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C
pera de formare, de educare a tinerei generații , — sarcina fundamentală a Uniunii Tineretului

& Comunist — comportă, în actuala etapă de dez- w voltare a societății noastre socialiste, obiective și exigențe de o însemnătate majoră, de o cantate nouă, superioară, care se înscrie între coordonatele amplului proces de perfecționare a întregii vieți sociale din patria noastră. Alături de o bogată cultură generală și profesională — reclamată imperios de actualul stadiu de dezvoltare a țării, de cerințele unei economii moderne, în plin avînt — un rol de primă însemnătate în 
t ’ drenajul social revine, în momentul de față, conștiinței s eial-politice a tineretului, participării sale active și conștiente la înfăptuirea marilor obiective puse de partid, în fața poporului, a națiunii noastre socialiste. Niciodată, ca în J actuala etapă a evoluției societății noastre, procesul politico- ideologic n-a angajat mase atît de largi ale tineretului, n-a •ăspuns atît de plenar problemelor sale, n-a racordat atît de ferm interesele, aspirațiile, idealurile celor mai tineri cetățeni ai țării cu orizontul larg, cu perspectiva clară și luminoasă a viitorului.Un întreg arsenal de mijloace — școala de toate gradele, aflată în plin proces de modernizare și perfecționare, instituțiile cultural-științifice, factorii de difuzare și propagare a cunoștințelor în masele largi — sînt angajate, astăzi,' cu o eficientă SDorită, în opera complexă și de înaltă răspundere a pregătirii multilaterale a tinerei generații, a instruirii și educării ei la nivelul de exigență al actualei etape de dezvoltare a societății noastre, al perspectivelor înaintării sale spre viitor. Tn acest amplu proces, ale cărui mijloace și pîrghii se află în strînsă conexiune, completîndu-se și in- fluențîndu-se reciproc în integralitatea pregătirii tinerei generații, resursele și posibilitățile de acțiune ale Uniunii Tineretului Comunist, ca și răspunderile și îndatoririle sale, capătă o nouă dimensiune, sporesc atît în cuprindere cît și în intensitate.Ne găsim, la ora de față, în momentul în care ideile Congresului al X-lea al partidului — așa cum au fost subliniate în documentele sale și, în mod deosebit, în Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu — pătrund, vii și înnoitoare, în realitatea întregii noastre construcții în toate compartimentele de activitate, transformîndu-se în acea forță materială capabilă să accelereze într-un grad și mai înalt progresul continuu al societății noastre socialiste. Definiția dată de Raportul C.C. al P.C.R. prezentat la Congresul al X-lea, actualei etape a construcției socialiste în țara noastră și obiectivului ei fundamental — „lărgirea și perfecționarea continuă a bazei tehnico-materiale a țării, făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate" — trebuie să stea, ca punct de pornire, deschizător de largi orizonturi, la baza educației prin muncă și pentru muncă, a întregii munci politico-ideoîogice desfășurată de organizațiile U.T.C. Modul, concret, activ, responsabil în care uteciștii, toți ♦ineifii țării, pot contrbui la făurirea societății socialiste mul- ri.'ateral dezvoltate, amploarea și implicațiile acestei opere, însemnătatea el pentru destinele țării și pentru viața oamenilor, trebuie să constituie pentru organizațiile U.T.C. o preocuparea centrală, un examen al capacității lor de a fi, cu a- devărat, detașamente înaintate ale tinerei generații de constructori ai României de azi și de mîine.In contextul activității generale efervescente care definește, la ora de față, întregul sistem educațional al societății noastre, pornind de la marile sarcini stabilite de partid pentru munca politico-educativă, de la necesitatea ridicării permanente a nivelului calitativ al acesteia, recenta plenară a

„SCÎNTEIA TINERETULUI"
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• ARSENIE,
• ML TACCIU,
• GH. GHIDftIGAN

TRANSMITE

din județul ALBA

Deficitul de sortimente al pieței, existent tocmai acum, în perioada aprovizionării de tfamnă și iarnă a populației nd numai din Alba Iulia ci și din alte zone ale județului, din Aiud, Teiuș, Blaj, Sebeș, Cu- gir și altele, ne-au făcut să presupunem la început, că întreprinderea județeană pentru valorificarea legumelor și fructelor a fost mai puțin prevăzătoare decît în alți ani, că preocuparea sa pentru asigurarea cantităților neceare de legume de sezon, vinete, conopidă, ceapă, roșii de bulion și celelalte a fost minimă. Atenția noastră s-a îndreptat, deci, spre această unitate.— Nu s-ar putea spune — ne răspunde directorul adjunct al întreprinderii, tovarășul MARIN OLTEANU, că nu ne-am îngrijit să contractăm cu furnizorii noștri tradiționali, cooperativele agricole de producție, din județ, legumele
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Mihai Ioan — rectificator, secția motor a uzinei de 
autocamioane Brașov

Foto : C. CIOBOAȚĂ
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VIZITA TOVARĂȘUOR
NIGOIAE CEAGȘESCll

Șl ION GHEORGHE MAURER !N INDIADELHI 15. — Trimișii speciali Agerpres, Nicolae Iones- cu și Ion Puținelu transmit.' In dimineața celei de-a treia zile a vizitei în India, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, cu soția, au fost oaspeții istoricului oraș Agra — fosta eapltală a Indiei pe vremea dinastiei Mughal Akbar. Frumusețea masivă a fortului Agra, delicatețea artistică a mausoleului Itimad-ud-Daulah și perfecțiunea Taj-Mahal-ului au transformat orașul Agra în- tr-unul din principalele centre artistico-istorice ale țării. In jurul acestor adevărate minuni arhitectonice s-a creat și dezvoltat de-a lungul secolelor orașul propriu-zis, al treilea ca mărime din statul Uttar Pradesh. O parte însemnată a populației sale de circa 500 000 locuitori se ocupă cu producerea obiectelor de artizanat, sculpturi miniaturale din fildeș, marmoră sau lemn, a statuetelor și obiectelor de cult.Ora 9,15. Avionul special cu care călătoresc oaspeții români aterizează pe aeroportul din Agra. Președintele Consiliului ide Stat, Nicolae Ceaușescu, cu Soția, sînt în-
InaZfii oaspeți români în vizită la Agra Telefoto t AGERPREStîmpinați de A.K. Sharma, șeful districtului Agra, T.S. Oberoi, președintele consiliului administrativ al orașului și N.C. Saxiner, adjunct al șefului districtului Agra.

Președintele Nicolae Ceaușescu însoțit de Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe, Cornel Burtică, mi-
(Coniinuare în pag. a Vl-a)

TINERETUL
Șl CULTURĂ

PROFESORII-VOIAJORI
MAI PRIMESC ÎNCĂ „FOI DE DRUM“

DE CE?

„N-am voie- 
și nici n-aș putea 
să stau deoparte!“

DESPRE

PERSONA

UI,UE

• CONSTATĂRI DUPĂ O ZI DE AUDIENȚE LA INSPECTO 
RÂTUL JUDEȚEAN ILFOVLa fiecare început de an școlar un aflux de oameni aglomerează culoarele inspectoratelor școlare, asaltînd serviciile de personal și 'blocînd munca inspectorilor șefi într-o perioadă cînd toate forțele ar trebui să fie închinate ultimelor retușuri aduse acțiunii de după deschiderea anului școlar. Ne întrebăm dacă acest volum imens de energii se cheltuiește dintr-o necesitate obiectivă sau datorită unor deficiențe ale moduțui de organizare a încadrării lor în în- vățămînt. Vom încerca să analizăm lucrurile pe ioc, cu ajutorul forului solicitat și acela al. solicitanților pe care ii găsim inspectoratul școlar județean Ilfov în ziua de înscriși pe lista de audiente la10 octombrie.

