca
te de emoție și semnificații. 
Ele rămîn însă adesea simple, 
adică numai simple și — lipsin- 
du-le acoperirea semantică 
nu izbutesc decît rareori să ini
țieze un dialog scenă-sală. 
Spectatorul privește astfel neu
tru degringolada scenică a ati- 
tor invocații sacre către Zamol- 
xe, sau a luptelor cu romanii, 
realizate operetistic de maestrul 
Pellegrini; un soldat dac lo
vește cu spada încovoiată, ro 
mânui se 
rotesc 90 °, 
lui să atace 
departe. în 
de culise și mimanții bat în tin-

apără cu scutul, se 
e rîndul nimanu- 

cu spada și așa mai 
acest timp regizorii

giri, urlă, zbiară, evocind (?) 
atmosfera bătăliei. Soldații ro
mani (baletul) strigă în loc de 
„Ave Cezar", „Ave Maria" și 
astfel se degradează o scenă 
care, dacă ar fi fost realizat» 
numai prin muzică .și ca. ajuto
rul unor mijloace scenice de su
gestie, și-ar fi atins scopul. Mai 
bine realizate regizoral, sînt ta
blourile nunții și cel final etnd 
flamurile romane sclipesc victo
rioase în lumina flăcărilor Sar- 
mizegetusei. Dar de aici și oină 
la scena aproape naturalistă, de 
exemplu, a orgiei bahice în care 
se intonează c.întecul lui Dec«- 
neu, spectacolul manifestă ca-

rențe de unitate regizoral-sti- 
listică, care se fac cu atît mal 
mult simțite cu cit buna reali
zare muzicală a operei ar fi ue 
rut o transpunere de iwe 
eficacitate, simplă și nu de ui
mire simplistă a anectatoru - 
lui.

Decorurile lui Ion Ipser «• 
dovedesc mai de folos ODere1. 
permițînd deplina desfășurare 
scenică, conturînd fie atmosfera 
poetică ca in scena „păstoriți, 
lui", fie eroică, semnificind un 
interior dacic (impropriu denu
mit „camera de lucru" a lui 
cebal) sau întinsele spații mtor>- 
tice. Mai mult decît proprietă
țile cromatice sau ale. volume
lor, judicioasa distribuire a îr 
miniler conturează atmosfera 
adecvată pentru fiecare moment 
scenic. Foarte inspirată e pro- 
ecția pe till a unor imagini de 
pe Columna lui Traian.

în schimb, costumele, fără o 
concepție unitară, păcătuiesc Ia
răși prin impresia de „expozi
ție" pe care o lasă. Din mate
rial plastic, strălucitoare și dal
be, sînt departe de ceea ce 
ne-am închipuit despre o vesti
mentație traco-dacică. Ițarii. 
cioarecii și opincile nu sînt de 
ajuns cînd sînt asociate cu piep
tare răscroite. Dacii erau, to
tuși, un popor mult mai viu 
decît cel înfățișat pe scena Ope
rei Române — schematizat, fals 
strălucitor, de carnaval. Nu o 
complicată concepție plastică ci 
bunul gust și intuiția trebuiau 
să conducă la refuzul exterioru
lui, strălucirii și, intr-un cuvînt, 
facilului.

Conducerea muzicală soite*., 
chiar foarte sobră, uneori reți
nută a lui Paul Popescu s-a 
străduit să se aclimatizeze cu 
suflul dramatic al operei care 
uneori a impus respirații dife
rite scenei, orchestrei și dirijo- 

"rului. Dirijorul a stăpînit cu si
guranță orchestra mai ales cînd 
alămurile aveau oare.cari ten
dințe de suprasonoriza-re (de 
altfel orchestrația propune o 
excesivă folosire a alămurilor și 
percuției).

Interpretarea a beneficiat de 
un personaj țdr"‘"-uî1 
vocal și scenic, 
susținut la care 
scriitură vocală 
înaltă. Sub haina lui Decebal, 
Nicolae Florei și-ă făcut pe. de
plin datoria reușind, deseori, să 
asocieze interpretării muzicale 
impecabile un joc actoricesc, 
handicapat insă de indicații re
gizorale greșite Care îl îndru
mau spre melodramatic și pom
pos eroic. Ceilalți interpret! au 
avut și ei de luptat cu dificul
tăți de aceeași natură. Interpre
tările lor constituie pentru fie
care în parte certe reușite, in
clusiv pentru tenorul Ion Stbian 
aflat, (în rolul lui Ardalua. 
prinț trac), în Indispoziție vo
cală. Un moment emoționant 
l-a reușit un păstoraș — debu
tanta Elena Marinescu — m 
timpul executări cu dăruire îl 
emoție a unei arii simple, cet 
mal frumoasă — mi se pere — 
din toată opera, de altfel. Corul, 
impecabil pregătit de Stelinn 
Olariu, realizează aici una din 
cele mai frumoase apariții al» 
safe din ultimii ani, interpre
tarea muzicală ridieîndu-se '■eî 
puțin la valoarea intrinsecă a 

partiturii corale, în care exce
lează Gh. Dumitresc”

Citeva dansuri in tabloul >>» 
tîi, în coregrafia lui Vasile Mț,. - 
cu, reiau timide schițe de di
verși pași de „dans românesc". 
Figurația și balerinii din roluri
le de romani s-au comportat 
exact ca in filmul „Dacii" care, 
de altminteri, a fost proiectat, 
pentru documentare, 
ori. în sala Operei

Așteptată ca o 
premiera absolută 
„Decebal" a compozitorului 
Gh Dumitrescu, se înscrie in 
viața noastră culturală ca o 
nouă tentativă de îmbogățire a 
repertoriului liric cu opere ori
ginale, de certă realizare ar
tistică, care să nu fie ..urcate 
în pod", după primele specta
cole, așa cum, din păcate, s-a 
întîmplat Cu mai toate operele și 
baletele românești contempo
rane.

admirabil realizat 
cu tot efortul 

l-a supus o 
cu țesătură

de cîteva

sărbătoare,
cu onora

NICOLAE SPIRESCU
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CINE SCURTEAZĂ VIAȚA Ritmul

de lucru

/INULUI „DE 
/IAȚA LUNGA?“
ître Putna și Milcov se des- 
ară, panoramic, pe colinele 
ite de soare, vestitele podgo
rie Odobeștilor. Județul Vran- 
detine 27 000 hectare culti-

> cu vie — un factor economic 
primă mărime. Campania de 
►ltare și vinificație începută

curind — moment decisiv 
tru soarta recoltei — ar tre
să se desfășoare, potrivit for- 

r și mijloacelor mecanizate de
> dispun podgorenii din Odo- 
i — într-un ritm continuu, 
inut.

.CUM MERGE TREABA?"

- Merge încet, dar merge 
rt.

e abatem din șoseaua națio- 
i spre terenurile unei brigăzi 
d mărginașe" a C.A.P. Odo-
i. Dintr-o casă, podgoreneas- 
ne î; *împina un om mai în 
tă: i
- Cum merge treaba ?
- Merge încet, dar merge 
St.
- De ce ?
- Ia, am aici niște tineri la 
rmitor" pe care i-a moleșit 
mul, în nămiaza mare.
fe apropiem, de șopro- 
casei unde vedem vreo șapte 
ri lungiți, pe paturi. în 
Imb, în ziua aceea (la ora 
•0) nu fusese recoltată decît o 
Șură mașină de struguri, pe 
5 o vom întîlni mai tîrziu 
>ptînd rîndul la povarnă I Ju
ste din brigadă se afla la lu- 
în oîmp, cealaltă... după tre- 

i prin oraș. Brigadierul de a- 
lenea, lipsea.
-C.A.P. Odobești se află în re- 
îță și în dificit de organiza- 
iu numai cu recoltarea strugu- 
r, dar și la arături, însămîn- 
, culesul porumbului. Operati- 
cea mai recentă arată că po- 
rbul nu trecuse în hambare, 
i mult de 30 la sută. Cînd au 
: întrebați „de ce" ? au răs

(Urinare din pag. I)

ingineri am numai 7 din- 
care doar 2 au specialitatea 
construcții. Acum, imediat 

n se prezintă un absolvent 
po.s' ‘îi oferim locuință în 

e mar moderne apartamente, 
întrebăm, cu destule mena- 
îente, dacă îi convine sala- 
1, dacă nu, găsim tot felul 
formule pentru a-1 încadra 

i bine, promițîndu-i, pentru 
.11 următor;- o îmbunătățire 
istanțială. tțnJS
Iu creionul în mînă, ing. Țur- 

socotește numărul de spe- 
liști pe careul are1 -pe --cele • 5 
itiere. Nici un șantier nu este 
îdus de ingineri pentru că 
: șl simplu nu sînt... Cei cîțî- 
pe care-i are, sînt „buni la 

te“, la muncă de concepție, 
execuție, la contabilitate, 

’rustul de construcții minie- 
din Petroșani ne „oferă11 ace- 
i tablou statistic : la 1400 de 
ariați, 6 ingineri care răs
ad de 7 loturi răspîndite în 
lea Jiului, fiecare avînd în 
inul de construcție importan- 
obiective ale industriei mi-

;re.
-..N-avem pretenția să fie și 
im, ca în 1952—1953, peste 50 

ingineri, cu toate că inves- 

DE ABSOLVENȚI
(Urmare din pag. I)

iținerea rentabilității maxime, se 
îpunp cu pregnanță. Începînd 
n aiivl acesta, primele promo- 

ale . eeelor economice de spe- 
alitate, pentru pregătirea căio- 
, s-au cheltuit bani și s-au de- 
rs eforturi, au părăsit băncile 
olii, îndreptîndu-se către pos- 
iri.
Am urmărit, în cadrul unei an- 
iete, întreprinsă în municipiul 
biu, drumul parcurs de absol- 
snții liceului economic de aici 
3 la festivitatea de închidere a 
irsurilor pînă la angajarea lor 
1 producție.
Timp de trei ani, absolvenții 

3 azi ai liceului economic din 
ibiu au așteptat cu nerăb- 
are, cu emoție fiecare clipă în 
ire, pășind în viață vor aplica 
moștințele asimilate. Și, iată, 
ipa aceea a venit. Cei 69 de 
neri și-au luat rămas bun de la 
rofesori. Le rămăsese un singur 
tnănunt de pus la punct: re- 
artizarea în producție. începînd 
s aici, însă, tot ceea ce păruse 

puns în cor că „toate forțele sînt 
la vie". Cînd am ajuns la vie 
„forțele" erau la cîmp sau la... 
adunare, ziua la ora 16,00, pe un 
timp frumos, fără vînt și fără 
ploaie, minunat pentru strînsul 
recoltei; scriptele de aici, întoc
mite în trei exemplare cu indigo, 
angajează încheierea campaniei, 
la 25. X. a.c. o dată cu vecinii 
lor, de la C.A.P. Jariștea !

BIZA LA POVARNĂ

E lucru de mirare că poți găsi 
și oameni care se plictisesc în

Raid prin podgoria Odobeștilor

plină campanie. Popas la centrul 
de vinificație „7 Noiembrie". 14 
căruțe și 6 autocamioane aștep
tau, la rînd „ca la moară", să 
descarce cît mai repede poveri
le cu struguri. Alături un grup 
de tineri cu biciuști sub brațe, 
făceau roată la... bîză.

„Azi nu am făcut decît un sin
gur transport cu autocamioanele 
și aștept de trei ore să-mi vină 
rîndul. Ieri la fel, tot un singur 
transport. Am așteptat de la 8 
dimineața pînă la 16,00“ se jus
tifică cooperatorul Gheorghe Hîr- 
boacă de la C.A.P. Jariștea. „Pînă 
ajungem să descărcăm un trans
port încep strugurii să fermente
ze în butoaie" completează Cris- 
tea Florea din C.A.P. Vîrteșcoiu. 
„Ieri, doi cooperatori s-au luat la 
harță pentru rînd. Astăzi, ca să 
nu ne mai certăm, ne-am apucat 
să jucăm bîza" (Ion Moeanu). 
„Dacă vom continua să descăr
căm în acest ritm nu vom termi
na cu recoltatul nici la iarnă" 
(Chirilă Constantin, C.A.P. Uni
rea).

Acest centru poate vinifica zil
nic 16 vagoane de struguri, lu- 
crind cu trei benzi transportoa
re, cu toate trei macaralele turn 

FUGA DE EFORT
tițiile făcute în ultimii ani sînt 
mult mai mari decît atunci. Dar 
minimul de cadre posibile eu îl 
evaluez făcînd niște împărțiri 
de sarcini foarte stricte, la cel 
puțin 15 ingineri. Este adevărat 
că pe parcursul anilor au venit 
să se angajeze numeroși absol
venți. Dar în prima zi după ce 
încheiau anul de stagiatură de
puneau și cererea de transfer. 
Chiar zilele trecute ing. Con
stantin Popescu și-a cerut mu
tarea la întreprinderea de gos- 

. POdărie loCplă-.upae singura, Iu'i 
sarcină este să înregistreze, să 
claseze și să urmărească niște 
hîrtii... Pentru aga ceva are o 
diplomă ?

într-adevăr, pentru ce obțin 
inginerii constructori o diplomă, 
pentru ce capătă un titlu care, 
el însuși îi plasează într-un 
loo de muncă bine delimitat ? 
La discuția pe care am orga
nizat-o la Petroșani i-am invitat 
pe tov. ing. Dumitru Țurnă, 
tov. Gheorghe Stoicuța, ing. 
șef-adjunct la Trustul de con
strucții miniere, tov. Ion Badea 
din partea secției de propagan
dă a comitetului municipal de 
partid, tov. Gheorghe Măgurea- 
nu, șeful Oficiului de muncă și 
prevederi sociale din Petroșani 
și tov. Gheorghe Săcăluș. prim-

simplu și ușor de rezolvat a de
venit nesigur, complicat, confuz.

Ridicînd neputincios din umeri, 
profesorul Constantin 
rectorul liceului, ne 
te :

— Oricît ne-ar fi

Tatu, di- 
mărturiseș-

preocupat, 
și ne-a preocupat, asigurarea lo
curilor de muncă pentru absol
venți, școala nu dispune de posi
bilitatea practică de a investiga 
disponibilitățile existente de pla
sare a acestora în județul noas- 
tru. Așa stînd lucrurile, încă din 
luna mai am cerut sprijin comi
tetului municipal de partid. La 
indicația acestuia am înaintat 
consiliului popular municipal si
tuația nominală a absolvenților 
pentru a fi studiată posibilitatea 
încadrării lor.

N-am putea afirma că situa
ția care se profila, pe măsură ce 
se apropia ceasul hotărîtor al 
rezolvării concrete, rămînea 
stadiul schimbului de tabele și 
de informări alarmante. Dimpo
trivă. Atît consiliul popular 
municipal cît și consiliul popu
lar județean și-au propus, cu for- 

la

Dar din cele trei macarale doar 
una ridică sarcinile, celorlalte 
două le lipseau niște piese. Este 
știut că centrele de vinificație lu
crează intens două luni pe an. în 
rest, se organizează, își pun la 
punct mașinile și aparatele pentru 
momentul cînd se declanșează 
campania, moment decisiv pentru 
economia recoltei. Vinificatorii de 
aici nu au înțeles acest lucru.

Dintre toate podgoriile județu
lui Vrancea, ne-am oprit la Odo
bești. Recolta strugurilor, în ciuda 
unor factori pe care îi acuză pod
gorenii, va fi bună. în ce fel a- 
ceasta va ajunge să fie tezauriza
tă în crame, sînt semne de între
bare, nedumeriri care trebuie 
clarificate, chiar de către factorii 
organizatori.

ION MARCOVICI 
GHICA SASU

secretar al comitetului munici
pal al U.T.C.

— V-am povestit despre con
dițiile grele în care mi-am în
ceput munca în Valea Jiului,’ 
reia tov. ing. Țurnă. Am văzut 
orașul și toată partea asta de 
țară crescînd sub ochii mei. De
sigur, nenumărați factori au 
contribuit la o creștere a nive
lului de trai, la îmbunătățirea 
radicală a condițiilor de viață și 
de muncă. Implicit, au crescut 
și pretențiile. Dar mi se pare că 
'nu. în aceeași măsură "a crescut 
și înțelegerea îndatoririlor so
ciale ale celor tineri. Fac o 
facultate gratuit, în condiții de 
învățătură excepționale, așa 
cum nici nu visam noi pe vre
muri. La locul de muncă sînt 
primiți, iertați-mi exagerarea, 
ca niște vedete. Și totuși, unii 
dintre ei sînt nemulțumiți. 
Consideră că nu ei au fost pre
gătiți pentru anumite posturi 
din economia națională, ci că a- 
cestea au fost create pentru ei 
și că au dreptul să aleagă ceea 
ce le convine, ignorînd necesi
tățile sociale stringente.