I. V.LF. se justifică,
iar legumele contractate

rămîn în timpu

anotimpului de Dimpotrivă, cantită- ____ ‘ t chiar mai mari decît în anii trecuți. Din păcate, la ora aceasta sîntem nevoiți să constatăm că nici unul din calculele noastre nu s-au adeverit.In adevăr. Planurile întocmite din timp ne-o dovedesc. Au existat grafice de predare încheiate de comun acord cu cooperativele agricole de producție din județ, calcule pentru preluări globale și pe decade. Nici unul nu a mai fost respectat. Din aproape 6 000 tone de rădăcinoase nu au fost preluate decît 1 500, din peste 1 200 tone de ardei numai 600, nu au fost preluate decît 25 la sută din castraveții cornișon, atît de căutați a- cum, numai 20 la sută din cantitatea totală de vinete, o treime din cantitatea de cartofi și aceasta după trei evaluări a producției, o treime

specifice toamnă, țile solicitate au fost din cantitatea de ceapă uscată și nici măcar un miligram din cele 50 de tone de roșii de bulion. Care să fie cauzele acestei situații deplorabile ?— A fost un an impropriu legumiculturii — ne spune CORNEL OSVADA, directorul I.V.L.F. Cu exces de umiditate. în județul nostru s-au semnalat calamități.Sîntem nevoiți să facem o precizare : procentul calamităților s-a situat în acest an, cel puțin în privința culturilor legumicole, sub 10 la sută.— Producția nu a fost de o calitate mulțumitoare.Facem a doua precizare : un număr însemnat de cooperative agricole din județul Alba, cum ar fi cele din Săcășel, Co- libi, Roșia de Secaș, Sona, Mi- răslău au realizat producții bune de legume. Unele chiar foarte bune. Vladimir Chițan,
(Continuare în pag, o Ill-a)
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„In mod normal, acțiunea de încadrări ar trebui să se încheie la 30 august, cu toate acestea, pe alocuri există probleme nerezolvate pînă azi (mijlocul lunii octombrie), mai ales din cauza neprezentării la posturi a absolvenților în- vățămîntului superior11, ne relatează tov. Felicia Vasilescu, inspector cu probleme de personal. O analiză a cifrelor ne arată 1 în județul Ilfov au fost repartizați 252 absolvenți, din

care 92 provin de Ia institutele pedagogice de 3 ani, iar 160 de la universități. De prezentat s-au prezentat doar 152. Deci 100 de catedre neocupate cu cadre calificate, care și-au așteptat titularii pînă la 1 septembrie. Cursa — și a- cesta este termenul exact pentru ocuparea lor începînd abia după data amintită.

„Pot să vă dau numai adresele celor care au ajuns deja la noile locuri de muncă. Pe inginerul Gheorghe Luță, fost director general în Corpul de control al minelor, îl găsiți director la fabrica din Topleț, Vasile Toader, pînă acum cî- teva săptămîni inginer principal la Centrala industrială de mecanică fină și aeronautică, lucrează acum la Comitetul județean Mehedinți. Despre rest, nu pot să vă spun nimic sigur. încă nu știu care pleacă și care nu. S-ar putea ca unii să mai dibuie vre-un colțișor liniștit în București". Așa m-a întîmpinat directorul Direcției Personal din Ministerul Industriei Construcțiilor de

VERONICA B1RLADEANU

(Continuare în pag. a Ill-a)

Mașini.Mă resemnasem aproape cu gîndul că discuția pe care o plănuisem va trebui aminată, cînd interlocutorul meu, inginerul Ion Socol, m-a îndemnat să stau de vorbă cu Gheor- ghe Lupu, inginer principal în cadrul serviciului producție din Direcția generală de utilaj petrolier și miner.

Trebuie să vă mărturisesc că — după ce am făcut cunoștință — inginerul Lupu a cel care m-a abordat abrupto".— Bănuiesc ce doriți aflați: dacă am să merg nu acolo unde voj fi trimis ? Da, cu siguranță.— In ritmul acesta discuția noastră amenință să se termine foarte repede. Doresc să vă adresez în prealabil o invitație la sinceritate. Mă interesează — mai mult decît dacă veți pleca — cum priviți a- 
ceastă plecare ?îmi dau seama că mi-am derutat puțin interlocutorul. în vîrstă de 31 de ani. Se gîn- dește, apoi îmi răspunde cu o siguranță care nu l-a mai părăsit pe parcursul discuției.— Vreți să știți dacă mi-e ușor să mă despart de Capitală ? Ei bine, nu I Deși m-am născut pe meleagurile Doljului, la Maglavit, am fost cres-

fost„exsă sau

SOFIA SCORȚARU

(Continuare în pag. a Ill-a)

Dunărea la

Cazane

îmi amintesc uneori de bă- trîneii cu pălării albe „din" Ilf și Pctrov care forfotesc din zori și pînă în noapte în piața publică și care, la auzul numelui cuiva, exclamă cu nedesmințită idioțenie 1 „e un cap !“, sfirșind totuși prin a înțelege că, de fapt, la rindul lor, sînt și ei „capete". Afirmînd astfel fără voia lor unul dintre adevărurile cele mai curente. A- devărul că fiecare om se prezintă în relațiile cu ceilalți, cu lumea, ca o personalitate formată sau în curs de formare sau neîmplinită sau deformată. Nu se naște nimeni „mare", cu o personalitate cit de cit închegată. Știm prea bine că personalitatea fiecărui individ este „tăcută" aranjată, construită, modelată, îngrijită spre desăvârșire sau distrugere, o mulțime de factori aducîn- du-și obolul Ia aceasta, inclusiv noi înșine; mai cu seamă noi inșine. Omul se naște fipind și țipătul Iui nu înseamnă mai nimic pină ce el nu incepe să vadă, să audă, să se miște, să imite și apoi să învețe sistematic sau nu cum să se comporte, cum să trăiască in lumea ce-1 așteaptă nerăbdătoare și atentă.
de CONSTANTIN

STOICiU

(Continuare în pag. a IV-a)

PREMIERĂ INDUSTRIALĂ PE PLATFORMA

SIDERURGICĂ GALAȚI

Al doilea furnal

de 1700 m. c. produce
Ziua de ieri, 15 octombrie 1969, s-a înscris ca o dată memorabilă în biografia marelui combinat siderurgic din Galați. Privirile celor 30 000 de muncitori de pe platformă au fost îndreptate spre sectorul furnale, acolo unde se desfășura o importantă premieră: elaborarea primei șarje la cel de-al doilea fumai de 1700 m.c. Chipurile constructorilor, ca și ale fuma-

liștilor erau la fel de încordate, de emoționate. în asemenea clipe, reporterul renunță la contemplare și își caută interlocutorii.— Furnalul intră în funcțiune cu o lună și jumătate mai devreme — ne declara inginerul
ION CHIRIC

(Continuare în pag. a Ill-a)



U.T.C. CORESPONDENTĂ SPECIALĂ FESTIVALUL NAȚIONAL AL TEATRELOR DRAMATICE

CE E NOU
ÎN ACTIVITATEA 
DIN JUDEȚUL DV. ?

Ne răspunde IOAN MUREȘAN,
secretar al Comitetului județean Sălaj al U.T.C.

— Așadar, tovarășe secretar, o întrebare ca oricare alta. Aș dori 
Insa ca răspunsul dv. să se refere la ceva deosebit.

— Ultima noutate în activitatea noastră este inițierea unor cercuri 
politice, încă în curs de organizare. Pe scurt, ele se vor adresa ti
neretului de la sate, celui necuprins in alte forme de pregătire, si 
vor urmări să-l aprofundeze educația politică.— Și mai în amănunt ?

— Perioada care urmează este cea mai potrivită pentru desfășu
rarea unor activități ciclice, de mal lungă durată. Tinerii se vor 
găsi mai mult pe la casele lor sau la căminul cultural și îl vom pu
tea mai ușor antrena la ceea ce intenționăm prin aceste cercuri. Pînă 
în prezent am întocmit tematica cercurilor, care cuprinde 16 su
biecte referitoare la documentele celui de al X-lea Congres al parti
dului, politica internă și externă a țării noastre, construirea socie
tății socialiste multilateral dezvoltate etc. De asemenea, un ciclu 
de expuneri va trata despre activitatea organizației U.T.C., trecutul 
șl dezvoltarea sa istorică, probleme care stau la baza activității sale 
(centralismul democratic, disciplina de organizație, drepturile și da
toriile uteciștllor) — toate destinate în primul rînd elevilor care vor 
fi antrenați în cercuri speciale de studiere a statutului.— Am reținut o cifră : 16. Nu sint prea multe 7

— Ar fi, dacă am încerca să le ținem pe toate. Din acestea insă 
fiecare cerc își va alege 6—7—8 teme, după cum va crede de cuviință, 
$i le va planifica apoi în funcție de posibilitățile sale, astfel înctt 
să încheie ciclul odată cu sosirea primăverii. Noi le propunem deci 
temele insă ei vor hotărî.— Spuneați că acțiunea e In cnrs de organizare. în de punct «1
cursului vă afiați 7

— De fapt, aproape toate pregătirile preliminare sint de acum de
pășite. Am organizat cercurile, am discutat cu membrii celor mai 
multe asupra tematicii pe care o preferă, lectorii sînt, de asemenea, 
fn majoritate, pregătiți să prezinte prima expunere. Trebuie să Vă 
spun că în fiecare comună, Ja unul din cercuri ne-am hotarît să fim 
lectori și noi, activiștii comitetului județean. Vom putea să le ob
servăm mai îndeaproape așa.

— Prin urmare, pe scurt 7
— Pe scurt, sîntem în preajma primei lovituri de gong, care va 

răsuna imediat după ce terminăm campania agricolă. Mai pe larg 
vom putea discuta, eventual, la primăvară, cînd vom fi în posesia 
concluziilor.

D.M.

SPECTACOLE CORECTE
Reprezentată In matlneul Teatrului din Galați 

„Florin și Florlca" de Vasile Alecsandri devine 
un spectacol de o prospețime și un farmec 
incontestabil, datorită șl faptului că regizorul 
Lucian Temelie a găsit neașteptate efecte comi
ce de limbaj și situații, dincolo de simplitatea 
fabulației. Folosirea unul decor stilizat, geome
tric, constituie o altă sursă de comic plastic și 
coloristic. amintind de jocurile de cuburi pen
tru copii sau de desenele animate, ceea ce con
feră reprezentației un farmec In plus. Actorii 
Mitică iancu (Florin), Stela Popescu (Florica), 
Ion Lemnarul (Collvescu) iși compun rolurile 
cu candoare și vervă comică, reușind să Învio
reze neașteptat această a clncea zi a festi
valului.

A doua reprezentație a aceluiași teatru, „Un 
asasin ciudat" de N. Ștefănescu șl C. Șerban, 
piesă polițistă cu o Intrigă palpitantă, urmează 
rigorile literaturii de acest gen dar caută să 
le depășească prin abordarea unor probleme 
de etică și conștiință ; numai că acestea, în loc 
să sporească valoarea de conținut a piesei, 
dau naștere unor lungimi și unul schematism 
rigid al caracterelor. Iar soluția crimei fără a- 
sasin în care sînt implicați mai toți eroii dra
mei. în mod direct sau indirect, prin tăcere 
sau indolență, nu strălucește f>rln noutate.

■■;' «aiSSăSSs

Cadran':

Cercuri de
cibernetică
pentru elevi

Spectacolul regizat de Ovldiu Georgescu izbu
tește să creeze suspensii de rigoare șl să rit
meze înlănțuirea momentelor de tensiune ale 
acțiunii dramatice. Cit despre decorul debutan
tei Olimpia Damian, am spune că este lucrat 
cu acuratețe și sobrietate. Din colectivul ac
toricesc, bine condus în ansamblu, se remarcă 
Constantin Săsăreanu, Lavlnia Tecvlescu, Liana 
Sandra Popescu, Viorel Popescu.

Recitalul poetlco-dramatlc a îmbogățit pro
gramul zilei cu participarea inegală a doi Ac
tori. Dacă primul. Mlhai Dumbravă, a fost cel 
puțin o apariție bizară recitind cu retorism și 
emfază o poezie de Marla Banuș în cămașă cu 
danteluță, cel de al doilea, Eugen Apostol, a 
constituit o prezență remarcabilă, dovedind o 
perfectă înțelegere a semnificațiilor textului, 
interpretîndu-1 cu economie de mijloace, sen
sibilitate șl sobrietate. Colectivul Teatrului de 
stat din Galați, a constituit o prezență corectă 
in cadrul unui festival care nu se distinge prin 
spectacole-șoc.

Ieri. 15 octombrie, Teatrul din Botoșani s-a 
prezentat cu „Manevrele" de Deak Tamas șl 
„Luceafărul" de Barbu Ștefănescu Delavrancea.

SE ÎNCETINEȘTE

MEDEEA IONESCU

— Se spune că ați ajuns ca
ricaturist contrar voinței dv. 
E adevărat ? CARIC4TMRISTUI

PRINȘI CU OCAUA MICA La sesizările repetate ale cetățenilor, lucrătorii din serviciul economic al Miliției Capitalei au surprins in flagrant delict mai mulți barmani care vindeau cu lipsă la măsurătoare. Astfel Furtună Constanța (29 ani) de la Bufetul „Bicaz" a vîndut un litru de must numai... 875 mi. Penciu Aurel (29 ani) de la Bufetul „Parcului" un litru de... 890 ml. iar Boghin Aurelia (16 ani) de la Bufetul „Platou" a bătut recordul cu un litru de 800... ml. Acum toți trei așteaptă măsurătoarea instanței. Și, fără îndoială, nu vor primi cu nimic mai puțin decit merită.

Elevii claselor a X-a șl a 
Xl-a din Cluj, care manifestă 
aptitudini deosebite pentru 
matematică, sînt inițiați în a- 
naliză numerică și teoria infor
mației în cadrul cercului de 
cibernetică ce funcționează în 
acest oraș sub îndrumarea dl* 
rectă a Institutului de calcul 
și a Facultății de rnatemătlcă- 
mecanică. Tn acest an ei vor 
studia elemente de calcul nu
meric, teoria grafelor, teoria, 
informației și construcția apa
ratelor de calcul. De remarcat 
că 18 membri ai acestui cerc 
care s-au prezentat la exame
nul de admitere al Facultății 
de matematică au reușit să ob
țină cele mai mari note. La 
Cluj funcționează și un cere 
„al micului calculator" desti
nat pionierilor. Membrii Iul au 
ajuns deja să lucreze la cal
culatoarele electronice, efectu- 
înd programări si calcule pe 
probleme de transporturi.

SINT NECESARE MASURI CIT MAI SEVERE. S.G, din Iași se întorcea acasă după o zi de muncă. Era ora 22. In dreptul Uzinei termice, din umbra garu urilor s-au strecurat către ea doi indivizi necunoscuți care i-au aplicat cîteva lovituri, apoi au tîrît-o în niște tufișuri din apropiere unde au viola- t-o. Intre timp grupului i se adăugaseră incă trei tineri. Cu o operativitate demnă de toată lauda in numai citeva ore Miliția Municipiului Iași a prins pe patru din autorii acestei fapte Ei sînt: Carceschi (19 ani), Andriuca ghe (19 ani), David (22 ani)_și David
odioase.Vasile Gheor-Vasile , Petrică(17 ani). Repetarea în ultima vreme, a unor astfel de cazuri in municipiul lași impune, credem, măsuri deosebit de severe din partea instanței de judecată precum și un spor de vigilență din partea organelor însărcinate cu paza și ordinea.