— Pagubele unei asemenea 
lipse de responsabilitate nu pot 
fi calculate în cifre — intervi
ne tov. ing. Stoicuța. Noi, cei 
care sîntem aici, știm că sarci- 

țe unite, să găsească soluția. Pro
blema a constituit obiectul unei 
ședințe de birou a comitetului 
municipal de partid. Comitetul 
executiv al consiliului popular 
județean a dezbătut-o, la rîndul 
său.

Și totuși, la începutul lunii iu
lie, după examenul de bacalau
reat, în locul repartițiilor celor 
69 de absolvenți li s-a spus : „A- 
dresați-vă Oficiului de plasare 
a forței de muncă Sibiu".

PORȚI CARE NU SE DESCHID

Pe biroul tovarășului Ion Hil- 
ca, șeful Oficiului forțe de mun- 
că-Sibiu din cadrul Direcției 
pentru probleme de muncă și 
ocrotiri sociale a județului, se află 
de cîteva luni tabelul nominal 
despre care ne vorbise directorul 
liceului economic.

— Repartizarea în producție a 
absolvenților de care vă intere
sați este considerată la noi o 
problemă de urgența întîi. Cu 
toate că ne-am zbătut, sondînd 
zilnic întreprinderile și institu-

nile pe care le avem trebuie 
îndeplinite cu orice preț, cu ris
cul tmor eforturi mari, care ne 
costă pe toți timp și energie. 
.Astfel, _ un inginer care ă avut 
tăria și mai ales răspunderea 
de a se prezenta la post mun
cește, în aceste locuri de muncă 
descompletate, înzecit față de 
cel care și-a găsit un loc co
mod, birocratizat prin îndepăr
tarea de șantier. Un con
structor este omul șantierelor, 
nu a_l biroului și cînd și-a ales 
această meserie, ar fi trebuit să 
știe foarte bine acest lucru. A- 
desea, oamenii se întreabă de 
ce multe construcții se repetă, 
de Ce intră în șabloane obosi
toare. Tinerii ingineri vin 
din facultate cu o pregătire 
înaltă, cu moderne cunoștințe 
profesionale. Unde se pot apli
ca ele mai repede, mai eficient 
decît direct pe șantier ?

— Vorbim mereu de pasiunea 
pentru meseria aleasă, spune 
tov. Gh. Săcăluș, dar cazurile 
acelor tineri care vin la un loo 
de muncă fie pentru o perioadă 
foarte scurtă fie deloc, dove
desc că nu toți absolvenții ur
măresc, în profesiune, concre
tizarea unei pasiuni. Satisfac
țiile într-o muncă direct pro
ductivă. într-o activitate dina

țiile, uzinele, fabricile, intere- 
sîndu-ne în permanență de apa
riția fiecărui loc vacant, la ora 
actuală 30 dintre cei 69 de tineri 
se află încă fără post. Mai mult 
n-a fost posibil.

Și ar mai fi ceva de adăugat. 
Conform calificării obținute în 
urma studiilor, absolvenții din a- 
ceastă promoție a liceului econo
mic din Sibiu au dreptul să ocupe 
posturi de contabili-planificatori. 
O cercetare prin sondaj a locu
rilor ocupate de cei care au fost 
încadrați ne relevă existența 
unor abateri flagrante de la le
gislația muncii.

* Marcela Achim este anga
jată ca telefonistă la Depoul 
C.F.R.

* Gavrilă Ilie a devenit pri- 
mitor-distribuitor la întreprin
derea de valorificare a ambala
jelor.

* Ana Popa lucrează ca secre
tară de unitate la Cooperativa 
„Munca tîmplarilor".

*Ana Turtă a fost angajată ca 
muncitoare necalificată la „Fla- 

mică, zi de zi inedită, sînt 
Incomparabil mai mari decît 
într-un birou.

— Unii nu au o cunoștință 
clară a datoriei lor, consideră 
tov. ing Țurnă. Absolvenții șco
lii- profesionale sînt obligați să 
plătească școlarizarea dacă nu 
se prezintă acolo unde este ne
voie de ei. Dar inginerii ? Și 
pregătirea lor costă anual zeci, 
de mii de. lei. După absolvire, 
ei găsesc numeroase portițe 
prin care se strecoară spre acel 
teritoriu-vid al iresponsabilită
ții. al comodității. Cred că, în 
primul rînd, trebuie închise a- 
ceste portițe, ei să aibă drep
tul la o singură repartiție, la 
care să fie obligați prin lege 
să răspundă.

— Ating o problemă oarecum 
paralelă la discuție, intervine 
tov. Gh. Măgureanu, dar pe care 
o consider la fel de importantă. 
E vorba de educația pentru 
muncă, nu în general, ci. pen
tru munca productivă, . pentru 
activitatea socială direct legată 
de realitate. Mulți absolvenți de 
liceu refuză să se angajeze pe 
șantier sau în mină ca munci
tori. Nu consideră a fi demn de 
pregătirea lor. Nu-i intere
sează munca sau, în școală, nu 
le-a fost trezit interesul pentru 
ea. Mulți dintre aceștia de- 

apoi ingineri sau alt fel

Inura roșie", de unde și-a dat 
demisia.

Asistăm, așadar, la desfășura
rea nestingherită a unui proces 
inadmisibil de descalificare pro
fesională.
AȘTEPTĂM HOTARÎREA CON- 

' SILIULUI DE MINIȘTRI !

Așadar să recapitulăm : găsi
rea unui loc de muncă pentru 
cei 69 de absolvenți ai liceului 
economic din Sibiu a rămas în 
suspensie cu toate eforturile sus
ținute ale organelor locale de 
partid și de stat. De ce ? Princi
pala cauză a acestei anomalii, 
care s-a manifestat la fel de 
insolubil și în alte județe ale 
țării (pentru edificare precizăm 
că aceluiași Oficiu de plasare a 
forței de muncă din Sibiu, li
ceul economic din Orăștie i-a 
solicitat 20 de posturi de con
tabili pentru proprii săi absol
venți) constă în faptul că atît 
legea numărul 2 din 1966 cu 
privire la înființarea, organizarea 
și funcționarea liceelor de specia
litate cît și H.C.M. 378/1966 pen
tru aplicarea acestei legi nu pre
văd nici o clauză referitoare la 
modul și la locurile de reparti
zare ale absolvenților. Nu se spe
cifică decît că prin pregătirea ce 
o primesc în liceele de speciali
tate absolvenții au posibilitatea 
de a fi încadrați direct în posturi

(Urmare din pag. I) 

și lor și brigadierului — con
clude președintele într-un gest 
de supremă decizie.

Ne întrebăm cum vor putea 
fi sancționate... tuburile ? Dacă 
replica președintelui nu cumva 
trădează tocmai efectul unei 
slabe organizări? Și ne mai în
trebăm ce se va întîmpla cu 
soarta seminței rămase la su
prafață, care și așa este de 
foarte scăzută calitate. (Păstrăm 
cu noi o mostră din cutia se
mănătorii. Specialiștii consul
tați au fost unanimi în apre
ciere : proastă, cu procent mare 
de impurități, alături de semin
țe de buruieni — orz. gnu și- 
alte boabe).

Situația de la Micești este ca
racteristică și pentru alte uni
tăți agricole din județ, dintre 
care unele le-am amintit mai 
sus. Deși timpul este întîrziat, 
deși în multe cooperative se lu
crează lent — însăși lucrarea nu 
îndeplinește exigențele necesa
re unei calități deosebite. Se im
pune luarea tuturor măsurilor — 
și în această privință organele 
județene de profil trebuie să dea 
dovadă de o mai mare mobili
tate — concentrarea eforturilor, 
atît în ceea ce privește latura de 
organizare, cît și cea de activi
tate intrinsecă, pentru forțarea 
ritmului de lucru în vederea re
cuperării restanțelor acumulate. 
Data de 20 octombrie nu este 
de domeniul intangibilului. Pen
tru a putea fi, însă, respectată, 
semnatarii ei — și prin aceasta 
înțelegem toate forțele ce concu
ră în campanie — au datoria de 
a fi prezenți, cu fapta, ceas de 
ceas, în mijlocul bătăliei, acolo 
unde se hotărăște soarta recol
tei.

SUS: Atenție, se întîmplă «• \ 
neori ca grămada cu struguri 
să nu ajungă la teascuri, ct 

în... sacoșă

i--JOS : „Clipe” de- așteptare la 
povarnă

„ .M-
de specialiști care fug de locu- & 
rile de muncă în care sînt so- Ș 
licitați, în care ar putea face g 

obținute în facultate. <___ _
unii, dintre ei, un post liniștit, 
care să nu le dea bătaie de 
eajpj-âncare n-au nevoie să în- 
frihgă greutăți, să creeze, ei 
înșiși, condiții mai bune de 
muncă și de viață.

Discuția începută la Petro- 
„șanil, în inima cărbunelui ro

mânesc ar putea continua, pe a- 
celeași coordonate. în multe al
te orașe ale țării, în care spe
cialiștii n-au răspuns „prezent” 
la necesitățile economiei. Dar 
înregistrarea acestor situații nu 
ne este de nici un folos. Alcă
tuirea unui siste.m foarte bine 
pus Ia punct al dirijării ca
drelor de specialitate ar fi un 
’prim pas spre înlăturarea unor 
lipsuri evidente. Interlocutorii 
noștri au subliniat în dese rîn- 
duri că măsurile care se cer 
luate — multe dintre ele pe 
cale: de înfăptuire — trebuie să 
contureze la tinerii absolvenți 
o concepție clară asupra rolului 
lor social. Calitatea de specia
list nu reprezintă o sinecură | 
ea trebuie dublată printr-o ac
tivitate intensă, multilaterală, 
la nivelul înaltelor cerințe ale 
construcției socialiste.

proba energiei și cunoștințelor & 
obținute în facultate. Caută, S

pentru care se cer studii 
(tehnicieni pentru diferite

medii 
ramuri 

ale economiei naționale, contabili, 
merceologi, statisticieni) sau se 
vor putea prezenta la concursul 
de admitere în învățămîntul su
perior în aceleași condiții cu 
tinerii care au urmat cursurile li
ceelor teoretice. Omiterea a- 
cestui amănunt face posibile si
tuații cum sînt cele constatate, 
creînd impresii false, de discor
danță între volumul de forță de 
muncă calificată de care dispu
nem și necesitățile reale, dă i- 
maginea denaturată, a unui sur
plus de forță de muncă, și a- 
ceasta în condițiile în care dez
voltarea susținută a economiei na
ționale, existența unui program 
amplu de perspectivă, ne dă po
sibilitatea să știm cu exactitate 
țelurile spre care ne îndreptăm. 
Noi știm ceea ce vom întreprin
de, știm bine la ce treaptă ne 
vom situa nu numai în anul ur
mător ci și peste cinci ani, avem 
siguranța drumului pP care vom 
păși în următorul deceniu. Ne ! 
sînt totodată dare și pîrghiile pe ; 
care ne vom sprijini și între a- ; 
ceștea, formarea și pregătirea for- ; 
ței de muncă ocupă un loc pri- ; 
mordial. Tocmai de aceea sugerăm i 
o soluție: crearea obligativității ; 
prin lege, perfectarea unor con- ; 
tracte ferme între licee și diver- ! 
șii beneficiari ai acestora.

I

I

Generalizarea experimentării noului

sistem de salarizare și majorarea

salariilor în agricultură

PUTERNIC STIMULENT

PENTRU. CREȘTEREA 

PRODUCȚIEI AGRICOLE
Recent, pentru o nouă ra

mură a economiei naționale — 
AGRICULTURA — Consiliul 
de Miniștri a adoptat două 
hotăriri privind generalizarea 
experimentării noului sistem 
de salarizare și majorarea sa
lariilor. Alături, de celelalte 
apărute în ultima perioadă, 
cele două hotărîri se înscriu 
în cadrul larg al măsurilor 
preconizate de partidul și sta
tul nostru privind creșterea 
bunăstării oamenilor muncii, a 
nivelului lor de trai material 
și cultural. Alături de întregul 
popor, cei peste 425 000 de 
salariați ai agriculturii, ale 
căror venituri anuale vor fi cu 
aproximativ 725 milioane lei 
mai mari față de cele realizate 
în 1967, văd în măsurile lua
te o nouă dovadă a consec
venței cu care conducerea 
partidului și statului aplică 
prevederile celui de al IX-lea 
Congres al partidului referi
toare la ridicarea nivelului de 
trai al oamenilor muncii.

In aceste zile hotărîtoare 
ale campaniei^ cînd se string 
ultimele roade ale acestui an 
și se pune sub brazdă sămînța 
recoltei anului viitor, oamenii, 
ale căror venituri începînd de 
la 1 noiembrie vor cunoaște 
o creștere ce variază între 9 
și' 20,6 la sută, sînt prezenți 
aproape în permanență, zi și 
noapte, în cîmp.

— De la prima citire, ne 
spunea inginerul ION AVRAM, 
de la cooperativa agricolă din 
Balotești, județul Ilfov — mi 
s-a umplut inima de bucurie. 
Aici, în cîmp, unde ne este 
locul, înțeleg și mai bine 
sensul măsurilor adoptate 
Noi, specialiștii din cooperati
vele agricole beneficiem de o 
majorare de 20,6 la sută. Mai 
mult decît colegii noștri din 
sectorul de stat. Prin asta,, ve
niturile noastre de acum se 
corelează cu ale lor. La 2 000 
lei pe lună, încă 400 în plus 
este o sumă destul de mare. 
Acest lucru înseamnă o recu
noaștere a muncii ce o depu
nem, dar în același timp și o 
obligație sporită din partea 
noastră.

Cel mai prețios element al 
hotărârilor fiind caracterul sti
mulator, îndeamnă prin legă
tura directă și imediată ce o 
stabilește între calitatea mun
cii și rezultate, la realizarea 
sarcinilor de producție, a poli
ticii economice agricole socia
liste la un nivel exemplar. Pri
mim pe de o parte o mărire 
directă la salariu și primim pe 
de altă parte o retribuție de 
15 la sută în raport de reali
zarea și depășirea sarcinilor 
de producție — din valoarea 
zilelor muncă cuvenite preșe
dintelui. Primim din două 
locuri, trebuie în două locuri 
să ne achităm de obligație. 
Către cooperativă, prin acor
darea unei asistențe tehnice 
de specialitate superioare în 
efectuarea tuturor lucrărilor, 
către stat prin contribuția ce 
trebuie să o aducem în apli
carea prevederilor de dezvol
tare multilaterală a agricultu
rii în vederea asigurării unor 
cantități tot mai mari și mai 
variate de produse agricole.

Aceeași vie satisfacție o ma
nifestă și mecanizatorii. ION 
TUNASE, de la brigada a V-a 

I.M.A. Cocioc ne relata că 
cele două hotărîri, pe lîngă 
faptul că prevăd o creștere 
substanțială directă a salarii
lor, îi cointeresează în muncă 
și indirect prin constituirea de 
către C.A.P. a unui fond de 
premiere în limita cotei de pî
nă la 20 la sută din volumul 
producției obținute peste plan 
la principalele culturi. „Aceas
ta înseamnă că în afara pre
miilor obținute pentru depăși
rea planului de venituri ale 
întreprinderii vom putea fi 
premiați și pentru depășirile 

producțiilor planificate în u- 
nitățile deservite. Fiecare din
tre noi va fi de aceea intere
sat ca, respectând cerințele a- 
grotehnicii, să execute lucrări 
de bună calitate, la timp și cu 
minimum de cheltuieli; obți
nerea de producții ridicate in- 
teresînd deopotrivă pe meca
nizatori și cooperatori".

C. NICOLAE

Măsuri 
echitabile 
stimulative

Recentele hotăriri privind 
generalizarea experimentării 
noului sistem de salarizare și 
majorare a salariilor în agri
cultură au fost primite de noi, 
inginerii agronomi, cu o legi
timă bucurie. Spiritul lor re
flectă încă o dată grija parti
dului și statului pentru asigu
rarea unor bune condiții de 
muncă și de viață oamenilor 
muncii, pentru continua înflo
rire a economiei naționale. Ca 
inginer agronom în cooperati
va agricolă Vînători, județul 
Galați, mă văd angajat prin 
faptul că beneficiez de pe ur
ma recentelor hotărîri în e- 
forturile care se depun în pe
rioada actuală pe tot cuprin
sul țării, angajat în creșterea 
producției pe unitate de su
prafață prin aplicarea întregu
lui complex de măsuri și res
pectarea unei agrotehnici co
respunzătoare fiecărei culturi. 
Rezultatele obținute de coo
perativa agricolă Vînători în 
anul acesta sînt meritorii, noi 
situîndu-ne printre unitățile 
care am încheiat în timp op
tim campaniile agricole. F\ră 
îndoială mai avem încă multe 
de făcut și sînt încredințat că 
vom reuși.