ESTE CĂUTAT DE MILIȚIE. Boghezi Vasile (24 de ani), Cu antecedente penale, era angajat ca lăcătuș me- canic la I.C.M. București Sectorul 4. El a sustras de pe șantierul unde lucra 19 panouri metalice in valoare de 14 350 lei după care a dispărut și de la locul de muncă și de la domiciliu, actualmente fiind căutat de miliție. Nu ne putem opri insă de Ia a reflecta asupra lipsei de vigilență a celor însărcinați cu paza șantierului. Deși la aceasta n-ar trebui să reflectăm ci și conducerea curești, numaj noi, I.C.M. Bu-

$

Casa de cultură din Suceava
GH. VINTILĂ

Pînă în prezent s-a considerat că un lichid supra- fluid poate să curgă oricît fără a fi impulsionat de vreo sursă de energie exterioară. Recent însă a fost efectuată o experiență directă, care nu a confirmat această teză fundamentală a fizicii moderne.Doi cercetători științifici de la Universitatea Corneli au constatat că heliul lichid „suprafluid11 manifestă tendința de a-și încetini curgerea. Astfel, în 10 000 secunde, adică în mai puțin de trei ore, viteza de curgere a descrescut cu 2 la sută, încetinirea a intervenit imediat ce viteza curgerii s-a apropiat de un punct critic, care depinde de densitatea și temperatura su- prafluidelor. Fenomenul nu s-a putut explica încă.Este evident că fizicienii teoreticieni vor trebui să reexamineze ideile fundamentale ale teoriei cuantice pentru a găsi explicația noii proprietăți a materiei, descoperite în mod experimental.

<— După părerea dv., aveți talent ?

I telexul nostru. . ȚeleicUl nostru,:'-
—__________ ___  __ ă — — — — .

TRADIȚII LOCALE
Folclorul și vechile obiceiuri lo

cale constituie tema expoziției vo
lante organizată la Oradea, din 
inițiativa Comitetului județean al 
U.T.C. în opt orașe și în cele mal 
mari comune, va putea Ii admirat 
portul cu care a fost întîmpinat 
Mihai Viteazul și pe care l-au 
purtat cu demnitate Horia șl Ian- 
cu.

Dintre cele mai vechi tradiții lo
cale expoziția prezintă ritualurile 
de nuntă, în original „Vărtăjelul 
șl Lioara", file ornamentate. (LI- 
VIU MARO

LA „CASTELUL FERMECAT"
Titlu! pare luat din domeniul 

povestirilor fantastice, dar aici nu 
este vorba de o glumă. Așa este 
denumit noul local public deschis

I
în renumitul Parc a! Poporului' 
din Craiova. Constricția, sa poartă 
amprenta arhitecturii medievale. 
Barul de zi, barul de noapte, co
fetăria își țin deschise porțile os
pitalității. (TRAIAN ROȘIANU)

Șl CINE PLĂTEȘTE?
De multă vreme, mergînd 

strada Tudor Vladlmlrescu ... 
Tîrgoviște ești nevoit să înghiți 
cantități mari de praf. Lucrările 
începute au fost abandonate. în 
aprilie, de pildă, s-au montat bor
durile de trotuar, dar grămezile 
de pămint împiedică și acum cir
culația pietonilor. în orele cînd se 
face curățenie atmosfera devine 
gri. Și din păcate nu este un caz 
unic. Pe strada I. L. Caragiale s-a 
adus, acum 4—5 luni balast pentru 
pietruire. Strada a rămfes blocată. 
Grămezi de pietre găsești șl pe

pe 
din

strada Narclsalor, rămase drept a- 
mlntire. într-o astfel de situație 
te-ntrebi cine plătește tărăgăna
rea și lipsa de organizare ? (MIȘU 
AVANU)
APLAUZE PENTRU LUMINIȚA

Dacă venițl în Rădăuți, abate- 
ți-vă și la Casa pionierilor. O veți 
Cunoaște astfel, prin Intermediul 
exponatelor, pe Luminița Vizitiu, 
elevă în clasa a VIII-a. Expoziția 
sa cuprinde 3S de lucrări în acua
relă, relevînd simț plastic, sen
sibilitate și un interes vădit pen
tru modalitățile moderne. Vizitato
rii se opresc îndeosebi asupra por
tretelor : „FATA CARE SE MI
RA", „ARTISTA", „CĂLUGĂRI
TĂ". La fel de admirate sint „Ră
sărit de soare pe flori", „Stăpîna 
nopții", „Bunicul", „Bunica" etc. 
(ORESTE GHERASIM)
LA 7 KM. DE HUNEDOARA

Pe malul sting al bătrînului rîu 
Cerna, aproape de cetatea oțelu
lui se află satul Cinclș, loc de

Metode
moderne

de predare
La Universitatea populară 

din București s-a deschis un 
curs intitulat „Metode moder
ne de predare" la care parti
cipă un număr mare de cadre 
didactice. Expunerea următoa
re, care va avea loc marți, 21 
octombrie, are ca temă „Lo
gica științei și logica pedago
gică".

WftW' iiSii

UN TINAR IN FOCARUL
MAI MULTOR CONȘTIINȚE9 »

AZI IN LIBRARII:

OCTAVIAN 

COVACI
Interviul iwrirv ev fowt 

ta tînărol caricaturist Oe» 

tavian Covaci, premiat 

da revista „Amfiteatru" ți 

,autor al unei recente ex

poziții personal», a primit

— ca replică la întrebări

— niște desene

— Vă găsiți satisfacția, împlinirile, în caricatură

EDITURA PENTRU LI
TERATURAIon Potopin : „Clamor", sl 5,50 Marta Cosmin : Geamandanul din Ameri- a“, lei 3,50 ( Elena Stan . Poezia iui Eminescu în Transilvania", tei "6,25 ; Eca- tserina Săndufescu : Cînte- cu.l spiralelor", lei 6.25 ; Mihail Calmîcu : „Vornicul Boldin-", lei

EDITURACorneliu chiul alb 4,50 ; „Epopeea lui Ghilga- meș“ (repovestire în proză de Virginia • Șerbănescu), Iei 7.
EDITURA PENTRU LITE

RATURA UNIVERSALA.Bruno Frank : „Cervantes", lei 6.
EDITURA ȘTIINȚIFICAImmanuel Kant - „Critica rațiunii pure", lei 31.
EDITURA MERIDIANEConstantin Crișan și V. '■etSCWn : „Literatura română în lume", lei 8,50....... Tineretul — obiect de cercetare științifică", lei 15.
EDITURA MUZICALAI. Remer Ansellme „Peregrinările unor viori celebre" lei 7,75.... „Ghidul librăriilor", elaborat de Centrul de librării din București,

13.
TINERETULUIBuzinschi : „O- 

al visului", lei
— Vreți să ne spuneți ceva despre „curentele moderne" 

ale genului ?

naștere al lui Ioan Corvin șl des
pre care se vorbește într-un vechi 
document datînd din 1360, cum că 
ar fi fost întemeiat de cinci ro
mâni de obîrșie. în muzeu) satu
lui se află acaastă insignă cu in
scripția „insigna familiei Cholno- 
koși. Ano 1805“, găsită la familia 
Ion Rodeanu. Corbul du inelul în 
cioc este o mărturie a legături
lor directe cu familia Corvinești- 
lor. Emblema era purtată pe piept 
de către ,,jujll“ conducătoriai- 
satului Cinciș (prof. IOAN VLAD)
SE CONSTRUIEȘTE UN NOU 

LICEU
Constructorii din zona Ploiești 

sud au șl început lucrările de 
înălțare a unui nou liceu care va a- 
vea 20 de săli de clasă. In afara 
acestora, el va fi dotat cu labo
ratoarele necesare, cu săli de fes
tivități, încăperi auxiliare etc. 
(I. TEOHARIDE).

ani, Mircea e de o maturitate surprinzătoare.
Rozalia Vintilă. cercetătoare științifică la Centrul de cercetări biologice-Cluj :— Volumul de muncă pe care colegul meu Știrban îl dentine e impresionant. Inițiativa. îndc- mînarea sa sînt uimitoare. în laborator, multe aparate indispensabile cercetării au fost perfecționate și chiar realizate de el. învață foarte mult. A asimilat engleza într-un ritm uimitor. El întruchipează tinerețea care nu se consumă nici o clipă în mod inutil — ci se dăruie total unei cauze bine definite: știința.
Gheorghe Ardeleanu, prim secretar ai Comitetului rau?.W- piului U.T.C.-CIuj :— Mircea Știrban desfășoară o exemplară activitate, fiind unul dintre cei mai activi secretari ai organizațiilor noastre din municipiu. De altfel, pentru meritele sale a fost distins cu diploma de onoare a C.C. al U.T.C,
Dr. Viorel Soran, secretar științific la Centrul de cercetări biologice-Cluj :— Știrban a fost Un student eminent. Lucrează aici, neîntrerupt, din 1962, la laboratorul de Citofiziologie, unde se ocupă, în special, de «suferințele» plantelor bolnave. A realizat îmbunătățiri fundamentale la unele aparate de laborator. Am imaginat și realizat împreună un aparat pentru întins celulele vegetale. Acum, Știrban s-a dedicat unei anume teme de fiziologie vegetală — fotosinteza — și, din acest univers imens, și-a ales studiul pigmenților a- similatori (substanțe cu ajutorul cărora lumina se fixează fn frunză, și, de aici, prin complexe procese fiziologice, mai departe, in tot organismul plantei). Studiind care este raportul dintre cei cîțiva pigmenți ai unei plante (sănătoase sau Supuse unor condiții modificate de mediu), Știrban a obținut cîteva rezultate, științifice foarte prețioase. Fiindcă, să știți, cosmosul acesta intim al plantei se lasă greu cucerit. Trebuie să știi să-ți aperi ideile de mușcăturile îndoielii și ale descurajării... în sfîrșit, pentru urmărirea mai eficientă a acestor idei, el a realizat cîteva înțelegeri și colaborare directe f») onele stațiuni experimentale. La una dintre aceste stațiuni, Știrban studiază calitatea efectului sur sei de lumină asupra raportului dintre pigmenții asimilatori și modul cum acest raport se reflectă în productivitatea de masă a plantei. Aplicînd rezultatele cercetărilor la serele de creștere, Știrban a dovedit că, pentru obținerea unor reoolte

sănătoase, e necesară acomodarea unei lumini artificiale combinate, adică și a becurilor cu incandescență și a tuburilor cu neon. Altfel, planta malformații îngrijorătoare. . . să vă mai spun ? în viitor Știrban va .fi cooptat într-un colectiv însărcinat că studieze efectul poluării atmosferei în unele centre industriale (mai întîi, la Slatna), efecte dăunătoare asupra metabolismului plantelor. Acum, el lucrează la teza de doctorat, in care dezvoltă una din aceste teme de cercetare cu rezultate atit de utile. Aș vrea să mai adaug că, în toate aceste studii, el folosește o metodă modernă grafia, rămîse, tre ceitonul - nostru de tineri cercetători, alături de Martin Keul, Dorina Cachiță și alții, despre carș vă invităm să scrieți cu alt prilej"...

ajunge IaCe

de cercetare : cromato- Fiindcă Mircea Știrban mai departe, unul din- mai talentați din plu-

— Aveți vreo soluție pentru descongestionarea mijloace- 
lorde transport Țn comun in orele de vîrf -

LICEUL AGRICOL FUNDULEA, JUDEȚUL ILFOV
Primește înscrieri pentru EXAMEN DE DIFERENȚA a ab

solvenților școlilor tehnice agricole de 4 ani și tehnice de 
maiștri agricoli pînă la 30 noiembrie 1969 pentru toți anii 
de studiu.

Lămuriri la secretariatul liceului între orele 7,00—15,00.

Pe omul despre care scriu nu l-am putut cunoaște personal. Era plecat în Cehoslovacia pentru un schimb de experiență si pentru a participa la un Congres de fiziologie vegetală.Toți cei care ne-au oferit date despre activitatea științifică a tînărului Mircea Știrban, cercetător biolog la filiala Academiei R.S.R. din Cluj, ne-au a- jutat să refacem, in absența subiectului, imaginea pe care o o- ferim cititorilor.Gheorghe Racoviță, nepotul marelui savant, el însuși un cunoscut cercetător științific la Institutul de Speologie — secția Cluj— Deși mi-e prieten, îi cunosc mai puțin activitatea șl rezultatele științifice exacte. îl știu, însă, mai ales ca om, ca fost coleg de femiUato. Ii știu mai ales activitatea de (Organizație ; de mai bine de patru ani, Mircea Știrban, este secretarul comitetului U.T.C. al f* lielei Academiei, precum și membru în comitetul județean U.T.C. Corect, simplu, colegial, serios, sirguincios și calm, întreprinzător și inteligent — toate aceste calități fac din el un om deoesbit. Să nu vă surprindă aceste vorbe, care nu-s niște laude, ci niște constatări firești. Ziceam că de patru ani e secretarul nostru de U.T.C., și, vă rog să mă credeți, am fi vrut să-i dăm răgaz mai mult (?>*•" tru cercetările pe care și le continuă și acasă), am fi vrut să-l eliberăm temporar din fi- ceastă funcție, dar nu am putut găsi un alt om ca el. Filiala A- cademiei are 8 institute, deci programul nostru de lucru fi preocupări este nesincronizat | el, însă, găsește mereu soluțiile cele mai bune pentru a ne face să activăm și să ne simțim împreună. Deși nu are decit 31 d®

GH. ISTRATE

^PENTRU TICOPILUL
i un caz

ȘI-A OMORÎT i lată de drama pe în sine, ne o- prilej de me- nepăsării cu
IN BATA1E. care, alături care o conține feră un serios ditație asupracare unii oameni asistă la faptele celor din jur. Varga Alexandru (20 de ani) care lucra ca zilier la Stațiunea experimentală Stupeni (jud. Brașov) își batea în fiecare zi cu bestialitate fetița in virstă de 1 an și 6 luni. In urma unei astfel de bătăi (eu o scindară mai grea decit copilul) fetița a decedatNlciunul din tovarășii de muncă (și vecinii de locuință) a lui Varga nu a mișcat un deget în apărarea copilului maltratat fără nici o vină deși faptele se petreceau într-un dormitor comun 1 
Cum a fost posibilă crima, 
în mijlocul unui colectiv. 
Așteptăm un răspuns detaliat 
cel puțin din partea or
ganizației U.T.C. din Stu
peni.

{^netna
CORABIA NEBUNILOR i rulează 

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

LUPII ALBI î rulează la Repu
blica (orele 8,15 ; 10,45 ; 13,15 ; 16 ;
18.45 ; 21,15) Favorit (orele 10 : 13 ; 
15,30 ; 13 ; 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 la 
Central (orele 9,30 ; 13 ; 16,30 ; 20).

BARBATI IN DEPLASARE : ru
lează la Lumina (orele 9,30—16.45 în 
continuare : 18,15 ; 20,45)

SOARELE VAGABONZILOR : 
rulează la Doina (orele 11,30; 14; 
16,15; 18,30; 20,45) Dacia (orele 
3,15—20.45 în continuare).

A TRAI PENTRU A TRAI î ru
lează la Union (orele 15.30 : 18 :
20.30) .

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

LA NORD PRIN NORD-VEST ! 
rulează Ia Feroviar (orele 9; 12,15;

15,45 ; 19,15) Excelsior (orele 10,15 ;

13.30 : 17 : 20.30)
8.30 ; 11,30 ; 14.30 ;

ANGELICA ȘI 
rulează la Grivița
13.30 ; 15,45 ; 18,15 ;

ANGELICA ȘI

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

SULTANUL : 
(orele 9 ; 11,15 : 

20.30).
---------------- SULTANUL șl 

NEtMBLtNZITA ANGELICA 
lează la Aurora (orele 9;
16 ; 19,30).