Meditând asupra recentelor 
hotărîri, ca specialist, ca re
prezentant al statului în coo
perativa agricolă de produc
ție, consider că este de dato
ria mea să fiu totodată și un 
propagator, să conving pe ță
ranii cooperatori de necesita
tea producerii a cît mai mul
tor bunuri alimentare, pentru 
achitarea tuturor obligațiuni
lor față de stat. Este un lucru 
cunoscut că în satele în care 
ne desfășurăm activitatea, noi 
inginerii agronomi, sîntem oa
menii care înțelegem bine ne
voile economiei naționale si 
în consecință trebuie să cău
tăm să determinăm din par
tea tuturor cooperatorilor o a- 
ceeași înțelegere. Destinul fie
căruia dintre noi este strîns 
legat de al tuturor, prin ur
mare nu trebuie să precupe
țim nici un efort în sporirea 
bunăstării tuturor. Aș re
marca faptul că țăranii coope
ratori din comuna Vînători au 
înțeles bine aceste imperative 
astfel că planul de contrac
tări pînă în prezent a fost 
depășit. De pildă, planul anual 
de livrări a laptelui a fost în
deplinit zilele acestea, ceea 
ce înseamnă că în cele două 
luni și jumătate cît ne-a mal 
rămas va fi substanțial depă
șit.

Prin prevederile sale, noul 
sistem de salarizare aduce o 
serie de reglementări absolut 
necesare și consider că el des
chide noi căi pentru sporirea 
eforturilor specialiștilor de pe 
ogoare, că este un imbold în 
obținerea unei producții mari, 
a înaintării spre o agricultură 
avansată.

EMIL NELERSA 
inginer agronom 
C.A.P. Vînători, 
județul Galați



Am putea reduce totul la întrebarea : se citește mult sau puțin ? Este evident câ, 
în general, se citește mai mult, că omul, cifric exprimat, se întâlnește cu cartea mai 
frecvent. Important este însă să înțelegem ce înseamnă „se citește mai mult*.

Totul ne spune, fără echivoc, ca preocupările pentru lectură, deci cartea, a cîștigat 
teren în suprafață. Dar în adîncime? Nimeni nu are certitudinea că poate raporta 
fiecărui om, în mod individual, mai mult timp afectat lecturii, mai multe cărți citite 
și, cu atât mai puțin, recitite.

Intrăm, se pare, într-un anume cerc vicios. Peisajul apare liniștitor: oferta de 
carte este mare, ne mulțumește epuizarea rapidă a cărții bune, ne satisface numărul 
mare de biblioteci, numărul mare de cititori constanți ai acestora, ne-am familiarizat cu 
cititorul din tramvai, autobuz, din tren. In același timp, însă, simțim că încîntarea este 
în bună măsură generată de peisaj.

Avem luciditatea să nu ne constituim într-o societate imaginară de apărare a 
cărții în fața așa-zișilor intruși în cultură. Altceva putem întreprinde : să vedem ce 
este omenește posibil să realizeze elevul nostru și cum poate fi determinat să dobân
dească profituri maxime din uriașa activitate care se numește : cultură.

îngrijorător sau îmbucurător 1

specializare; atunci Cli și CUM 
se formează cultura generală ?

Cunoștințele pe care le-am dobîndit, 
nu trebuie să semene cu un mare ma
gazin, fără rînduială și fără inven
tar. Să știm ce avem și, la nevoie, 
să putem lesne să ne folosim de ele.

(LEIBNITZ)

La început o explicație. îmi 
întemeiez concluziile pe care 
le voi expune aici pe circa
10 000 de răspunsuri la 24 de
întrebări. Chestionarul a fost 
lansat prin intermediul ziaru
lui în anul școlar 1967—1968. 
El oferea mai multe variante 
de răspunsuri posibile la fie
care întrebare, solicitînd op
țiunea subiecților pentru o 
singură variantă. Am apelat la 
un chestionar cu răspunsuri 
formulate din dorința de a-i 
pune pe subiecți în situația să 
disceamă răspunsul exact, cel 
mai potrivit personalității fie
căruia, să aflăm preferințele 
definitive și cele în curs de 
formare, să detectăm instabi
litățile. Evident, soluția adop
tată a ușurat și operativitatea 
răspunsului. __ _ ;

Sondajul a fost întreprins 
numai în mediul liceal— cla
sele IX—XI (în anul șcblar 
respectiv nefuncționînd clasa 
a XH-a). Au răspuns elevi din
11 licee : „Gheorghe Lazăr" și 
„Gheorghe Sincai" din Bucu
rești, „Costache Negruzzi" și 
„Mihail Sadoveanu" din Iași, 
„Gheorghe Barițiu" din Cluj, 
„Frații Buzești11 din Craiova, 
liceele nr. 1 și 2 din Sighișoa
ra, Liceul nr. 2 din Ploiești și 
Liceul „Eftimie Murgu" din 
Timișoara ; patru clase a IX-a, 
6 clase a X-a, 4 clase a Xl-a, 
în total — 448 elevi dintre 
care 232 fete și 216 băieți.

Doream să obținem răspun
suri cît mai exacte, deci sin
cere. motiv pentru care s-a 
păstrat o totală discreție, ce- 
rîndu-se nu semnătura, ci un 
pseudonim preferat. (Spațiul 
nu permite comentariul pseu-

total băieți fete sută la sută

1) Cel mai important 158 52 106 35,26
2) Un loc mijlociu, după... 229 135 94 51,11
3) Un loc neînsemnat. 

Citesc întîmplător de
oarece în timpul liber 
mă ocup mai ales eu... 38 21 VT 8,49

4) Nu au răspuns 23 — 5,14

în această primă întrebare, 
cu subpunctele ei, ceream și 
precizări de amănunt: numi
rea preocupărilor preferate în 
timpul liber, specificarea di
mensiunii — timp, afectat lec
turii — zilnic, ori săptămînal. 
Răspunsurile, cu toate că nu 
pot fi intabeliate procentual, 
sînt extrem de concludente.

Să presupunem că în cifrele 
de mai sus există un anumit 
procent care cuprinde fireasca 
înclinație spre poză și uneori 
o oarecare lipsă de sinceritate 
a adolescentului. Dar și cu a- 
cest amendament, cifrele ră- 
mîn cu certitudine de neclin
tit. Numai un procent de 35,26 
la sută din subiecți declară 
că lectura ocupă locul cel mai 
important în contextul preo
cupărilor din afara școlii, după 
ore și după efectuarea lecții
lor. Mai mult de jumătate, 
51,11 la sută, (procent auten
tificat prin discuțiile cu elevi 
și profesori) recunosc, franc, 
că lectura urmează „după alt
ceva", nu numai după lecții, 
căci aceasta e firesc și obliga
toriu, ci după alte preocupări 
din timpul liber.

Cei mai mulți așează lec
tura după sport și plimbări 
— 102, urmează apoi, în or
dinea preferințelor; după mu
zică, cinematograf, teatru — 
91 ; după televizor — 56, iar 
alți 34 subiecți declară : după 
timpul destinat lecțiilor se o- 
cupă... „tot cu lecțiile". Mei 
apar apoi și alte preferințe, 
nu le consemnăm însă, nefiind 
concludente prin numărul mic 
de subiecți cate le declară. 

dbnimelor alese, foarte expre
sive prin ele însele pentru ni
velul de cultură și caracterul 
subiecților). Am cerut totodată 
să se precizeze profesia părin
ților, întrucît doream să do- 
bîndim concluzii despre in
fluența mediului familial asu
pra lecturilor elevilor. Deoare
ce un număr destul de mare 
din subiecți au evitat răspun
sul la această întrebare, nu 
vom folosi datele obținute, ne- 
fiind suficient de concludente. 
Suplinesc însă acest minus 
două întrebări din chestionar 
care ne permit, în cele din 
urmă, să aflăm și influența 
factorului familie, în raportul 
elev-carte.

★

Cititorul de carte este dat, 
prin excelență, de școală ; și 
nu exagerăm afirmînd că, așa 
cum îl dă ea, cum îl for
mează. așa rămîne pentru toa
tă viața. Pare ciudat că l-am 
ales pentru studiu pe cltitorul- 
eiev, a cărui condiție de a 
exista presupune sine qua-non 
contactul permanent și obli
gatoriu cu cartea, de unde s-ar 
putea conchide că aici nu sînt 
lucruri greu de pus la punct. 
Or, adevărul nu este acesta : 
aici, tocmai aici sînt foarte 
multe dificultăți și lucruri 
greu, dar posibil de pus Ia 
punct. Să le detaliem. Iată pri
ma întrebare și răspunsurile 
primite:

1. Ce loc rezervați în ocu
pațiile dumneavoastră, din a- 
fara școlii (sport, televizor, ci
nematograf, teatru, plimbări, 
întîlniri, jocuri etc.) citirii căr
ților cu caracter literar ?

Un procent de 8,49 la sută 
din subiecți afirmă că lectura 
ocupă un loc neînsemnat prin
tre interesele lor. Răspunsul 
la întrebarea a IlI-a : „Cum se 
explică locul redus pe care îl 
acordați cititului în timpul 
dumneavoastră liber ?“, mai 
precis, punctul II al acestei 
întrebări, „Alte ocupații care 
mă atrag mai mult" — certi
fică, cu o diferență de 4 su
biecți în plus, procentul răs
punsurilor de la întrebarea I, 
punctul 3, „Un loc neînsem
nat". Subiecții totalizînd pro
centul de 8,49 la sută, declară 
că dedică tot timpul — și sînt 
hotărîți să procedeze astfel în 
continuare — lecțiilor, spor
tului, științelor exacte, lucră
rilor practice, radiofoniei, pic
turii.

Din punct de vedere al în
tinderii — timp, lectura este 
onorată de elevi, după cum o 
declară ei înșiși, cu între o 
jumătate de oră la 3 ore pe 
zi, ponderea fiind o oră, o oră 
și jumătate zilnic.

Am găsit îmbucurător că 
nici unul din subiecți nu a 
justificat locul mai redus pe 
care îl acordă lecturii — în 
timpul liber de orice obligații 
— prin punctul I al întrebării 
a IlI-a „Lipsa de interes pen
tru această activitate" sau prin 
punctul 6 „Faptul că socotesc 
literatura o pierdere de vre
me, o preocupare neserioasă". 
Nu au răspuns prin aceste va
riante posibile nici măcar în 
glumă, deși, repetăm, unii au 
ținut să se afișeze teribilist 
în răspunsurile pe care le-au 
dat. Aici, însă, nu.

*

Cu a Il-a întrebare, ne-am citirea literaturii, faptul că ea 
propus să aflăm de la subiecții a devenit o necesitate ? (Răs- 
elevi: pund numai subiecții care au

„Ce împrejurări explică dra- ales numerele 1 și 2 la între- 
gostea dumneavoastră pentru barea anterioară).

2. Mediul familie, deoa
rece la noi se citește 
mult și se discută mult

total băieți fete sută la sută

1. O înclinație proprie 
care s-a dezvoltat de 
la sine încă de la vîrs- 
ta de... fără influență 
specială din afară... 261 129 132 68,32

despre cele citite... 75 32 43 19,63
3. Influența școlii... 30 19 11 7,85
4. Exemplul si îndemnul

unor prieteni... 16 5 11 4,20

în afara subiecților care 
n-au răspuns, întrucît răspun- 
seseră la punctul 3 al între
bării anterioare, un număr de
13 subiecți ocolesc să preci
zeze cine le influențează 'lec
tura.

în ceea ce privește vîrstă 
declarată pentru începutul 
lecturii, statistica arată astfel: 
129 precizează că au prins gus
tul lecturii la 7—8 ani, 39 la 
vîrstă de 9 ani iar restul între 
10 și 13 ani. Există și decla
rații care nu pol; fi luate în 
seamă decît ca excepții : pa
siune pentru lectură declarată 
ca începînd de la 4 ani — 1, de 
la 5 ani — 4, de la 6 ani — 8 
și în extrema cealaltă de la
14 ani — 1, de la 15 ani — 1.

Cifrele vorbesc de la sine 
mei cu seamă pentru acel care 
trăiește în lumea școlii. Dar 
cum cifrele au motivații și, 
în funcție de cunoașterea mo
tivațiilor, ele pot fi influența
te, să le disecăm.

Dintr-un anumit punct de 
vedere răspunsurile sînt jus
tificate și liniștitoare.

Inversăm.
Liniștitoare: deoarece în 

programa de învățămînt lim
ba și literatura română figu
rează ca disciplină nelipsită în 
nici un an al școlarității, iar 
acesteia îi este afectat un nu
măr de ore egal celor afec
tate matematicii. Avem de a 
face, a~dar, cu una din dis
ciplinele de bază ale procesu
lui de învățămînt.

Un calcul sumar ar arăta că 
elevii din clasele a IX-a, a
X- a, a Xl-a — clasele abor
date de noi — sînt obligați să 
citească operele de bază ale 
literaturii clasice și contem
porane române, mai cu seamă 
clasice (începînd cu anul șco
lar trecut programa clasei a
XI- a cuprinde, săptămînal, o 
oră consacrată literaturii uni
versale, care, și ea, solicită 
obligatoriu elevul la cîteva 
lecturi esențiale).

Justificat; pentru că elevul, 
ca membru al societății con
temporane — și el este un 
membru activ, trăind cu toată 
intensitatea viața ei — este 
supus aceluiași asalt venit din 
alte surse de informație cul
turală, prin acele instrumente 
moderne — radio, televizor, 
cinematograf, ziare, reviste — 
și care, evident, îl răpesc din 
ce în ce mai mult lecturii.

Cu toată liniștea și justifi
cările pe care ni le dau expu
nerea de motive, avem obli
gația să zăbovim ceva mai stă
ruitor asupra celuilalt pro-
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„...CĂ NU ESTE ALTA MAI FRUMOASĂ 

Șl MAI DE FOLOS TOATĂ VIAȚA, 

OMULUI ZĂBAVĂ, DEClT CETITUL CĂRȚILOR"

(MIRON COSTIN)

cent, de 51,11 la sută, subiecți 
care situează lectura „după 
alte preocupări", ca și asupra 
celorlalți 8,49 la sută care o 
ignoră pur și simplu. Avem 
obligația să ne oprim asupra 
lecturii neobligate a elevului, 
căci tocmai aceasta este cea 
acceptată de el. Ne dau drep
tul la ultima afirmație cei 165 
subiecți care răspund la în
trebarea XX : „Ce socotiți cel 
mai mare defect Ia o carte, ce 
anume face să nu vă placă 
o carte ?“ prin punctul 4: 
„Să-mi fie impusă, să fiu obli
gat s-o citesc". (Reacția nu 
surprinde ; la vîrstă acasta se 
spune aproape automat „nu, 
nu-mi place", față de tot ceea 
ce este impus obligatoriu).

Așadar, de ce lectura se si
tuează, ca mod de a consuma 
timpul liber din anii de școală, 
„după altceva" într-o propor
ție îndeajuns de mare (pon
derea cifrei crește dacă o ra
portăm și la ritmul accelerat 
al apariției de carte) ? Vom 
răspunde :

1. De ce ? — din punct de 
vedere al elevului însuși.

2. De ce ? — din punct de 
vedere al școlii.

3. De ce ? — din punct de 
vedere al f amiliei.

1. DE CE? 
din punct 
de vedere 
al elevului 

însuși

Vîrstă aleasă de noi pentru 
sondaj și concluzii este domi
nată de o curiozitate maximă, 
de interese extrem de diverse 
și, totodată, instabile. Metafo
ric vorbind, adolescența este 
înzestrată cu o mulțime de an
tene care captează rapid tot 
ceea ce vine spre ea, dar, lip- 
sindu-i filtrul, nu știe să înlă
ture facilul, să discearnă valo- 

rile de nonvalori, nu se poate 
stabiliza la exact ceea ce-i tre
buie vîrstei.

Trăsăturile psihologice, ati
tudinile adolescentului și tînă- 
rului — mai cu seamă ale ado
lescentului și tînărului con
temporan nouă — sînt de ex
tremă mobilitate și suplețe, 
ei schimbă rapid preocupări 
și interese. La vîrstă aceasta 
au o inepuizabilă energie și o 
mare dorință de a consuma ; 
adolescentul și tînărul trăiesc 
cu mult mai multă intensitate 
sociabilul decî't cei de odinioa
ră. Ceea ce înseamnă, impli
cit, că sînt mai puțin medita
tivi, mai greu de prins într-o 
activitate continuă, mai dificil 
de așezat între patru pereți, 
față în față cu ei înșiși. In
strumentele informaționale 
moderne au calitatea de a fi 

parcă anume făcute să se mu
leze pe aceste caracteristici ale 
vîrstei și sînt esențialmente 
de folosință colectivă.

Or, cu cartea lucrurile stau 
altfel. Lectura este, prin exce
lență, individuală, cere răb
dare, gîndire, reflecție, exer
cițiu de inteligență, o atitudine 
mentală activă, ea implicînd, 
într-un anume fel, o tenaci
tate de cercetător. Lectura nu 
este, deci, deloc comodă — o 
simplă întoarcere a filelor și 
cuvinte oferite privirii; ea 
presupune o oarecare solitu
dine.