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

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

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

OMUL CARE VALORA MILIAR
DE : rulează la Bucegl (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 în 
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 î rulează 
la Lira (orele 15,30 ; 18 ; 20,15) FIo- 
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 î rulează la Pro
gresul (ora 20,15).

NEIMBLTNZITA ’ANGELICA 
rulează la Drumul Sării (orele 15 ; 
17,30 ; 20).

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

: ru-
12,30 :

NOAPTEA . GENERALILOR -• 
rulează la Glulești (orele 15,30: 
19), Viitorul (orele 15,30 ; 19).

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

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

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

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

OMUL, ORGOLIUL, VENDETA 1 
rulează la Gloria (orele 9 ; 11,15 , 
13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30) Tomis (O- 
rele 9 ‘ ‘
20,30).

VlRSTA INGRATA
Moșilor (orele 15,30 ;

ILUZB : rulează la
20.30) .

ADIO GRINGO :
Popular (orele 15,30; 
(orele 15,30; 18; 20,15).

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

CĂLUGĂRITĂ 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 î rulea
ză la Flacăra (ora 20,30).

CAVALERII AERULUI t rulează 
la Vltan (orele 15,30 ; 18).

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

COLONELULUI 
rulează la Cotro-

: v , u,,
Tomis lo

ll,15 : 13,30 : 15,45 : 18,15 :

: rulează Ia
18).
Moșilor (ora

rulează la
18), Cosmos

LA EST DE ESEN : rulează Ia
Pacea (orele 15,30; 18; 26.151

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

SÎNGEROASA NUNTA MACE
DONEANA : rulează la Rahova 
(ora 20,30).

JOI 16 OCTOMBRIE 1969

Opera Română : TRAVIATA — 
ora 19,30 ; Teatrul Național „I. L. 
Caragiale” (Sala Comedia) : ALI- 
ZUNA — ora 20 ; (Sala Studio) : 
O FEMEIE ' CU BANI — ora 20 ; 
Teatrul de Comedie : NICNIC — 
ora 20 ; Teatrul „Lucia Sturdza 
Brlandra” (Schitu Măgureanu) ; 
LIVADA CU VIȘINI — ora 20 ; 
(Sala Studio) ; MELODIE VARȘO- 
VIANA — ora 20 ; Teatrul „C. I. 
Nottara” (B-dui Magheru) : ClND 
LUNA E ALBASTRĂ — 19,80 ; 
(Sala Studio) : ENIGMATICA
DOAMNĂ „M“ — ora 20 ; Teatrul 
Mic : DE VIAȚA. DE DRAGOSTE, 
DE MOARTE — ora 20; Teatrul 
Glulești ; COMEDIA ZORILOR — 
ora 19,30 ; Teatrul Evreiesc de 
Stat ; CAMUFLAJ — ora 20 ; Tea
trul Țăndărică (Calea Victoriei) : 
ELEFANȚELUL CURIOS — ora 
17 ; (Str. Academiei) : CĂLUȚUL 
COCOȘAT — ora 17 ; Teatrul „C. 
Tănase" (Sala Savoy) : BIRLIC — 
ora 19,30 ; (Calea Victoriei) : FE
MEI, FEMEI, FEMEI — ora 19,30.

PROGRAMUL I
• 10,00 — Matineu cinematogra

fic. „Marysia și Napoleon" « 18,00 
—Buletin de știri • 18,05 — Limba 
rusă (reluare) • 18.30 — Cine a 
luat coșulețul 7 de N. Constantin. 
Intîlnlre cu Brîndușa Zaița Silves
tru șl cîteva păpuși. • 18,40 — 
Studioul tineretului. Licențe ono
rate și... neonorate. • 19,oo — 
Antologie lirică : Recital de poe
zie • 19,15 — O interpretă îndră
gită a ctntecului moldovenesc —> 
Sofia Vicoveanca • 19,30 — Tele
jurnalul de seară « 20,00 — Ac
tualitatea economică — ediție spe
cială • 20,15 — Cîntecele Dunării
• 21,15 — Transfocator • 22,00 — 
Convorbiri literare • 22,45 — Te
lejurnalul de noapte.
PROGRAMUL H

• 19,3» — Telejurnalul de seară
• 20,0» — Transmisiune din stu
dioul de concerte ■ primei părți 
a conceptului Orchestrei Simfoni
ce a Radiotelevi21unii. • 20,ss _
Film serial : Comisarul Maigret 
Castelul strlmb. ’



MOMENTE DECISIVE ÎN BĂTĂLIA RECOLTEI
GENERALIZAREA EXPERIMENTĂRII NOULUI SISTEM DE SALA. 

RIZARE Șl MAJORARE A SALARIILOR TN AGRICULTURA

ÎNH SPRE 0 INAIIÂ
ÎN INCINTA INDIGUITĂ BORCEA

ZiTEZA DE RECOLTARE
TREBUIE DUBLATĂAcum, în anotimpul culesului, am mers în Lunca Dunării, în cele mai tinere dar și cele mai roditoare paminturi cultivate ale țării. Condițiile zonei impun un ritm intens ; recoltatul și transportul recoltei se cer încheiate înaintea primelor ploi de toamnă. Orice întîrziere pune în pericol recolta. „Folosind la maximum forțele de care dispunem, ne unea într-o discuție tovarășul ȘTEFAN ZAINEA, directorul Trustului I.A.S. Ialomița. In luncă em concentrate trei mii de combine, autocamioane și remorci, peste zece mii de culegători. Pînă 5—6 noiembrie credem că vom încheia cu totul. Ceea ce ne frămîntă este transportul recoltei, em m cimp, recoltat, 21300 tone de porumb și cantitatea crește cu fiecare zi... Bazele de re- zție nu ne pot prelua mai mult pe zi. în medie, întîrzierile de Ia baze ne reduc cel puțin un msport de fiecare autocamion, cam trei-patru mii de tone în total".

1.1. L F. se justifică, 
ar legumele contractate

rămin
(C ,hare din pag. I)inerul agronom al Coope- ei agricole din Mirăslău, fate ale cărei bune rezul- a le cunoaștem de ani de >, declara depășiri de ordi- . tortelor la ardei gras, cas- veți, fasole verde, ceapă n sfîrșit, o a treia preei- toată producția contrac- i de întreprinderea jude- nă pentru valorificarea le- nelor și fructelor a avut ntionată inițial categoria I. i păcafe nici această preve- e nu a fost respectată. A- ape trei sferturi din în- iga cantitate de legume tractată de întreprindere cooperativele agricole a t preluată la calitatea a i și chiar de cele măi mul- ori, sub stas. Să ne mai •ăm atunci că piețele oferă a ce oferă ? Mai mult. Nu- roase cooperative agricole n ar fi cele din comunele ;oi, Drîmbari, Sona, Mirăs- și altele nu numai că nu iu respectat contractul, i pe sortimente, nici cali- 

i ’ dar au valorificat înoate cantități de legume piața liberă cu de la sine ere. în plus, de nenumăra- ori preluarea cantităților tractate a fost și este mult 'rziată datorită nerespectă- obligațiilor pe care și le-a mat majoritatea cooperati- or agricole — între care aționăm pe cele din Mihalț, nu jos, Cisteiul de Tîr- 
'e, .'nerea, Răhău, Benic, iești și altele — de a sorta titățile respective. La Mi- ț, de pildă, 40 000 de kg de tofi de calitate bună zac în p nesortați. La Brașov titățile recoltate de legume cifice anotimpului zac în ip fără o evidență precisă isnind nu numai deprecie- produseloțjiu numai nea- iarea obligațiilor contracte, ci și vămuirea avutului tesc.

zina de fibre Săvinești. Laboratorul de raze X. al serviciului de 
cercetări. Este cercetată structura fibrelor sintetice

Aceste constatări te conduc firesc, la întrebarea: ce anume a întreprins întreprinderea județeană pentru valorificarea legumelor și fructelor care în loc să realizeze pînă acum o jumătate de milion beneficiu a înregistrat un prejudiciu de 2 milioane și jumătate lei ? Ce anume a întreprins pentru stăvilirea acestei situații ? Răspunsul primit, foarte simplu :— Nimic, ne spune directorul adjunct al întreprinderii. Sîntem în litigiu cu 6 dintre furnizorii noștri. Am recurs pînă în prezent la duhul blîn- deții.Din nefericire cu acest duh al blîndeții (înțelegem nepre- ocupare profundă pentru îndeplinirea sarcinilor economice) planul aprovizionării populației din județul Alba Iulia nu a fost îndeplinit de- cît în proporție de 21 la sută ceea ce ni se pare cu totul nesatisfăcător. * în momentul acesta, mari cantități de ceapă, , ardei, rădăcinoase, castraveți cornișon, așteaptă să fie transportate spre piețe. Ceea ce ne miră este faptul că întreprinderea de valorificare a legumelor și fructelor, acceptă în continuare preluarea produselor și valorificarea lor a- landala, fără nici o rațiune, fără nici un respect pentru calitatea produselor. Vice președintele Uniunii Județene a C.A.P., obligat să se ocupe cu valorificarea produselor din cooperativele agricole de producție, ridică din umeri. Conducerea întreprinderii județene pentru valorificarea legumelor și fructelor dă din colț în colț și își recalculează '$r^Jhaîcnle7'Nu"arri sesizat de* nicăieri intenția remedierii a- cestei situații. Să sperăm că această intenție există totuși, chiar dacă ea nu ne-a fost formulată în mod ferm.

Completăm cele spuse de tovarășul Zainea. în Lunca Dunării, ritmul în care se lucrează acum nu reflectă nici pe departe condițiile. în primul rînd se constată o insuficientă folosire a mijloacelor mecanice. 10 Ia sută dintre combinele de porumb nu funcționează, circa 30 la sută dintre autocamioane se află pe butuci prezentînd defecțiuni de la cele mai mărunte pină la unele foarte grave — și într-un caz și în celălalt, șoferii și mecanicii detașați nu pot interveni pentru că lipsesc piesele de schimb; forța de muncă concentrată la depănu- șat este departe de a fi satisfăcătoare. în același timp, sute de oameni sînt purtați de colo- colo cu treburi mărunte. La Grădiștea, luni și marți, o sută și ceva de oameni au stat la sediul I.A.S. pentru a primi drepturile bănești, timp în care 1 600 de hectare încă îi așteaptă pe culegători. Este o dovadă a lacunelor în organizare, un efect firesc a unei munci superficiale, din mersul mașinii, sau de pe scaunul mesei de la prezidiul unor „ședințe cu toți factorii". La I.A.S. Roseți, de pildă, în timp ce însăși secretara tehnică se postase la poarta întreprinderii pentru a-i îndruma, pe cei interesați, pe urmele directorului, adică în terenul din baltă, tovarășul Constantin Bucureșteanu și alți cîțiva specialiști veniți de la centrul de județ și de la Departamentul I.A.S. pentru a-i ajuta pe cel de aici în rezolvarea problemelor de producție mai deosebite se chinuiau la o masă apetisantă cu cîteva păsări bine rumenite și din

De două zile 
oamenii așteaptă 
salariile în ușa 
casieriei de la 
I.A.S. Grădiștea. 
De plictiseală, la 
șeptic, au rupt 
două rînduri de 
cărți. Dar ce-i 
pasă casierului 
că acești oameni 
au venit tocmai 
din nordul Mol
dovei pentru a 

lucra aici ?

PROFESORII- 
VOIAJORI

• ••••••••••

(Urmare din pag. I)Dar să vedem ce se întîm- plă cu absolvenții neprezentați la post ? Cu unii dintre ei ne-am întîlnit chiar pe culoarele inspectoratului, solicitînd audiență și cerînd rezolvarea problemelor lor acum, la a- proape patru săptămîni de la ora cînd trebuiau să-și justifice calificarea, calitatea de profesor. Ce-i drept, solicitan- ții nu erau „fugiții" din Ilfov, ci din alte părți: Ialomița, Olt, Harghita, Botoșani etc., fugiții pe care mirajul „apropierii de Capitală" îi aduce în audiențe. Aceștia jucau aici, pe culoarele și în birourile inspectoratului falsa tragedie a unor neînțeleși sau nedreptățiți ai vieții; în realitate, dacă ar fi să-i încadrăm în categoria pe care o formează, ar trebui să-i etichetăm drept dezer
tori de la o înaltă chemare socială.Din mulțimea de cazuri, o să selectăm unul tipic. „De la 1 iulie nu am mai primit nici un ban" — afirmă, cu disperare, cerînd un post de suplinitor la Giurgiu (!), Moise Victoria, absolventă din anul 1967 a Institutului pedagogic — secția română — franceză — repartizată inițial la Botoșani Iar a- firmația sa este susținută și de Moise Doru, soțul ei, absolvent 

belșug stropite cu tulburel. Pentru a se informa asupra ritmului lucrărilor, la orele 15 a fost convocată o ședință fulger cu toți șefii de fermă. După ce că ei înșiși au lipsit producția de o îndrumare și de un control atent, eficient nici pe șefii de fermă nu i-au lăsat să-și vadă de treburi convocîn-

Grămezile de 
porumb se înșiră 
printre cocenii 
netăiați. Cînd le 
vor găsi cei de 
la I.A.S. Vlă

deni ?

din anul 1968 al aceleiași facultăți, repartizat prin comisie la Harghita. Ne întrebăm cum de au fost repartizați în locuri atît de depărtate ? Moise Victoria nu s-a prezentat la post după absolvire și a obținut, timp de doi ani, supliniri în orașul Giurgiu, nea- vînd de gînd să se prezinte la post oriunde ar fi fost acesta. Moise Doru a acceptat orice repartizare în ideea contestării ei ca „nefiind alături de soție". Cum era însă firesc, soții Moise nu au obținut aviz de plecare de la nici u- nul din județele amintite, deci- cererea lor către județul Ilfov e fără obiect. A- firmația Victoriei Moise: „Vom renunța la munca în în- vățămînt" mi se pare concludentă ca încununare a atitudinii lor- Și ne întrebăm dacă nu ar fi cazul ca învățămîn- tul să renunțe la soții Moise, imputîndu-le costul anilor de școlarizare cheltuiți din buzunarul statului.Totuși, uneori se acordă negații și ne întrebăm cum de este posibil așa ceva, atunci cînd în județul Ialomița nu s-au prezentat la post 122 de absolvenți repartizați anul acesta, cînd procesul de învățămînt este acoperit numai într-o proporție de aproximativ 65 la sută cu cadre 

du-i, ca de atîtea ori în această campanie, în ședințe obositoare al căror epilog a fost iarăși o anemică informare. în același timp însă, 45 de autocamioane nu lucrau la transporturi, 10 combine de recoltat așteptau mecanicii pentru a le repara, aproape 200 de lucrători nu știau ce să facă ; 1 228 de hectare mai erau de recoltat, iar știuleții de pe șapte sau opt sute de hectare se aflau sub cerul liber.Pătrundem mai mult în imensitatea „pădurii de porumb". Spunem încă imensitatea pădurii, pentru că, deși la jumătatea lunii octombrie, ceea ce mai este de recoltat in incinta in- diguită a zonei Borcea reprezintă cu mult peste jumătate din ceea ce s-a cultivat. Sîntem la I.A.S. Vlădeni. Deși soarele era sus, oamenii se îndreptau către sat; în cîmp doar ici-colo cîte o combină și aceea „alergînd" către capătul solei, cîte un camion întîrziat la un transport. Șeful fermei trei, tovarășul Gheorghe Iov ne prezintă o sumară motivare a situației. „Stăm foarte bine în comparație cu anii trecuți. în vreo