Cunoscînd toate acestea, nu 
sîntem nicidecum surprinși că 
fetele situează lectura, într-un 
procent mult mai mare decît 
băieții, pe primul loc în timpul 
liber. Temperamental, la vîrs- 
ta aceasta, ele sînt mai încli
nate spre singurătate, sînt mai 
visătoare, mai puțin în căutare 
„de mereu altceva", au capaci
tatea de a se devota pur și 
simplu unei cărți care le 
populează universul visurilor 
lor. O recentă informație se 
întîtnește cu concluziile noas
tre : în urma unui sondaj lan
sat în Franța, s-a constatat că 
cei mai fideli cititori sînt fe
tele. Nu afirmăm prin aceasta 
că lecturile fetelor sînt mai 
substanțiale decît ale băieți
lor, ci doar că ele se consacră 
mai mult lecturii.

Dacă trăsăturile psihologice 
temperamentale sînt acestea 
— și am stăruit asupra lor 
socotind că atîrnă îndeajuns 
de mult în cîntarul raportu
rilor care se stabilesc la vîrstă 
școlii între adolescent și car
te — sîntem departe de a de
clara supremația temperamen
tului în fața căruia, vrem-nu 
vrem, trebuie să încrucișăm 
brațele. Avem în față o vîrstă- 
cheie, de boltă a viitorului 
profesional, etic și civic al 
adolescentului — și nu o pu
tem lăsa la discreția a tot 
ceea ce vine spre ea, în stare 
să dezorganizeze un anumit 
fel de ordonare a vieții inte
lectuale.

Facem apel la factorul edu- 
cabilitate, gîndindu-ne la in
tervenția oportună de ordo
nare spre și pentru esențial a 
acestei părți de timp fără pro
gram și norme fixe de activi
tate. Evident, nu printr-un alt 
program, căci adolescentul, în 
genere refractar obligatoriului, 
îl refuză.

ideal pentru adolescent, pen
tru evoluția Iui spirituală, este 
ca tocmai acest timp de după 
școală, în care cl nu are — 
grație solicitudinii orinduirii 
noastre — nici o obligație ți- 
nînd de asigurarea vieții sale, 
să devină timp de împlinire 
pe planul activității spirituale, 
timp de reflecție.

Cartea este un instrument 
integral pentru o viață inte
lectuală densă. Nimeni nu 
neagă valoarea culturii vizua
le ; numai un spirit conserva
tor o mai poate respinge as
tăzi. Nimeni nu se gîndește 
că poate închide între patru 
pereți o vîrstă prin excelență 
expansivă, pentru a o feri de 
distracție. Dimpotrivă, distrac
ția îi este oferită. Dar, trebuie 
să recunoaștem, tocmai pentru 
această vîrstă expres forma
tivă, pentru anii sedimentări
lor trunchiale pe care să se 
poată ramifica altoiul viitoa-i 
rei pregătiri, cultura cu pre
cădere vizuală implică și pri
mejdii. Imaginea invită la su
perficialitate, nu angajează 
toate resorturile intelectului, 
așa cum o face c-uvîntul scris. 
Poate și pentru că nu exisă 
încă un proces științific care 
să-l ajute pe om să învețe să 
privească, să învețe limbajul 
vizual, așa cum, spre exemplu, 
învață să citească. Avem nă
dejdea, că, dat fiind locul pe 

care îl va ocupa vizualul și 
auditivul în viața omului, se 
vor găsi căi pedagogice pentru 
o școlarizare în acest sens, 
dar, pînă atunci, elevul de as-< 
tăzi are nevoie de îndrumări 
în domeniul igienei intelectu
ale pentru a diminua fascina
ția . imaginii și a cuvîntului 
oral.

Anticipînd viața economică 
și spirituală a anului 2 000, un 
Specialist declara că omul a- 
celei epoci va simți o mare 
nostalgie a intimității și sin
gurătății, că el va trebui în
drumat spre scrieri de com
puneri, versuri, jurnale per
sonale, notații despre și pe 
cărțile citite. Nu credem că 
e nevoie să așteptăm anul 2 000 
pentru a interveni pe planul 
igienei intelectuale : încă as
tăzi se simte nevoia educării 

I
tinerilor îneît să devină oa
meni de bibliotecă, în sensul 
bun al cuvîntului, obișnuin- 
du-i să stea de vorbă cu ei 
înșiși și însoțiți de universul 
cărților.

Timpul pentru asemenea 
activitate de mare intensitate 
mentală trebuie, fără îndoială, 
luat de undeva. Deocamdată, 
cînd vorbim de ceea ce de
pinde de elev, el poate lua 
acest timp de Ia capitolul dis
tracție, subliniem, de la dis
tracția ca risipă de timp, de 
la distracția abuzivă, despre 
care autorul lucrării despre 
„Timpul liber", Gianni Toți, 
spunea, cu drept cuvînt, că 
neutralizează timpul, însem- 
nînd aceasta, grav spus, stag
narea spiritului, deci, moar
tea lui.

2. DE CE? 
din punct 
de vedere 
al școlii

Numai 30 de elevi din 448 
se simt îndatorați școlii, în 
mod hotărît, pentru că lectura 
a devenit o pasiune, o nece
sitate. Procentul ni s-a părut 
dezarmant și plin de reproșuri, 
la adresa școlii. Oricît s-ar 
datora cifra acelui protest a- 
mintit al adolescentului în 
fața obligatoriului — și, evi
dent, școala îl obligă — ea tră
dează mai mult decît atît. Tră
dează fisuri în sistemul infor
mativ și formativ la o disci
plină de primă mină în pro
cesul de învățămînt.

Cert este că cititorul este 
un produs al școlii și al pro
fesorilor pe care i-a avut. Ci
titorul care se află în școală 
însă nu recunoaște acest lu
cru sau, mai degrabă, pe a- 
cest cititor nu-1 satisface ceea 
ce îi dă școala pe planul lec

turilor, cum îl formează pen
tru alte lecturi, cum îi incită 
curiozitatea pentru lecturi 
continui. Sigur, nu este ele
vul cel chemat — de fapt nu 
are pregătirea și experiența 
necesare — să exprime jude
căți de valoare asupra ceea 
ce-i dă școala și să formuleze 
pretenții despre ce ar trebui 
să-i dea și cît. Nu înseamnă 
însă că nu trebuie să ne aple
căm cu receptivitate la ceea ce 
elevul exprimă, bizuindu-se 
chiar numai pe intuiția ce o 
are la această vîrstă de pros
pețime spirituală.

Avem pretenția ca liceul, 
treapta de școlarizare cu 
structură definitorie „de cul
tură generală" să ne dea sau 
cel puțin să ne pregătească 
viitorul cititor rafinat și ta
lentat. în plus, liceul este cel 
chemat să educe un cititor cu 
un simț critic format, pe fun
dalul căruia să se bazeze, în 
continuare, judecățile sale es
tetice, aprecierea frumuseților 
unei opere, discernarea lectu
rilor meritorii de cele caduce.

Nu stă în intenția noastră 
să acuzăm gratuit școala — li
ceul în cazul nostru ; el face, 
neîndoios, foarte mult pentru 
a-1 introduce pe adolescent, 
bine pregătit, în lumea plină 
de mistere și dificultăți de în
țelegere a cărților. Dar o face 
încă cu multe datorii neono
rate. Programa de literatură 
română și modalitatea de a o 
realiza la clasă, sînt tributare 
încă unei închistări, mai mult 
poate decît la alte discipline 
de învățămînt, cu toate re
structurările care s-au făcut 
pe parcursul anilor.

Unii ar putea protesta, jus- 
tificînd că școala nu va fi 

niciodată în stare să aducă 
„la zi“ cunoștințele pe care le 
oferă elevilor ; ea îi pregă
tește doar pentru ca, după 
aceea, la încheierea școlari
tății, să poată ajunge singuri 
„la zi“. Sînt destul de numeroși 
profesorii care opinează pentru 
absența scriitorilor care n-au 
cîștigat dreptul la includerea 
lor în rigorile unul manual 
școlar, din programa de în vă 
țămînt liceală, lăsîndu-i pen
tru studiu altor generații de 
elevi. Cu alte cuvinte, „să nu 
ne grăbim, mai e și mîine o 
zi".

Dar nici nu ne grăbim. Cu 
toate acestea, timpul impune 
restructurări pe planul mo
dernizării structurale a pre
dării literaturii în școală, nu 
numai în sensul introducerii 
sau scoaterii unor capitole, ci 
și al așezării materiei. Mai de 
mult am ascultat opiniile unor 
specialiști care afirmau și, 
cred că, într-adevăr, n-ar fi 
imposibil ca procesul par
curgerii literaturii să fie pa
ralel și uneori în sens invers. 
De ce, spre exemplu, istoria 
literaturii vechi n-ar putea fi 
studiată paralel cu cea moder
nă și contemporană, în clasele 
a Xl-a și a Xll-a, cînd elevul 
are deja un rodaj, în lectură, 
a întîmpinat suficiente difi* 
cultăți de înțelegere a acelor 
lucrări literare care l-au pus 
în fata unor tematici mai 
complicate, a unor stiluri și 
modalități de abordare de 
mare diversitate ? Altminteri, 
vom rămîne în continuare în 
situația pe care o reflectă și 
chestionarul nostru în Sinteza 
la întrebarea „Ce cărți nu 
v-au plăcut și de ce în
majoritatea cazurilor în care 
subiecții au răspuns întrebării, 
ei se justificau : nu-i citesc pe 
cronicari, ori îi abandonează 
după cîteva file parcurse, în
trucît — spun ei — sînt prea 
departe de actualitatea cu
noscută, au un limbaj și o 
construcție pe care nu le înțe
leg. Mai trist este că nu nu
mai cronicarii nu sînt citiți 
direct din sursă, ci, chiar 
clasicii, Sadoveanu, spre exem
plu, este mult prea tîrziu citit 
cu plăcere.

Evident, nu-i deloc ușor să-> 
citești pe cronicari, uneori tre
buie să-i citești apelînd la dic
ționar ; evident, niciodată o 
lectură nu va întruni sufra
giul unanim. Diversitatea gus
turilor este extrem de mobilă, 
mai ales la vîrstă aceasta cînd 
preferințele nu s-au stabilizat. 
Dar școala nu va putea nicio
dată, și nici nu-și propune, să 
ceară și să ofere cunoștințe 
pe criteriul diversității prefe
rințelor. Școala — trebuie s-o 
înțelegem — dă și cere cu
noștințe în raport cu organi
zarea teritoriului disciplinei 
respective, deci ținînd seama 
de anumite criterii, de o anu
mită ordine și obligă la disci
plinarea gîndirii, chiar dacă 
nu tot ceea ce solicită place. 
Totodată, ea nu va fi nicio
dată la discreția rapidității, 
uneori haotice, a acumulărilor 
în interiorul obiectelor de 
studiu. Ea trebuie să răspun
dă, în ultimă ’instanță, unor 
cerințe didactice: nu putem 
învăța nici de-a valma, ci re- 
curgînd la o anumită con
duită analitică, la desprinde
rea și asimilarea, element cu 
element, a informației care 
este apoi stocată în memorie 

pe sectoare identificabile, dis 
puse ierarhic.

De aici nu trebuie să s 
desprindă concluzia extrem 
că obiectul de studiu „litera 
tura română" nu se preteaz. 
ca și altele, Ia înnoiri mai v 
zibile în așezarea materiei, î 
concepția elaborării manuale 
lor. După părerea mea, m< 
nualele ar trebui să renuni 
la rigiditatea exagerată a d 
dacticismului și să capete ț 
nuta unor document școlai 
care îndeamnă la Sa licitare 
gîndirii, a spiritului critic, tr 
mite spre o bibliografie bir 
echilibrată, oferă, alcătuite d 
oameni de maximă compe 
tență, liste paralele de lectu 
obligatorii și facultative.

Totul depinde, în primă 
ultimă instanță, de profeso 
Nu există nici un dram c 
exagerare în afirmația că rî 
mînerile în urmă la acesi 
obiecte de învățămînt, menț 
nerea mai accentuată a uni 
anume conservatorism în cor 
cepția programelor și mânu; 
lelor și în predarea la clas 
se datorează într-o însemni 
tă măsură și profesorilor.

Liceele beneficiază, în gem 
ral, de serviciile didactice a 
unor profesori eu mai ma 
vechime în învățămînt — c 
tineri profesează cu deosebi 
la sat și la școlile general 
Categoria profesorilor de foi 
mație mai veche are atu-i 
experienței didactice și ped: 
gogice, dar este — evident < 
multe excepții — tributar 
pe de o parte, lacunelor dt 
torate unor absențe din pr< 
grama facultăților de filol» 
gie, iar, pe de altă parte, îi 
gustării cîmpului informații 
nai din literatura actuală, d: 
noile studii conținînd rev; 
lorificări și reconsiderări a 
unor curente, scriitori și ope 
literare.

Ar fi interesant de saliz;
— propunerea este ak resal 
forului tutelar de învățămîn 
împreună cu societatea d 
specialitate — o cercetare 1 
scara întregului corp didact: 
de la această specialitate, 
lecturilor profesorilor, biblic 
tecilor acestora, a posibilităț 
lor pe care le au de a se doct 

menta. Noi am făcut-o într-ui 
raport mai mic, prin sonda 
„ad-hoc“, și am avut suficien 
te insatisfacții, întrucît un nu 
măr de profesori — vîrstnic 
și tineri — consideră ca în 
drumar unic manualul școla 
de specialitate și nu propriii' 
acumulări și considerații ex 
trase dintr-o bogată lectură < 
dintr-un studiu făcut fără ir 
termitențe.

Dintr-o curiozitate profesio 
nală, am răsfoit presa literar
— centrală și locală — pe 
perioadă de șase luni. In pu 
ține ocazii am întîlnit semnă 
turi ale profesorilor, iar el 
apăreau doar sub unele consi 
derațiuni privind fie progra 
ma de literatură, fie manuale 
Ie. Adaug și acest lucru 1; 
concluzia, deja formulată, ci 
profesorii de literatură nu s> 
afirmă prin elaborarea uno 
studii proprii, prin abordare; 
într-o manieră personală, 
unor lucrări de specialitate 
mai mult, într-o activitate d 
cercetare, creatoare.

Asemenea absențe din pre 
ocupările profesionale ale das 
călilor — repet, nu general: 
zez, ci semnalez un simptoi
— sînt foarte ușor c* cor 
statat la clasă, în activitate; 
școlară a profesorilor și, im 
plicit, a elevilor lor. Mai întî: 
în maniera în care se predă - 
aproape absolut informativ 
de povestire a unor texte li
terare caracterizate, din pă
cate, în primul rînd. didae 
tic și foarte rar analitic, cri
tic.

Neîndoielnic că n-aven 
de-a face, la obiectul de stu
diu „literatura", cu acumulăr 
de natură să solicite restruc 
turări din temelie în preda
rea la clasă — cum se în- 
tîmplă la fizică și matematică 
spre exemplu ; aici nu poati 
să apară rapid obligația elabo
rării unor capitole noi sai 
înnoite, ceea ce, evident, aj 
implica reînnoirea cunoștințe
lor de către profesori, uneor 
o înnoire structurală. Dai 
chiar așa, în condițiile unoi 
acumulări mai lente, cel car< 
este solicitat continuu să de; 
cunoștințe, profesorul, este o- 
bligat, pe măsură ce dă, si 
așeze la loc cunoștințe ni 
neapărat noi, ci mai perfecte 
mai durabile. Este de întrevă
zut necesitatea ca, profesori 
acestei specialități să fie cu
prinși cu o periodicitate, care 
să devină regulă, în cursuri 
de perfecționare de factură 
post-universitară. în aces 
sens, rolul societății de spe
cialitate ar putea fi salutai 
în sensul patronării acele 
pregătiri de după facultate s 
profesorilor ; mai mult, de foi 
al informării științifice, de 
dezbatere în probleme d* spe
cialitate. Totodată, să-i . ulige 
și să le faciliteze profesorilor 
activitatea pe planul cercetării 
și al publicisticii. Altminteri, 
cu formele actuale de perfec
ționare, de un nivel mediu 
modest, cadrele didactice vor 
rămîne amenințate de perico
lul plafonării.

Anchetă realizată de

LUCRETIA LUSTIG
(Partea a doua într-un nu

măr viitor)



(Urmare din pag. I) 
dian de cercetări agricole" 
pentru rezultatele obținute, sub
liniind importanța cercetărilor 
efectuate aici pentru agricultura 
întregii țări. „Noi dorim ca trftre 
institutele noastre de cercetări, 
între oamenii noștri de știință 
să se stabilească relații de strînsă 
colaborare" — a declarat șeful 
statului român.

In după-amiaza aceleiași zile, 
pfwsfflintele Nicolae Ceaușescu și 
pr al ministru Ion Gheorghe 
Maurer, însoțiți de ministrul afa
cerilor externe, Corneliu Mănes- 
eu, au vizitat „Teen Murti Hou
se", fosta reședință oficială a pri
mului conducător al Indiei inde
pendente — Jawaharlal Nehru.

Oaspeții români s-au îndreptat 
apoi spre Muzeul Național — în 
sălile Căruia sînt prezentate măr
turii inestimabile ale tradițiilor 
milenare ale culturii și artei indi
ene.

O întilnire cu reprezentanții ca
pitalei Indiei este semnificativă 
pentru a cunoaște poporul aces
tei minunate națiuni, înțeleaptă 
Și harnică, răbdătoare dar dîrză, 
modestă dar demnă.

...Fortul Roșu, ora 17,SO 
In aplauzele puternice ale 
numeroasei asistențe, care a 
umplut pînă la refuz pe
luza din interiorul fortului, la tri
buna instalată într-unul din pavi
lioane îți fac apariția președintele 
Nicolae Ceaușescu, cu soția, pre
mierul Ion Cheorghe Maurer, cu 
soția, împreună cu celelalte per
soane oficiale > române. Oaspeții 
români sînt î.isoțiți de primarul 
orașului Delhi, Hans Raj Gupta.

Primarul orașului Delhi oferă 
distinșilor oaspeți tradiționalele 
ghirlande de flori. Declarînd a- 
dunarea deschisă, el dă citire u- 
nui salut, adresat șefului statului 
român, în numele locuitorilor o- 
rașulut Delhi.

Intîmpinat cu îndelungi și pu
ternice aplauze, ia apoi cuvintul 
președintele Nicolae Ceaușescu

Oaspeții români asistă în con
tinuare la un reușit spectacol fol
cloric.

ir
Marți la amiază, președintele 

Consiliului de Stat al României, 
Nicolae Ceaușescu, cu soția, și 
președintele Consiliului de Mi
niștri, Ion Gheorghe Maurer, cu 
soția, au fost oaspeții primului , 
ministru al Indiei, Indira Gandhi, 
care a oferit un dejun oficial în 
onoarea lor.

Din partea română la dejun 
au luat parte Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, Cor
nel Burtică, ministrul comerțului 
exterior, Ion Morega, adjunct al 
ministrului industriei construcții
lor de mașini, Petre Tănăsie, 
ambasadorul României la Delhi, 
și alte persoane oficiale.

Au participat, de asemenea, 
mwnatrul de externe al Indiei, 
Dinesh Singh, ministrul dezvol
tării industriale și comerțului in
terior, Fakhruddin Aii Ahmed, 
ministrul turismului, Karan Singh, 
K, V. Ragunatha Reddy, minis
tru fără portofoliu, și S. Than, 
ambasadorul Indiei la București.

Dejunul s-a desfășurat într-o- 
atmosferă cordială, prietenească.

★

O lume în miniatură cu perso
naje de basm tronează între zidu
rile impozantei clădiri de pe bu
levardul Bahadur Shah Zafar din 
Delhi. Aici se află „Muzeul de 
păpuși" care a primit marți vizita 
tovarășelor Elena Ceaușescu și 
Elena Maurer. Distinsele oaspete 

■t fost conduse prin sălile mu
zeului de însuși fondatorul aces
tuia, dl. Shankar Pillai și soția sa.

în aceeași zi, tovarășele Elena 
Ceaușescu și Elena Maurer au vi
zitat magazinul de stat de arti
zanat dip Delhi. D-na.Vir Sjngb, 
directoarea magazinului, a pre
zentat distinselor oaspete obiecte 
de ornamentație, țesături unicate, 
splendide articole de podoabă și 
artizanat etc, lucrate de maeștrii 
artei populare indiene. Oaspetele 
au apreciat în mod deosebit fru
musețea și finețea șarturilor

Recepție oferită
României

Marți seara, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România în In
dia, Petre Tănăsie, a oferit în gră
dinile Palatului „Hyderabad" o 
recepție Cu prilejul vizitei în In
dia a președintelui Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu, împreu
nă cu soția, Elena Ceaușescu, și 
a președintelui Consiliului de Mi
niștri, Ion Gheorghe Maurer, cu 
soția, Elena Maurer.

La recepție au participat pre
ședintele Republicii India, Vara- 
hagiri Venkata Giri, primul minis
tru, Indira Gandhi, președintele 
Camerei populare a Parlamentu
lui, G. S. Dhillon, Dinesh Singh, 
ministrul de externe, Sardar Swa- 
ren Singh, ministrul apărării, Jag- 
jivan Ram, ministrul agriculturii, 
K. K. Shah, ministrul sănătății, 
Subhag Singh, ministrul căilor fe-

începerea convorbirilor
(Urmare din pag. I)

Convorbirile dintre conducăto
rii de stat ai României și Indiei 
au prilejuit un amplu și rodnic 
schimb de opinii cu privire la re
lațiile dintre cele două țări, fiind 
evidențiate cu acest prilej posi
bilitățile și perspectivele dezvol
tării continuu ascendente a cola
borării și cooperării multilaterale 
în domeniile politic, economic și 
tehnico-științific.

Ambele părți și-au exprimat 
convingerea că vizita în India a 
președintelui Consiliului de Stat 
și a primului ministru român, ca 
și cea a premierului Indira 
Gandhi îp România, reprezintă

VIZITA TOVARĂȘILOR NICOIAE CEAUȘESCU 
Șl ION GHEORGHE MAURER IN M

MITINGUL DE LA FORTUL ROȘU
Cuvîntarea primarului orașului

Delhi, Hans Rai Gupta

Cuvîntarea președintelui 

Consiliului de Stat 

Nicolae Ceaușescu
Domnule primar,

Doamnelor și domnilor,

Ne face o deosebită plăcere 
să ne întîlnim cu dumneavoas- 
tră, cu celelalte oficialități ale 
orașului, cu populația capita
lei dumneavoastră care ne-a 
primit cu atîta căldură și os
pitalitate. Permiteți-mi să 
consider această frumoasă ce
remonie pe care ați organi
zat-o astăzi în cinstea noastră, 
ca o manifestare de considera
ție și prețuire față de Româ
nia. ca o expresie a senti
mentelor de prietenie și stimă 
ce și le nutresc reciproc po
poarele român și indian.

Țin, de asemenea, să vă 
mulțumesc în mod cordial 
pentru caldele cuvinte cu care 
ne-ați salutat în această mă
reață citadelă a patriei dum
neavoastră.

Fortul Roșu este simbolul o- 
rașului Delhi, inima Iui eroi
că. iar Delhi este simbolul vi
talității poporului indian, al 
spiritului său de neînfrînt.

De atîtea ori distrusă și re
făcută în decursul vremurilor, 
capitala țării dumneavoastră 
ilustrează multe secole de is
torie frămintată, de luptă dir- 
ză a poporului indian pentru 
afirmarea ființei sale naționa
le, pentru libertate și indepen
dență. O perioadă eroică, de 
lupte, care s-a încheiat, cum 
era firesc, cu arborarea victo
rioasă a steagului indepen
denței chiar de pe zidurile a- 
cestei cetăți.

Sîntem bucuroși eă vizita 
pe care o facem în țara dum
neavoastră ne dă prilejul să 
cunoaștem asemenea vestigii 
ale trecutului glorios al po
porului indian, făuritor al u- 
nor valori nemuritoare ce o- 
cupă un loc de seamă în patri
moniul culturii universale — 
și pe care capitala țării dum
neavoastră Ie reliefează în 
mod strălucit.

Sîntem bucuroși că avem 
prilejul să cunoaștem ne
mijlocit realizările pe care 
le obține în prezent po
porul indian în dezvoltarea 
economiei și culturii, în folo
sirea bogățiilor țării în intere
sul prosperității sale, al creă
rii unor condiții de viață tot 
mai bune. Vizita noastră aici 
este o expresie a bunelor rela
ții care există și se dezvoltă 
între țările noastre, a dorinței 
popoarelor român și indian de a 
intensifica și mai mult colabo
rarea reciproc avantajoasă — 
pe tărîm economic, științific, 
și tehnic, cultural — de a con
lucra în sfera politicii interna
ționale pentru promovarea 
cauzei destinderii, a înțelegerii 
și păcii între popoare.

Desfășurarea cooperării ro- 
mâno-indiene constituie o vie

de ambasadorul 
în India

rate, Narayan Sinha, ministrul 
informațiilor, C. M. Poonacha, 
ministrul oțelului și industriei 
grele, alți membri ai guvernului, 
deputați, șefi ai misiunilor diplo
matice acreditați în capitala In
diei, personalități ale vieții cul- 
tural-artistice, oameni de afaceri, 
ziariști.

Din partea română, la recepție 
au luat parte Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, Cor
nel Burtică, ministrul comerțului 
exterior, Ion Morega, adjunct al 
ministrului construcțiilor de ma
șini, Gheorghe Dobra, vicepreșe
dinte al Comisiei guvernamentale 
pentru cooperare economică și 
tehnică, membrii ambasadei Re
publicii Socialiste România.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească.

momente însemnate în dezvolta
rea bunelor relații între cele 
două state și popoare, consti
tuind. totodată, un exemplu de 
realizare în practică a principii
lor coexistenței pașnice între țări 
cu orânduiri sociale diferite.

Președintele Consiliului de Stat 
al României și premierul Indiei 
au abordat, de asemenea, unele 
aspecte ale situației internaționa
le actuale, informîndu-se reciproc 
asupra poziției țărilor lor în a- 
precierea unor evenimente poli
tice de interes general, consta- 
tînd cu satisfacție existența, și în 
acest domeniu, a unor afinități și 
puncte de vedere comune.

S-a subliniat, cu acest prilej, 

ilustrare a principiilor coexis
tenței pașnice, un exemplu de 
conlucrare rodnică întemeiată 
pe respect și încredere mutu
ală, egalitate deplină în drep
turi, neamestec in treburile in
terne, avantaj reciproc. Dez
voltarea și diversificarea rela
țiilor româno-indiene creează 
perspective deosebit de favora
bile pentru dezvoltarea econo- 
nică, tehnico-științifică și cul
turală a țărilor noastre. Aceas
ta va fi. fără îndoială, 
atît în interesul popoare
lor român și indian, cit 
și al cauzei generale a co
laborării internaționale, al se
curității și păcii în lume. în 
ziua de azi, lărgirea schimbu
lui de valori materiale și spi
rituale dintre popoare — fie 
ele vecine sau situate la depăr
tare una de alta — constituie 
o necesitate imperioasă a pro
gresului general, contribuie la 
mai buna înțelegere între po
poare, la asigurarea păcii.

Dumneavoastră, domnule 
primar, ați vizitat Româ
nia, ați cunoscut poporul 
român, activitatea și preocu
pările sale. Ați avut atunci — 
ca și acum — cuvinte de apre
ciere la adresa poporului nos
tru, pentru care vă sîntem re
cunoscători. Vă asigur că și 
poporul român are aceleași 
sentimente de profundă stimă 
și prietenie față de poporul in
dian. România urmărește cu 
simpatie eforturile poporului 
indian pentru dezvoltarea eco
nomică și socială a patriei sa
le, pentru asigurarea unei vieți 
tot mai bune. Poporul nostru 
este alături de toate popoarele 
care muncesc și luptă pentru 
a-și apăra cu energie indepen
dența și suveranitatea, dreptul 
Ia o viață liberă și demnă, la 
dezvoltare de sine stătătoare.

Idealurile epocii noastre sini 
idealurile libertății și progre
sului, ale dezvoltării omenirii 
într-un climat de pace și secu
ritate. Avem convingerea că 
prietenia dintre popoarele ro
mân șl indian servește acestor 
nobile idealuri — și vom face 
totul pentru a contribui la dez
voltarea și întărirea ei.

Ați amintit, domnule primar, 
de faptul că scriitori de seamă 
ai poporului nostru — Emines- 
cu, Coșbuc, Hașdeu — au cu
noscut și au tălmăcit în limba 
română opere de literatură in
diană. V-ați referit. în acest 
context, la marele dumnea
voastră poet Tagore. Intr-ade
văr, creațiile sale sînt citite și 
mult apreciate în țara noastră. 
Cu ani în urmă, cînd marele 
dumneavoastră poet a vizitat 
România, el a adus un vibrant 
elogiu prieteniei dintre popoa
re. El scria cu această ocazie t 
„O, prietenie ! Tu ai apropiat 
țări îndepărtate !“ Semnificația 
acestor cuvinte devine astăzi 
și mai evidentă. în ciuda dis
tanțelor geografice, relațiile 
prietenești și colaborarea din
tre țările noastre cunosc o con
tinuă dezvoltare, fac ca popoa
rele român și indian să se sim
tă tot mai aproape.

închei, domnule primar, ex- 
primînd încă o dată vii mul
țumiri in numele meu și al 
președintelui Consiliului de 
Miniștri, al celorlalți colabora
tori, pentru emoționanta ma
nifestare de prietenie pe care 
ne-ați făcut-o în acest impor
tant loc istoric al capitalei țării 
dumneavoastră-

Fie ca prietenia româno-in- 
diană să se întărească în veci! 
(Aplauze puternice).

oficiale
că modul în care au evoluat le
găturile româno-indiene ilustrea
ză rezultatele pozitive pe care 
le pot avea pentru climatul inter
național, pentru atmosfera relații
lor dintre state, respectarea și a- 
plicarea principiilor independen
ței și suveranității naționale, a 
egalității în drepturi, neameste
cului în treburile interne și ex
terne ale fiecărei țări, avantaju
lui reciproc.

Convorbirile dintre conducăto
rii români și indieni s-au desfă
șurat într-o atmosferă cordială, 
prietenească, de profund respect 
reciproc.

Excelența voastră,

în numele cetățenilor din 
Delhi, am deosebita plăcere și 
mîndria de a vă transmite din 
toată inima un salut în nu
mele acestui străvechi oraș.

In lunga și încercata sa is
torie, Delhi a fost martor al 
ascensiunii și căderii multor 
civilizații și s-a bucurat de 
privilegiul de a fi fost reșe
dința mai multor regi și îm
părați. De la obținerea inde
pendenței, acest oraș și-a re- 
ciștigat vechea glorie, iar 
acum este centrul multor ac
tivități importante pe plan 
național și internațional. Fiind 
capitala Republicii noastre, 
Delhi simbolizează, de aseme
nea, speranțele și aspirațiile 
poporului indian.

Salutăm pe Excelența Voas
tră nu numai în calitate de 
șef al statului cu care noi a- 
vem cele mai cordiale și 
prietenești relații, dar și ca pe 
un mare conducător revoluțio
nar care a luptat și suferit 
pentru eliberarea țării sale de 
sub dominația străină și a 
muncit neîncetat pentru in
staurarea unui guvern demo
cratic în țara sa. O reală re
cunoaștere a marilor servicii 
pe care le-ați adus națiunii 
române o constituie faptul că 
vi s-a conferit cea mai înaltă 
distincție a țării dv. aceea de 
Erou al Muncii Socialiste. în 
același timp realegerea dum
neavoastră ca președinte al 
Consiliului de Stat este o do
vadă a prețuirii pe care po
porul român o acordă calități
lor dumneavoastră de condu
cător.

India și România sînt sepa
rate de o distanță de cîteva 
mii de kilometri, iar relațiile 
oficiale dintre ele sînt de dată 
recentă, însă cu toate aces
tea, ambele țări au exercitat 
reciproc și în trecut una asu
pra celeilalte influențe pozi
tive pe diferite căi.

Sîntem deosebit de fericiți 
de a vă putea saluta în mijlo
cul nostru în anul centenaru
lui Gandhi. Lupta îndelungată 
dusă împotriva dominației 
străine a contribuit cel mai 
mult la apropierea dintre po
poarele noastre. Un rol impor
tant în această apropiere au 
avut-o și relațiile culturale 
care au existat între ele. Po
porul român a fost puternic 
atras de filozofia și de vede
rile umaniste ale marelui poet

Semnarea unui protocol privind cooperarea 
economică și tehnică

Guvernele României și In
diei au semnat un protocol 
privind dezvoltarea în viitor a 
cooperării economice și teh
nice între cele două țări. Pro
tocolul a fost semnat de 
Gheorghe Dobra, vice-preșe- 
dintele Comisiei guvernamen
tale române de cooperare eco
nomică și tehnică, și Bhanu 
Prakash Singh, ministru ad
junct al dezvoltării industriale, 
comerțului interior și compa
niilor comerciale.

Protocol comercial româno-indian
La 14 octombrie a fost sem

nat, în prezența ministrului 
comerțului exterior al "Repu
blicii Socialiste România, 
Cornel Burtică, și a ministru
lui comerțului exterior din 
India, B. R. Bhagat, protocolul 
privind schimburile de măr
furi dintre România și India 
pentru anul 1970.

Protocolul, semnat din par
tea română de I. Marcu, con
ducătorul delegației române la 
tratative, și din partea indi
ană de N. N. Jain, conducăto
rul delegației indiene la trata
tive, prevede pentru anul 
1970 un volum total al co
merțului dintre cele două țări 
de circa 400 milioane rupii.

★

Comei Burtică, ministrul co
merțului exterior al Republicii 
Socialiste România, a avut la 
14 octombrie, întrevederi cu 
Fakhruddin Aii Ahmed, ministrul 
dezvoltării industriale, comerțului 
interior și al companiilor comer
ciale, Raghu Ramaiah, ministrul 
de stat pentru problemele mari
nei comerciale și transporturilor 
și B. R. Bhagat, ministrul co
merțului exterior și al aprovizio
nării din guvernul Indiei.

Avînd în vedere că acordul oo- 
mercial și de plăți pe termen 
lung în vigoare între România și 

indian Rabindranath Tagore. 
I’oeți și istorici români ca 
M. Eminescu, B. P. Hașdeu, 
G. Coșbuc au tradus literatura 
indiană făcînd-o cunoscută po
porului român. Schimbul de 
vizite la cel mai înalt nivel a 
întărit și mai mult legăturile 
de prietenie româno-indiene. 
Astăzi ambele țări își dedică 
eforturile îndeplinirii cu succes 
a planurilor lor de reconstruc
ție economică, în scopul ridi
cării nivelului de trai al po
poarelor lor. Sîntem recunos
cători pentru asistența pe care 
România a acordat-o Indiei, 
în special în domeniul explo
rării petrolifere. Notăm cu 
satisfacție că domeniul coope
rării reciproce crește pe zi ce 
trece. Ca și România, India 
promovează o politică de în
lăturare a încordării existente 
între state, pentru lărgirea 
cooperării între popoare, a 
consolidării păcii și securității 
internaționale. Sîntem feri
ciți că statele noastre au cola
borat pentru atingerea acestui 
scop in cadrul Organizației 
Națiunilor Unite și a altor fo
ruri internaționale. Nu ne în
doim că o astfel de cooperare 
va servi cauzei păcii.

Sîntem extrem de fericiți să 
vă avem azi în mijlocul nos
tru pe excelența voastră, îm
preună cu excelența sa pre
mierul Ion Gheorghe Maurer, 
care și-a cîștiga recunoașterea 
pentru contribuția de seamă 
pe care a adus-o la lupta pen
tru libertate și dezvoltare a 
economiei naționale a Româ
niei. în numele cetățenilor din 
Delhi, transmitem, de aseme
nea, un salut cordial excelen
ței sale, Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, 
excelenței sale, Cornel Bur
tică, ministrul comerțului ex
terior, și celorlalți distinși 
membri ai delegației prezi
dențiale. Cetățenii orașului 
Delhi se simt privilegiați de 
distinsa prezență a doamnei 
Elena Ceaușescu, a domnișoa
rei Zoe Ceaușescu și a doam
nei Elena Maurer. Sîntem re
cunoscători că domniile lor au 
acceptat invitația și ne-au 
onorat cu prezența lor.

Sîntem încredințați că vizita 
excelenței voastre în această 
țară va contribui în continuare 
la întărirea relațiilor priete
nești existente între cele două 
țări ale noastre, că domeniile 
noastre de cooperare vor 
crește în permanență.

Protocolul consemnează o 
serie de posibilități de coope
rare în domeniile minier, con
strucții de mașini, chimie, pe
trochimie și industria petrolu
lui, care urmează a se face 
prin livrarea de către Româ
nia de proiecte, documentații 
și echipamente. Cele două de
legații au căzut, de asemenea, 
de acord să coopereze în li
vrarea de obiective industri
ale în terțe țări.

Principalele produse care 
urmează a fi exportate din 
România în India vor fi: un 
număr majorat de tractoare 
agricole, cargouri, produse pe
trolifere, echipamente petro
liere de prospectare și foraj, 
material tubular și diverse 
alte mașini industriale și e- 
chipamente. Principalele pro
duse pe care India le va ex
porta în România vor fi: mi
nereu de fier, minereu de 
mangan și feromangan, ca
bluri de oțel, mașini unelte și 
alte produse industriale, lami
nate de oțel și țevi, piei semi- 
prelucrate.

♦

India expira la sfîrșitul anului 
1970, în cadrul convorbirilor s-a 
stabilit ca în cursul anului vii
tor, să fie încheiat un nou acord 
comercial și de plăți pe termen 
lung între cele două țări.

★
La 14 octombrie a. c., la Delhi, 

în prezența ministrului comerțu
lui exterior al Republicii Socia
liste România, Comei Burtică, și 
Raghu Ramaiah, s-au semnat 
contractele privind livrarea de că
tre România a 10 mineraliere de 
cîte 15 000 tdw.

• PREȘEDINTELE SENA
TULUI din Republica Chile, To
mas Pablo, care ne-a vizitat țara, 
împreună cu soția, la invitația 
Marii Adunări Naționale, a pără
sit marți dimineața Capitala, în- 
dreptîndu-se spre Belgrad.

FACEȚI LUMINĂ

IN SCHIMBUL DE NOAPTE!
(Urmare din pag. I) 

cca 4,5 tone și costă pînă la 
20 000 lei. Un rebut, aici, vă 
dați seama... Și sîntem conduși 
spre locul cu pricina. Numai că 
strungul care valorează atît, 
mergea singur. Lîngă el nici 
țipenie de om.

— O fi la sculerie. Sau își as
cute vreun cuțit. E un băiat 
bun, îl scuză maistrul pe cel ce 
în acel moment avea obligația 
de a se afla acolo tocmai pen
tru a dovedi că își cunoaște pe 
deplin răspunderea.

Vrem să plecăm, dar strun
garul ne ajunge din urmă cu 
ochii încă tiviți de somn. Se 
numește Dorel Srnărăndescu.

— Unde erai ?
— Am...
— A, ai dormit ? Bine. Du-te 

dragă și mai pune capul puțin 
jos. Așa, o juma’de oră. Să fii 
mai clar la cap. Strungul și așa 
merge.

Am rămas realmente stupe- 
fiați.

— Și dacă se defectează 
ceva ?

— Nu se defectează dom'le. 
dacă apare vreo neregulă sem
nalizează și ii trezește. Dacă 
nu-i el aici, intervine cineva 
și-l oprește.

Pe la ora 5 dimineața îl gă
sim pe strungarul Ion Alexan- 
drescu moțăind, cu capul pe o 
masă. Maistrul nu pierde ocazia 
pentru a-și manifesta (a cîta 
oară ?)... caritatea.

Așa. Pune și tu capul puțin... 
etc...

SO
(Urmare din pag. I)

zician. Sînt sigur, nu era. 
Avea suflet, simt că avea 
suflet și că iubea mu
zica, dar muzician nu era. 
Și ni-a apucat o frică în
grozitoare să nu fie luat cu 
huo, să nu fluiere cineva, să 
nu-1 jignească. Pentru că 
era limpede că ceea ce tace 
el nu e nimic, absolut ni
mic, nici măcar expresia 
virtuozității pure. Pur și 
simplu, se chinuia să bată 
ritmul unui cîntec care ar fi 
trebuit să existe măcar în 
sufletul lui, dar nu era niei 
acolo.

N-a fluierat nimeni. A fost 
mult mai rău. Publicul în
țelesese totul și l-a aplau
dat. Puțin. Foarte puțin. Ca 
imensă stânjeneală.

Trebuia de mult să scriu 
despre acele aplauze și am 
șovăit gîndindu-mă că poate 
un ins mai rafinat ar fi des
coperit niște înțelesuri în 
acel ritm, înțelesuri pe care 
eu nici nu le puteam bănui. 
Dar uite, citesc în ultimele 
săptămini niște cărți <le ver
suri ale unor debutanți care 
se află și ei în acea situație 
îngrozitoare și mă rog să 
aibă noroc și să nu le spună 
nimeni un adevăr prea du
reros pentru niște oameni 
atât de sensibili, atît de buni, 
îneît simt nevoia să scrie și 
poezii. Eu nu cred că poate 
exista inflație de poezie 
(cum adică : prea multă fru
musețe ?) și nu voi crede 

niciodată că, apărînd mai

DIAN
• După nouă runde și disputarea partidelor întrerupte, in 

turneul zonal de șah de la Atena, conduce Jansa (Cehoslovacia) 
cu 7 puncte, urmat de Gheorghiu (România), Spiridonov (Bul
garia) cu cîte 6 puncte etc.

• în turneul zonal feminin de șah de la Veselina-Morave 
(Cehoslovacia), s-au disputat partidele întrerupte din rundele 
anterioare. După șase runde, în clasament conduc Belamarici 
(Iugoslavia) și Just (R. D. Germană) cu cite 4 puncte, urmate 
de Vreeken (Olanda), Malipetrova (Cehoslovacia) — 3,5 puncte (1), 
Margareta Teodorescu (România), — 3,5 puncte etc.
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• CUNOSCUTUL SAVANT 
HENRI COANDĂ, care, la invi 
tația Academiei Republicii Socia
liste România, a făcut o vizită în 
țara noastră, împreună ou soția, 
a părăsit marți Capitala.

La plecare, savantul român a 
fost condus la aeroport de Ștefan

Și strungul lui stă în acest 
timp degeaba dar „oficial", cu 
consimțămîntul maistrului.

Noi propunem conducerii În
treprinderii să intervină pen
tru dezmorțirea tov, maistru 
Iliuță Marin din acest somn al 
lipsei de răspundere. Poate va 
deveni, astfel, și dînsul mai 
clarificat în ceea ce privește 
atribuțiile maistrului de 
schimb. Cu astfel de „oameni 
buni", care încurajează actele 
de indisciplină, demonstrând o 
eronată și măgulitoare înțele
gere pentru cei care le săvîr- 
șesc, producția, rezultatele eco
nomice ale întreprinderii nu 
au decît de pierdut.

Am insistat poate prea mult 
pe cazurile semnalate. Din 
păcate, exemplele citate nu sînt 
excepții. Ele ilustrează lipsa de 
răspundere și în general lipsa 
de ordine care există la Uzina 
de pompe din București. Mai 
exact, este vorba, de un slab 
simț gospodăresc în folosirea 
forței de muncă, de o insufici
entă explorare a posibilități
lor de creștere a productivității 
muncii.

Toată lumea se plînge că 
planul este foarte greu de rea
lizat- Explicația ? Jorța de 
muncă este insuficientă. Vă 
propunem, în replică, să ur
măriți împreună cu noi Urmă
torul tablou. Fiind la data. de 
1 octombrie în uzină, am 
găsit — pe la ora 13 — halele 
pustii. Toate mașinile oprite, în 
secție nimeni. De ce ?

— Păi azi e meci dom'le !

LO
puține volume de versuri 
vom face cuiva un serviciu. . 
Un mare talent se alege djn 
o mie de începători oarecari, 
iar momentul strălucii. >1 

. poeziei de azi se datorește, 
hotărât, și cantității ai de 
unde alege și — hotărît — 
ai ce alege! Dar este lirfi- 
pede pentru orice om de 
meserie că apar și VOfurrte 
în care — în afară de autor 
— nu crede nimeni, absolut 
nimeni. Mila (să-i spunem 
pe nume) editorilor față de 
niște oameni sensibili șt ctii- 
nuiți de dorința de a scrie 
mi se pare un sentiment nu 
numai explicabil, ci și nobil. 
Mărturisesc cinstit că n-am 
fost niciodată în stare să 
spun „nu !“ unui debutant.. 
Dar eu nu sînt redactor de 
editură. Și uite, ii rog pe 
acești oameni minunați, ca- 
re-și mănîncă zilele deasupra 
paginilor de manuscris (cine 
îi va dedica o poezie Elizei 
Bușneag, care de douăzeci 
de ani face treaba asta su
perbă ?), să fie, să încerce 
să fie mai puternici decît 
mine și să spună (cînd nu se 
poate altfel și numai atunci), 
„Nu!“ sau „Nu, deocamda
tă !“. S-ar putea, cu prețul 
durerii lor de a refuza, să 
salveze viața unui tânăr 
sensibil, viață care va rodi 
cu adevărat sub alt soare 
decît al poeziei.

Pentru că, uite, „tânărul 
cu ochelari" mi-a lăsat un 
manuscris, să-1 citesc. L-am' 
citit. Și uneori e atît de 
greu să spui adevărul...

• BOX: România (tineret) 
intilnește reprezentativa Iranului

După o îndelungată absență, 
boxul reintră în actualitate. Joi, 
la ora 19, sala Floreasca va găz
dui întâlnirea dintre reprezenta
tiva ROMÂNIEI (tineret) și cea 
a IRANULUI. Tinerii boxeri ro
mâni, oare s-au antrenat la com
plexul sportiv „23 August" sub 
conducerea antrenorilor EUGEN 
FOREZ și ȘERBU NEACȘU, 
și-au încheiat pregătirile și aș
teaptă primul gong.

Am solicitat cîteva amănunte 
antrenorului ȘERBU NEACȘU.

— Vi se pare dificilă întâlni
rea cu boxerii iranieni ?

— Sincer să fiu, nu ! Deși nu 
cunosc prea multe despre boxul 
din această țară, deși este primul 
contact eu pugiliștii iranieni, cred 
că balanța victoriei va înclina în 
favoarea echipei noastre. Avem 
o echipă valoroasă, o echipă ro

Bîrlea, prim-vicepreședinte al 
Consiliului național al cercetării 
științifice, și prof. dr. Radu Voi- 
nea, membru corespondent al 
Academiei, secretar general al 
Academiei.

• PRIN DECRET al Consi
liului de Stat, tovarășul Petre Bă- 
lăceanu a fost numit în calitate 
de ambasador extraordinar și ple
nipotențiar al Republicii Socialis
te România în Republica Tuni
siană, cu reședința la Tunis.

(Agerpres)

veniți mîine, azi a plecat toată 
lumea la stadion, ne infor
mează tov. Gh. Ștefănescu, 
șeful atelierului de strungărie. 
S-au învoit, o parte, și din 
schimbul II. Din schimbul II, 
după cum avea să ne spună 
maistrul Vasile Radu, au fost 
învoiți pentru meci 12 strun
gari. In schimbul III, n-a mai 
fost învoit nimeni d'ar au lip
sit nemotivat 7 din 20.

Cum apreciază conducerea 
întreprinderii această situație de 
fapt ? Răspunsul, sperăm, nu va 
repeta vorbele fără acoperire, 
transcrise ceva mai înainte.

într-un colț (în schimbul II), 
sînt adunați la taifas munci
torii Gheorghe Mitu, Ion Io- 
nescu împreună cu colegii lor 
Ion Drogu și Dumitru Dan 
de la transporturi. în timp ce, 
bineînțeles, mașinile stau. Ne 
apropiem de ei, împreună cu 
maistrul Vasile Radu, dar nu se 
impacientează câtuși de puțin : 
discuția continuă. Maistrul tre
buie să insiste pentru a-i con
vinge să treacă la mașini. Sim
pla prezență a acestuia nu-i 
mobilizează, n-are, prin urmare, 
nici un efect !

Dar surprizele nu se limi
tează aici. Iată-ne Ia pontaj. Ia 
limita dintre schimburile II și 
III. Pontaj care, trebuie s-o 
spunem, se face aici ca-n tîrgul 
lui Cremene. Lîngă cele două 
ceasuri este strîns un grup ce 
așteaptă să se facă ora 23.

Privim, ca într-un film bine 
regizat :

Niculae Grigorescu pontează 
și pe Ion Dinei, la ora 23. Pe 
urmă, monopolizează ceasul de 
pontaj Gheorghe Pleșcoianu, 
care pontează și pe C-tin Galin, 
Gheorghe Rusan, C-tin Brîndu- 
șoiu «i Marin Stăncuță.

— De ce-i pontați ?
— Sînt și ei pe aici. Numai 

Stăncuță a plecat mai repede, 
pe la ora 9.

Cum să calificăm acest mod 
„sui generis" de a folosi timpul 
de muncă, de a măsura pentru 
a răsplăti cu justețe efortul 
depus de fiecare salariat, in
diferent de schimb ?

Să mai surprindă faptul că 
Uzina de pompe din București 
nu și-â îndeplinit planul de 
producție la principalii indi
catori, nici după restructura
rea sa ? Pe trimestrul III, de 
exemplu la producția marfă 
vîndută și încasată planul este 
realizat în proporție de 97,15 la 
sută, iar beneficiul ajunge 
doar, la 86,40 la sută. Precizăm, 
că aceste procente, sînt față de 
planul restructurat. Nerealizări- 
ie sînt transferate, în întregime, 
în sarcina trimestrului IV, astfel 
îneît conducerea întreprinderii 
va trebui să mobilizeze toate re
sursele ți să acționeze cu multă 
termitate pentru îndeplinirea 
planului anual.

Cum va fi posibil acest lu
cru ? Vrem să cunoaștem și 
noi exact modul în care con
ducerea întreprinderii acțio
nează, să știm măsurile pre
conizate în direcția amintită. 
Imaginea oferită de raidul în 
schimbul de noapte ne-a con
vins de absența, acelui cadru 
necesar, impus de îmbunătăți
rea continuă a rezultatelor eco
nomice. Situația acuză inter
venții hotărâte din partea con
ducerii uzinei. Ea reclamă ac
țiuni educative urgente, efici
ente, inițiate de organizația 
U.T.C. — „delicvenții" fiind 
în majoritate tineri.

dată în cîteva întâlniri interna
ționale și care, pînă acum, s-a 
comportat bine.

— Ce echipă veți alinia ?
— Iată componenții formației 

în ordinea categoriilor : BOBOC, 
IVAN, MORARU, DUMITRAȘ- 
CU, PĂPĂLAU, ENE GHEOR
GHE. DUMITRU MIHALCEA, 
I. GYORFI, ILIE ION, SILIȘTE 
și DASCĂLU.

— Intr-adevăr, cîteva nume de 
tineri boxeri talentați, de la care 
se așteaptă evoluții corespunză
toare.

— Aceasta este și dorința noas
tră. GySrfi, Ene, Mihalcea, Pă- 
pălău, Ivan și Boboc sînt nume 
deja sonore, cu cărți de vizită 
remarcabile. în ei, specialiștii 
noștri, publicul chiar, își pun 
mari speranțe, deoarece reprezin
tă schimbul de mîine al boxeri
lor noștri fruntași. întâlnirea cu 
boxerii iranieni va confirma sau 
va infirma aceste speranțe. Noi 
sîntem optimiști și sperăm în vic
torie.

Deci, joi, în sala Floreasca o 
gală de box, internațională 1 O aș
teptăm cu nerăbdare, sperând în
tr-un spectacol agreabil în care 
tinerețea boxerilor noștri, cunoș
tințele lor tehnice vor avea, de
sigur, de spus un cuvînt decisiv.

T. P.



Presiuni americane
și reacții suedeze

Departamentul de Stat al 
S.U.A. a anunțat că Suedia ar 
putea să piardă o parte a asis
tenței financiare americane dacă 
va pune în aplicare hotărîrea sa 
de a furniza R. D. Vietnam un 
ajutor economic de 40 milioane 
dolari. Cari Bartch, purtătorul 
de cuvînt al Departamentului de 
Stat, a declarat că „întreaga pro
blemă se află în studiul diferi
telor agenții guvernamentale din 
S.U.A."

în cadrul presiunilor pe care 
Administrația republicană le e- 
xercită, după parei ea unor ob
servatori politici, asupra Suediei 
pentru a o determina să-și mo
difice atitudinea fată de războ
iul dus de S.U.A. în Vietnam, se 
înscrie și refuzul de a numi pînă 
în prezent un nou ambasador la 
Stockholm, în locul rămas vacant 
o dată cu preluarea funcției pre
zidențiale de către Nixon. în le
gătură cu aceasta, senatorul Ste
phen Young a afirmat în Senat 
că „eșecul președintelui Nixon 
de a numi un nou ambasador în 
Suedia constituie o permanentă

Sesiunea 0. N. U
întrevederile lui M. Malița
NEW YORK 14 — Corespon

dentul Agerpres, C. Alexandroa- 
ie transmite : Locțiitorul șefului 
delegației Republicii Socialiste 
România la cea de-a XXIV-a se
siune a Adunării Generale a Or
ganizației Națiunilor Unite, Mir
cea Malița, adjunct al ministrului 
afacerilor externe al României, a 
avut marți dimineața o întreve
dere cu secretarul general al 
O.N.U., U Thant. A participat 
Gh. Diaconescu, reprezentantul 
permanent al României la O.N.U.

în cadrul întrevederii, desfă
șurată într-o atmosferă de cor
dialitate, a avut loc un schimb 
util de păreri asupra unor pro
bleme aflate pe ordinea de zi a 
actualei sesiuni a Adunării Ge
nerale.

în aceeași zi, Mircea Malița 
a avut o întrevedere, la sediul 
Secretariatului O.N.U. din New

Comunicat

sovieto-francez
EA MOSCOVA a fost dat 

publicității comunicatul privitor 
Ia vizita făcută în Uniunea So
vietică de Maurice Schumann, 
ministrul afacerilor externe al 
Franței.

în comunicat se relevă, prin
tre altele, că, acordînd o aten
ție de prim ordin problemelor 
europene, părțile își vor conti
nua eforturile în vederea slă
birii încordării în Europa, dez
voltării contactelor și lărgirii 
colaborării între toate sta
tele europene, indiferent de re
gimul lor social-politic. Părțile 
sînt de acord că pe această ca
le țările europene vor putea 
crea un climat de încredere, 
care să contribuie la discutarea 
marilor probleme din Europa și 
realizarea reglementării lor și 
prin aceasta la instaurarea unei 
păci trainice pe baza principiilor 
independenței, suveranității na
ționale, egalității, integrității 
teritoriale, neutilizării forței și 
neamestecului în treburile in
terne ale altor țări.

Comunicatul precizează că 
președintele Franței, Georges 
Pompidou, a acceptat invitația 
de a face o vizită oficială în 
Uniunea Sovietică în cursul 
anului 1970.

Leonid' Brejnev, Alexei Kosî- 
ghin și Nicolai Podgornîi au 
acceptat invitația de a face o 
vizită oficială în Franța. 

insultă la adresa poporului sue
dez". Amînarea numirii noului 
ambasador american este deter
minată oare de opoziția Suediei 
față de războiul din Vietnam 
sau pentru că această țară acor
dă azil soldaților americani care 
refuză să lupte pe fronturile sud- 
vietnameze ?

într-o conferință de presă ca
re a avut Ioc marți, premierul 
suedez Olof Palme s-a referit la 
relațiile țării sale cu Statele U- 
nite. El a exclus posibilitatea ca 
Suedia să renunțe, ca urmare a 
unor nemulțumiri americane, la 
atitudinea sa de dezaprobare față 
de războiul din Vietnam. Vor
bind despre reacția S.U.A. în ce 
privește acordarea unui ajutor 
suedez Republicii Democrate 
Vietnam și despre informațiile 
privitoare la o eventuală revi
zuire de către guvernul ameri
can a înlesnirilor comerciale a- 
cordate Suediei, premierul a 
spus : „Vom face tot posibilul să 
explicăm politica noastră, dar nu 
o vom schimba".

York, cu Hamdi Ould Mouknass, 
ministrul afacerilor externe al 
Mauritaniei. Au participat re
prezentanții permanenți ai Româ
niei și Mauritaniei la O.N.U, Cu 
acest prilej au fost abordate u- 
nele probleme aflate pe agenda 
sesiunii, precum și unele aspecte 
ale dezvoltării 
laborare dintre 
ritania.

întrevederea 
tr-o atmosferă de conlucrare cor
dială, fiind apreciată drept utilă 
și fructuoasă.

relațiilor de co- 
România și Mau-

s-a desfășurat în-

Nguyen Van Troi
un simbol al luptei

In urmă cu cinci ani, în
tre zidurile închisorii Chi Hoa 
din Saigon, în fața plutonu
lui de execuție aliniat de re
gimul de marionete era adus 
tînărul muncitor electrician 
Nguyen Van Troi, care urma 
să plătească cu viața „vina" 
de a fi crezut în cauza dreap
tă a poporului său, de a se fi 
înrolat în forțele Frontului 
Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud și de a fi 
luptat cu tărie pentru liber
tatea, unitatea și independen
ța patriei sale. Nici carcera, 
nici torturile, nici promisiu
nile înșelătoare ale guvernan
ților, nici plutonul de execu
ție nu l-au determinat să re
nunțe, să cedeze, să trădeze 
cauza sfintă căreia i se consa
crase. Înainte ca rafala uciga
șe de gloanțe să-i secere lu
mina tînără a vieții, gîndurile 
lui se îndreptau, ca și pînă 
atunci, cu încredere nelimita
tă asupra acelui punct final 
urmărit de un întreg popor. 
victoria luptei de eliberare a 
țării.

Asasinat mișelește, fără tri
bunal, fără judecată, fără pu
tința de apărare, Nguyen Van 
Troi a murit așa cum trăise: 
lipsit de teamă, dăruit în în
tregime cauzei pentru care 
luptase, într-un cuvînt — e-

Aspect de la „Expoziția cărții tehnice românești" deschisă la 
Bratislava

„lntercosmos-1 “
Satelit artificial al Pămîntului lansat 
în cadrul programului de colaborare a 
țărilor socialiste în domeniul cercetării

cosmosului
în conformitate cu programul 

de colaborare a țărilor socialiste 
în domeniul cercetării și folosirii 
spațiului cosmic în scopuri paș
nice, la 14 octombrie 1969 în 
Uniunea Sovietică a fost lansat 
satelitul artificial al pămîntului 
„Intercosmos-1“.

Satelitul „Intercosmos-1“ este 
destinat cercetărilor asupra radi
ațiilor ultraviolete și Roentgen ale 
Soarelui și influenței acestor ra
diații asupra structurii straturilor 
superioare ale atmosferei Pămîn
tului.

Satelitul „Intercosmos-1" a fost 
lansat pfi orbită avînd parametrii: 
perigeul — 260 kilometri ; apo
geul 640 kilometri; perioada ini
țială de rotație — 93,3 minute ; 
înclinația orbitei — 48,8 grade.

La bordul satelitului este in
stalat aparataj științific furnizat 
de mai multe țări socialiste.

Vietnamului eroic

roic. Comportarea sa de erou 
o dovedesc și cuvintele rosti
te de el în fața plutonului de 
execuție, cînd zeci de țevi 
de pușcă se fixau asupra 
pieptului în care batea inima 
lui fierbinte. Aceste ultime 
două cuvinte au fost „Trăias
că Vietnamul!“

Numele lui Nguyen Van 
Troi este astăzi, la cinci ani 
de la uciderea sa, unul din 
înaltele simboluri ale luptei 
poporului vietnamez pentru 
dreptate socială, pentru liber
tatea și independența Vietna
mului. Sacrificiul său va ră- 
mîne neșters în memoria po
porului său și în special a ti
neretului vietnamez, în me
moria întregii opinii publice 
progresiste din lume, care pri
vește cu simpatie cauza 
dreaptă a Vietnamului.

Cu ocazia împlinirii a cinci 
ani de la executarea eroului 
Nguyen Van Troi, tineretul 
român urează poporului și 
tineretului vietnamez succes 
deplin în lupta sa justă pen
tru eliberarea țării, împotriva 
agresiunii, manifestîndu-și 
sprijinul și solidaritatea depli
nă cu cauza pentru care și-a 
jertfit viața Nguyen Van Troi.

B. ȘT.

îa cadrul pregătirii satelitului 
pentru lansare, specialiștii din 
mai multe țări socialiste au parti
cipat, de asemenea, la montarea 
și la verificarea aparatajului ști
ințific respectiv instalat la bordul 
satelitului.

Concomitent cu măsurătorile e- 
fectuate pe satelitul „Intercos- 
mos-1", observatoarele din R.P, 
Bulgaria, Republica Socialistă Ce
hoslovacă, Republica Democrată 
Germană, Republica Populară 
Polonă, Republica Socialistă Ro
mânia, Republica Populară Un
gară și Uniunea Sovietică, vor e- 
fectua observații radioastronomi- 
ce în ionosferă și observații op
tice, în conformitate cu progra
mul asupra căruia s-a căzut de 
acord.

La dirijarea sborului satelitului 
lucrează un grup operativ alcă
tuit din specialiști din R.S. Ce
hoslovacă, R.D. Germană și Uni
unea Sovietică.

Aparatajul științific instalat la 
bordul satelitului funcționează 
normal. Organizațiile științifice 
ale țărilor membre ale experimen
tului comun efectuează prelucra
rea informațiilor primite.

La lansarea satelitului „Inter- 
cosmos-l“ au fost de față con
ducători ai organelor naționale 
de coordonare a colaborării în 
domeniul cercetărilor cosmice din 
Republica Populară Bulgaria, Re
publica Socialistă Cehoslovacă, 
Republica Democrată Germană, 
Republica Populară Polonă, Re
publica Socialistă România, Re
publica Populară Ungară și Uni
unea Republicilor Sovietice So
cialiste.

(Agerpres)

pentru dezarmare
In ședința de marți a Comite

tului pentru dezarmare, delega
tul Japoniei, Yoshihiro Naka
yama, a făcut unele observații 
asupra proiectului tratatului 
privind demilitarizarea fundului 
mărilor și oceanelor aflat în 
dezbatere. El a apreciat că pro
iectul reprezintă „o bază utilă 
de discuții și negocieri". Pe de 
altă parte, delegatul japonez a 
exprimat părerea că „articolul 
4 al proiectului de tratat, care 
dă puterilor nucleare un statut 
privilegiat, este necorespunză
tor. (Articolul amintit conține 
prevederea că amendamentele 
ce ar urma să fie aduse tratatu
lui după intrarea lui în vigoare 
nu devin efective deeît dacă 
sînt aprobate în mod expres de 
puterile nucleare).

ZBORUL In grup al celor
3 NAVE COSMICE SOVIETICE 

CONTINUĂ CU SUCCES
Agenția TASS transmite că, în 

conformitate cu programul stabi
lit, grupul de nave cosmice so
vietice a executat o serie de ma
nevre necesare punerii la punct 
a sistemului de zbor pilotat.

Navele „Soiuz-7“ și „Soiuz-8“ 
s-au apropiat și au efectuat ob
servații una asupra celeilalte, 
s-au fotografiat și filmat reciproc 
cu scopul de a determina vizibi
litatea obiectelor la diferite dis- 
stanțe. A fost studiată, de ase
menea, posibilitatea de a face 
schimb de informații cu ajutorul 
indexurilor luminoase și mijloa
celor optice vizuale. Aceste date 
au fost necesare pentru soluțio
narea unei serii de probleme le
gate de punerea la punct a ope
rațiunilor autonome în vederea 
realizării de .laboratoare orbitale 
cu existență îndelungată. Tot
odată, echipajele navelor cosmi
ce „Soiuz-7“ și „Soiuz-8" au e- 
fectuat un mare volum de cerce
tări medicale și au continuat ob
servațiile în legătură cu influen
ța eroziunii micrometeoritice asu
pra hublourilor și sistemelor op
tice ale navelor.

La rîndul său, echipajul navei 
„Soiuz-6“ a efectuat o serie de 
experimente și cercetări, printre 
care punerea la punct a metode
lor de orientare vizuală după 
stele și de navigație autonomă, 
analiza polarizării razelor solare.

în timpul zborului, de la bor
dul navelor cosmice au fost 
transmise mai multe telereportaje 
despre activitatea echipajelor.

în timpul zborului navelor 
cosmice în afara zonei de radio- 
vizibilitate de pe teritoriul Uni
unii Sovietice, cosmonauții se 
vor odihni.

Analiza datelor furnizate de 
controlul medical, a convorbirilor 
prin radio, precum și observațiile 
făcute prin intermediul televiziu
nii asupra zborului navei, de
monstrează că membrii echipaje
lor suportă bine acțiunea facto
rilor zborului cosmic, menținîn- 
du-și o capacitate de muncă ridi
cată.

Stațiile de urmărire de pe Pă- 
mînt, amplasate pe teritoriul U- 
niunii Sovietice, precum și na
vele de cercetări științifice „Cos
monautul Vladimir Komarov1, 
„Morjoveț", „Nevel", „Bejița", 
„Dolinsk", „Ristna", „Kegos- 

Echipajul lui „Soiuz-6" in timpul antrenamentelor premergătoare 
actualului zbor

trov", „Borovici", ale Academiei 
de Științe a U.R.S.S. recepționea
ză neîntrerupt și prelucrează in
formațiile primite de la navele 
cosmice și mențin legătura per
manentă cu echipajele.

Noua experiență spațială sovi
etică demonstrează că nu este de
parte vremea cînd. pe orbite cir- 
cumterestre vor fi plasate labora
toare cosmice de cercetări științi
fice cu mai multe locuri și 
care vor deschide mari posibili
tăți pentru cercetările astronomi
ce — a declarat într-un interviu 
acordat presei Vladislav Șevcenko, 
colaborator științific principal al 
Institutului Astronomic din Mos
cova. Atmosfera pămîntului, a 
spus el, constituie un „scut" care 
protejează viața terestră de acți
unea nocivă a multor factori din 
spațiul cosmic. în același timp 
însă, ea reprezintă o perdea den
să, care ne ascunde multe feno
mene și procese ce au loc în 
Cosmos. Teoretic, cu ajutorul u- 
nor instrumente perfecționate, ar 
putea fi distinse cu ușurință pe 
Lună obiecte cu dimensiunea de 
cîțiva zeci de metri. în realitate 
lucrurile nu stau așa. Iar princi
palul vinovat este atmosfera. O 
parte însemnată a luminii emise 
de corpurile cerești nu poate stră
bate prin atmosfera terestră și nu 
poate fi cuprinsă astfel în cîm- 
pul de acțiune al cercetărilor. 
Pentru a capta doze infime de 
radiații de la corpurile cerești în
depărtate se construiesc telescoa- 
pe extrem de costisitoare. Scoate
rea acestor instrumente în afara 
atmosferei pămîntului va permite 
o creștere a capacității de rezo
luție a telescopului cu cinci mă
rimi stelare. în plus, telescopul 
astfel amplasat va putea funcțio
na continuu ziua și noaptea pe 
orice vreme.

Nikolai Kazakov, autor a nu
meroase invenții privind sudura 
în vid, a declarat că experimen
tarea acestor noi procedee în 
condiții cosmice are o mare în
semnătate pentru progresul teh
nicii contemporane. în progra
mul de zbor al navei „Soiuz-6“, 
care s-a înscris pe o orbită cir- 
cumterestră la 11 octombrie, este 
prevăzută experimentarea, cu a- 
jutorul unei aparaturi tehnolo
gice unice, a diferitelor posibili

tăți de sudare a metalelor în 
condiții de vid absolut și de im
ponderabilitate. Cosmosul, a 
spus Kazakov, este mediul ideal 
pentru realizarea diferitelor pro
cese tehnologice de sudură greu 
de imaginat în condițiile teres
tre. El a subliniat, de asemenea, 
că într-un mediu rarefiat pot fi 
realizate construcții de nave 
cosmice absolut ermetice și sta
ții orbitale cu destinații diverse.

Constructorul principal al nave
lor cosmice „Soiuz" a de
clarat ziariștilor că scopul zbo
rului în grup al celor trei nave 
cosmice sovietice îl reprezintă 
perfecționarea în continuare a 
sistemelor de la bordul navelor, 
a metodelor de conducere, a 
complexelor de comandă și de 
măsurători. în prezent, pe orbi
tă se află navele „Soiuz-6“, „So- 
iuz-7" și „Soiuz-8“ cu șapte 
cosmonauți la bord- Este mult 
mai complicat să dirijezi trei 
nave, decît una sau două. Acest 
lucru a necesitat o muncă or
ganizatorică și un antrenament 
pregătitor, a remarcat construc
torul.

Experimentul este de perspec
tivă. Va sosi timpul cînd în

EXPERIENȚE PREMERGĂTOARE 
PLASĂRII UNOR LABORATOARE 

ORBITALE PERMANENTE 
Interviul nostru cu prof. univ. CONSTANTIN 
DRÎMBĂ, membru corespondent al Acade

miei, directorul Observatorului astronomic
Complexele cercetări științifice executate în spațiul cosmic 

circumterestru cu ocazia zborului în grup a celor trei nave 
„Soiuz" polarizează acum atenția a numeroși oameni de știință 
din cele mai diverse specialități. Faptul e explicabil nu numai prin 
aspectele senzaționale legate totdeauna de munca omului în 
Cosmos dar și prin varietatea și ineditul experiențelor efectuate 

' de astă dată în domenii foarte variate ale științei și tehnicii.
L-am rugat pe tovarășul prof. univ. Constantin Drîmbă, mem

bru corespondent al Academiei, directorul Observatorului astro
nomic, să comenteze importanța punerii la punct a metodei 
vizuale de orientare după stele ca și celelalte măsurători de navi
gație cosmică efectuate de echipajele de pe Soiuz 6, 7 și 8.

— Intr-adevăr, zborul în grup 
a celor trei nave pilotate cu
prinde un foarte interesant 
program legat de orientarea în 
Cosmos folosind stelele ca pun
cte de reper. Procedeul după 
cum bine știți, al orientării 
după aștri, nu e nou. El a fost 
aplicat încă din vechime pentru 
deplasările terestre, a fost apoi 
perfecționat de marinari și 
este utilizat de mai multă vre
me de cosmonavele automate, 
conținînd aparatură pentru 
fixarea traiectoriei lor. Impor
tant în cazul acesta este faptul 
că, utilizat de către oameni, el 
acordă echipajelor o mare au
tonomie de manevră în zbor, 
fapt subliniat și în comunica
tele TASS. Despre ce e vor
ba : în mod curent navele cos
mice sînt dirijate de pe Pămînt 
cu ajutorul unui sistem com
plex în cgre sînt integrate cal
culatoare electronice, urmări
rea lor fiind asigurată prin 
radio, radar, laser, mijloace fo
tografice. Acest complex stabi
lește continuu poziția exactă a 
navei corectîndu-i eventual 
traiectoria. Stabilind acum, 
ei înșiși, poziția lor în raport 
cu stelele și comunicînd-o pe 
pămînt, pentru verificare, cos- 
monauțiî își pot dirija nava 
după dorință dobîndind așadar 
o anumită independență. Ceea 
ce e deosebit de important mai 
ales în perioadele cînd nava se 
află pe o porțiune a unei tra
iectorii ce nu mai poate fi su
pravegheată de pe sol.

— Programul cosmonauților 
prevede printre altele și mă

Cosmos vor zbura mari grupuri 
de nave cosmice care vor efec
tua cercetări științifice.

O a doua sarcină este aceea 
de a releva noile posibilități ale 
navelor din seria „Soiuz". Ori
care ar fi gradul de automatizare 
atins, omului îi revine un rol 
important în conducerea navei. 
Se înțelege, acest lucru nu în
seamnă o opoziție între automa
tică și om, ci căutarea unor căi 
mai raționale de folosire com
plexă a posibilităților omului și 
ale tehnicii, a subliniat construc
torul principal.

Referindu-se la cei șapte cos
monauți, care efectuează zborul 
în grup, el a afirmat că ei toți 
sînt niște oameni minunați, te
nace, instruiți și cu inițiativă.

In cercurile științifice ameri
cane se consideră că plasarea 
simultană pe orbită a trei echi
paje, avînd la bord în total șap
te cosmonauți, constituie un 
succes tehnic important, care 
atestă interesul deosebit pe care 
Uniunea Sovietică îl acordă 
construirii unor stații orbitale 
permanente. Utilitatea științifi
că, precum și prestigiul pe care 
o asemenea realizare îl va adu- 
oe Uniunii Sovietice, sînt evi
dente — subliniază specialiștii 
americani;

surări ale luminozității reale a 
stelelor. După cum se știe di
mensiunile Universului cunos
cut și implicit distanțele pînă 
la alte corpuri cerești sau ga
laxii se bazează pe aprecierea 
luminozității aștrilor. O modi
ficare a acestor date, pe care 
ar putea s-o aducă măsurătorile 
cosmonauților nu ar schimba 
în același timp concepția noas
tră despre dimensiunile spații
lor cosmice?

— Desigur, cu condiția să ne 
aflăm în fața unei modificări 
importante. După părerea mea 
nu vom avea însă asemenea 
surprize. Intr-adevăr, metodeU 
moderne fotometrice și spec- 
teoscopice dau rezultate influ
ențate totdeauna de transparen
ța atmosferei, care absoarbe o 
bună parte a luminii. Cred că 
experimentul efectuat de cos
monauții sovietici va aduce 
o precizare a factorului de co
recție aplicat pînă în prezent.

— Care este scopul măsurării 
luminozității pămîntului ?

— Această experiență ca și 
fotografierea orizontului la 
apusul și răsăritul soarelui va 
permite cunoașterea mai exac
tă a proprietăților fizice ale 
atmosferei prin studierea albe- 
doului terestru, a reflecției ra
zelor solare și a transparentei 
aerului. Datele obținute prin 
acest ansamblu de experiențe 
vor contribui, cred, la elucida
rea multor probleme legate de 
activitatea viitoarelor labora
toare orbitale circumterestre, 
destinate unei activități perma
nente.

e sloiuri rd-t
Cu prilejul

aniversării
Forfelor Armate 

ale Republicii 
Socialiste România
• CU PRILEJUL celei de-a 

XXV-a aniversări a Forțelor 
Armate ale Republicii Socialis
te România atașatul militar, 
aero și naval al României în 
Uniunea Sovietică, colonel Cor
nel Berar, a organizat la Am
basada română din Moscova o 
conferință de presă. El a pre
zentat cu acest prilej o comu
nicare despre lupta eroică a 
ostașilor români, alături de glo
rioasa armată sovietică, pentru 
eliberarea totală a teritoriului 
țării de sub jugul fascist, des
pre marile succese obținute de 
poporul român in edificarea so
cietății socialiste. Vorbitorul și-a 

exprimat convingerea că prie
tenia între poporul român și 
popoarele sovietice, între arma
tele celor două țări, se va în
tări spre binele păcii și socia
lismului.

• CU PRILEJUL celea de-a 
XXV-a aniversări a Zilei For
țelor armate ale Republicii So
cialiste România, atașatul mili
tar, aero și naval al țării noas
tre la Sofia, colonel Constantin 
Darmon, a organizat în saloa
nele ambasadei, o conferință de 
presă în cadrul căreia a vorbit 
despre drumul glorios străbătut 
de Forțele armate române.

• MINISTRUL APĂRĂRII 
AL MARII BRITANII, Denis 
Healey, a relevat în Camera 
Comunelor că guvernul britanic 
ar putea fi determinat să re
tragă, în mod provizoriu, o se
rie de trupe puse la dispoziția 
N.A.T.O., dacă situația din Ir
landa de nord se va înrăutăți. 
Totodată, Denis Healey a pre
cizat că trupele britanice nu 
vor fi retrase din Ulster decît 
abia în primăvara anului viitor.

• NOUL GUVERN SUEDEZ, 
condus de premierul Olof Pal
me, a depus marți jurămîntul 
în fața regelui Gustaf VI Adolf 
al Suediei. Palme, care a fost 
ales recent președinte al Parti
dului Social-Democrat, a for
mat noul guvern în urma demi
siei premierului Tage Erlander, 
care a deținut funcția de prim- 
ministru timp de 23 de ani. 
Noul cabinet, din care fac par
te 19 miniștri, cuprinde majori
tatea membrilor vechiului gu
vern, ceea ce îi determină pe 
observatorii politici să conchidă 
că politica dusă pînă acum de 
Erlander va fi continuată.

• LA 14 OCTOMBRIE a so
sit la Helsinki, într-o vizită ofi
cială, Nikolai Podgornîi, pre
ședintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S.

La sosire, oaspetele a fost îri- 
tîmpinat de președintele Fin
landei, Urho Kekkonen, și de 
alte persoane oficiale.

• ÎNTR-UN INTERVIU acor
dat săptămînalului argentinian 
„Panorama", ministrul de ex
terne al Republicii Peru, Mer
cado Jarrin, a declarat că gu
vernul peruvian se pronunță 
în favoarea dezvoltării relații
lor cu țările socialiste, în spe
cial în domeniile economic și 
comercial. „Aceasta — a spus el 
— va permite dezvoltarea și di
versificarea piețelor de desface
re a mărfurilor peruviene și va 
deschide noi posibilități de a 
primi ajutor financiar și teh
nic". ”

Consultări
la Washington

• PREȘEDINTELE S.U.A., 
RICHARD NIXON, a primit luni 
seara pe șeful delegației ameri
cane la conferința cvadripartită 
de la Paris în problema viet
nameză, Henry Cabot Lodge, 
care, împreună cu adjunctul 
său, Philip Habib, a fost reche
mat la Washington pentru 
„consultări și instrucțiuni". 
După cum se știe, la sfîrșitul 
săptămînii trecute, problema 
războiului din Vietnam a fost
examinată de Nixon cu amba
sadorul S.U.A. la Saigon, El
lsworth Bunker, generalul 
Earle Wheeler, președintele Co
mitetului mixt al șefilor de stat 
major, și cu ministrul apărării, 
Melvin Laird,

Purtătorul de cuvînt al Ca
sei Albe a anunțat că la 3 no
iembrie președintele Nixon va 
rosti un discurs radio-televizat 
consacrat problemei războiului 
din Vietnam.

• POTRIVIT ULTIMELOR 
COMUNICATE date publicită
ții la Alger, bilanțul inundații
lor provocate de ploile toren
țiale căzute în ultimele trei 
săptâmîni în mai multe regiuni 
din Algeria este deosebit de 
îngrijorător. Astfel, în afara ce
lor 200 000 de cetățeni _ care au 
rămas fără adăpost, lista este 
completată cu alți 90 000 de si- 
nistrați în regiunea Aures.

Posturile algeriene de radio 
și televiziune au anunțat so
sirea la Alger a unui avion ro
mânesc care a adus din partea 
Crucii Roșii române alimente, 
medicamente, îmbrăcăminte 
destinate locuitorilor regiunilor 
sinistrate.

• DELEGAȚIA CONSILIU
LUI NAȚIONAL AL FRONTU
LUI UNITĂȚII SOCIALISTE, 
condusă de tovarășul Vasile Po
top, secretar al Consiliului Na
țional, care face o vizită în Nor
vegia la invitația Comitetului 
Central al Partidului Social-De
mocrat, a avut marți o întîl- 
nire cu Trygve Bratteli, pre
ședintele P.S.D. La convorbirea 
care a avut loc cu acest pri
lej au participat, de asemenea. 

Reiulf Steen, vicepreședinte și 
Ronald Gye, secretar general 
al P.S.D.

Ciocniri intre 
studenfi și poliție 

la Fukuoka
• IN INCINTA UNIVERSI

TĂȚII DIN FUKUOKA s-a pro
dus marți o puternică ciocnire 
între studenți și efectivele po
lițienești venite pentru a în
depărta epava avionului ameri
can cu reacție prăbușit la 2 
iunie 1968. încercările anteri
oare ale poliției de ridicare a 
epavei au eșuat, studenții con- 
siderînd prezența acesteia ca o 
mărturie a primejdiei pe care 
o reprezintă zborurile avioane
lor americane deasupra orașu
lui.

• MARȚI A AVUT LOC LA 
BUDAPESTA ședința Comite
tului Executiv al Federației 
sindicale mondiale care a dez
bătut problema pregătirilor în 
vederea desfășurării celui de-al 
VII-lea Congres Mondial al 
F.S.M. La ședință a luat parte 
și tovarășul Florian Dănălache, 
președintele Consiliului Central 
al Uniunii Generale a Sindi
catelor din România, membru 
al Comitetului Executiv al Fe
derației Sindicale Mondiale. In 

aceeași zi, tovarășul Florian Dă
nălache, președintele U.G.S.R. a 
avut întîlniri cu Gaspar Sandor, 
secretar general al Consiliului 
Central al Sindicatelor din Un
garia, precum și cu conducători 
ai unor delegații sindicale care 
vor participa la lucrările con
gresului mondial al F.S.M.

• CONDUCEREA PARTIDU
LUI LIBERAL DEMOCRAT din 
Japonia a hotărît marți să pre
lungească în mod automat tra
tatul de securitate japono-ame- 
rican a cărui valabilitate expi
ră la finele anului 1970. Agenția 
JIJI PRESS informează că ho
tărîrea conducerii partidului de 
guvernămînt va fi adusă la cu
noștința S.U.A. de către premie
rul Eisaku Sato, în timpul con
vorbirilor pe care acesta le va 
avea, în noiembrie, la Washing
ton, cu președintele Nixon și cu 
alte oficialități americane.

Partidele comunist șl socialist 
au protestat împotriva hotărîrii 
partidului de guvernămînt de a 
prelungi în mod automat tra
tatul, a cărui anulare este ce
rută de cercuri tot mai latgi ale 
opiniei publice din Japonia. In 
același timp este viu criticat 
faptul că s-a trecut peste prero
gativele Parlamentului.

• REPREZENTANȚII Comi
tetului de stat pentru folosirea 
energiei atomice al U.R.S.S. și 
ai Comisariatului pentru ener
gia atomică a Franței au semnat 

marți un protocol care prevede, 
printre altele, organizarea u- 
nor colocvii comune în proble
mele fizicii reactoarelor, ele
mentelor exoterme, tehnologiei 
reactoarelor cu electroni rapizi. 
Au fost examinate probleme ale 
colaborării în domeniul reac
toarelor energetice, fizicii cor
purilor solide, acceleratoarelor.

• PREȘEDINTELE STATE
LOR UNITE, Richard Nixon, a 
avut marți o întrevedere la Ca
sa Albă cu vicepremierul și mi
nistrul de interne al Arabiei 
Saudite, prințul Fahd Ben Ab
del Aziz, care se află într-o vi
zită oficială în S.U.A. Cu aceas
tă ocazie au fost discutate pro- ‘ - 
bleme legate de situația din O-. 
rientul Apropiat și relațiile din
tre cele două țări.

• O DELEGAȚIE a Uniunii 
Naționale a Cooperativelor A- 
gricole de Producție (U.N.C.Ă.P.), 
condusă de Stelian Ionescu, 
membru în biroul permanent al 
Consiliului U.N.C.A.P., se află 
în vizită în Finlanda, la invita
ția organizațiilor cooperatiste a- 
gricole finlandeze.

In timpul călătoriei, membrii 
delegației U.N.C.A.P. au luat 
cunoștință de organizarea și ac
tivitatea cooperativelor agricole 
finlandeze, au avut întrevederi 
cu membrii conducerii acestor 
organizații, au vizitat ferme, 
stațiuni experimentale.
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