calificate. Am tot încercat să descoperim intimitatea funcționării angrenajului, punînd față în față cazul Ceciliei Bre- zeanu, absolventă a unei facultăți de 5 ani, cu soțul inginer la Uzina de mașini grele din București și cu doi copii, unul în vîrstă de 2 ani și jumătate, celălalt de un an, care nu a obținut negație pentru a se putea apropia de soț nici de la județul Ialomița nici de la Ministerul Invățămîntu- lui, cu situația Aureliei Turcu, absolventă a Institutului pedagogic, repartizată la Grindu, în același județ Ialomița, și care posedă aprobarea de principiu de a suplini în județul Ilfov semnată de directorul general adjunct, tovarășul Tănase din Ministerul în- vățămintului. Pe ce temei ? I-a fost suficient un simplu certificat medical al mamei, care nu dovedește însă că persoana care se sustrage îndatoririlor sale sociale este indispensabilă lingă patul bolnavei.O simplă derogare scrisă pe colțul unei cereri de cîteva rînduri, prezintă Cons-tanti- nescu Elena, absolventă fără examen de stat a Facultății de filozofie, repartizată inițial la Jegălia, județul Ialomița și neprezentată la post încă din anul școlar 1967—1968. Cu a- ceastă cerere, în care solicitanta dorea să obțină ore de desen ia Oltenița, se dezvăluie o situație generatoare de neclarități, de instabilitate pe post, de neacoperire a catedrelor de specialitate cu specialiști calificați. Să analizăm faptele. în anul școlar 1968—< 1969, Constantinescu Elena, 

cîteva zile terminăm". Auto- mulțumirea nu are însă nici un temei : la această întreprindere într-o lună de zile s-a recoltat porumbul de pe abia 3 000 hectare : noua recoltă mai trebuie strinsă de pe alte 2 200 de hectare, și de transportat producția de pe 3 500 de hectare.Nu departe, la I.A.S. Borcea și Pietroiu, aceleași probleme. Combine defecte, oameni care nu știu ce au de făcut, camioane rătăcite pe drumurile incintei și altele care stau cu orele la bazele de recepție.Un semnal de alarmă : risipa ce se constată. De-a lungul și de-a latul solelor recoltate, foarte mari cantități de știuleți rămași pe jos. Cineva aprecia pierderea la 7—8 procente, ceea ce înseamnă circa 800—900 kilograme la hectar, la o cantitate globală de sute de tone.Foarte mulți lucrători din incinta indiguită și-au manifestat îngrijorarea pentru soarta recoltei de porumb. Am reținut, că pentru a scoate de sub orice pericol producția bună se impune dublarea ritmului actual de lucru. Aceasta, prin concentrarea în zonă a încă cel puțin 300 de tractoare și 100 de combine ; prin depozitarea a o parte din producție în pătulele întreprinderilor agricole de stat cu riscul de a se cheltui, în plus, cu manipularea 17 lei/tonă. Adăugind acestor măsuri de primă urgență, alte inițiative, colectivele de muncă ale celor zece întreprinderi agricole de stat din zona indiguită a Borcel vor reuși depozitarea fără pierderi a noii recolte. Ceea ce este esențial, este că tot ceea ce se întreprinde trebuie să vizeze devansarea timpului, scurtarea cit mai mult posibil a perioadei de recoltare și de transport. zi de ploaie înseamnă aici, după cum o spun oamenii cu experiență, cel puțin o mie de tone de porumb pierdute. Cifra invită la meditație, dar mai ales la măsuri organizatorice de mare efect.
GH. FECIORU •

Al doilea furnal
(Urmare din pag. I)

OANCEA BUZEA, șeful sectorului furnale. Aceasta înseamnă că pînă la sfîrșitul anului vom elabora în loc de 20 000 de tone fontă, circa 80 000 tone. Pentru balanța de metal a țării, un asemenea proces are importanță deosebită. întrucît creează condițiile necesare recuperării restanței la producția de oțel. Pentru combinatul nostru, importanța nu este mai mică : o dată cu intrarea acestui fumai în funcțiune va putea fi utilizată în întregime capacitatea celor trei converti- zosire ale oțelăriei. ~Interlocutorul nostrit'își âdună cu greu gîndurile, în urma eforturilor depuse și a emoțiilor încercate. Cu glas domol, tremii- rînd discret, ne mai mărturisește s „Constructorul a lucrat aproape ireproșabil. Partea de automatizare din primele ore ale probelor tehnologice a funcționat la nivelul la care funcționează în prezent cea de la primul furnal",*Elaborarea primei șarje continuă. Limbile albăstrui ale flăcărilor aleg metalul de minereu, îl aduc la incandescență și puritate. Lingă noi este inginerul Mihai Fierbințeanu, șeful șantierului I.M.I.A., unul dintre constructori.— Totul merge foarte bine. De altfel, și probele au decurs ireproșabil, fără nici o defectare de mecanism.— O dată intrat în funcțiune, de furnalul doi vă despărțiți. Unde o să vă mai întîlnim ?— La calculatorul electronic de la sectorul fumai, la cel de la sectoral energetic, la furnalul 3, la 4...Elaborarea primei șarje conti
funcționează la Drăgănești (jud. Teleorman — nu Ialomița), ocupînd o catedră de specialitate, formată din ore de socialism științific, economie politică, psihologie, logică. Perfect. Dar se transferă în a- nul școlar 1968—1969 în trimestrul trei la Valea Popilor, în județul Ilfov unde predă.-, matematică, și o găsim încadrată pentru anul școlar 1969—1970 la Malu-Spart, tot ca profesoară de matematică. Acum a aflat că la Oltenița nu s-a prezentat un absolvent ca-
„N-AM VOIE...“

(Urmare din pag. Ijcut de o mătușă din București. Aici am făcut liceul, aici facultatea, aici mi-am format un cerc de prieteni, aici...Ghicește probabil, după mimica mea, că argumentele nu sînt foarte convingătoare.— Nu sînt căsătorit. Dar poate aveam de gînd să mă căsătoresc tot aici, și..-— Cînd ați terminat facultatea ?— în 1962. După terminarea I.P.G.G.-ului am fost repartizat la rafinăria din Cîmpina. Am lucrat acolo 5 ani. In urma stagiului am fost făcut șef de secție și am funcționat pe acest post trei ani și jumătate, de care se leagă primele și cele mai mari satisfacții. Nu de domeniul spectaculosului. Satisfacții legate de îndeplinirea planului.de calitatea muncii, de faptul că secția pe care

RESPONSABILITATE ÎN IIIlMRecentele Hotărîri ale Consiliului de Miniștri privind generalizarea experimentării noului sistem de salarizare șj majorarea salariilor în agricultură constituie încă o dovadă în plus a grijii pe care partidul și statul o poartă celor ce muncesc pe ogoare. Tocmai prin prevederile lor — creșterea salariilor medii cu 20,6 la sută pentru specialiștii care lucrează în cooperativele agricole, cu 9 la sută a salariilor lucrătorilor din agricultura de stat — aceste hotărîri au găsit un larg ecou în rîndtil lucrătorilor agricoli ale căror cîștiguri vor spori față de anul 1967, cu peste 725 milioane lei.La secția 1 a I.M.A. Titu îl întîlnim pe tovarășul inginer Cornel Arzoiu, care ne declarăj „Ca mecanizatori, înțelegem să răspundem la această majorare a salariilor printr-o sporită abnegație și un înalt simț al datoriei față de sarcinile ce_ ne stau în față. Cum realizările noastre nu pot fi desprinse de ale unităților pe care le deser- vim, recentele hotărîri leagă mai strîns veniturile noastre, ale mecanizatorilor, de rezultatele economice ale unității deservite. Prevederile noii hotărîri ne obligă să muncim mai bine, să lucrăm în campanii ziua și noaptea pentru ca recoltele să crească continuu. Mecanizatorii cu care am stat de vorbă, Dumitru Dumitrache, Ion Oneață, Ion Gheorghe, Constantin Dobre și alții și-au pro; pus executarea lucrărilor la cei mai înalți indici calitativi, depășirea vitezei zilnice de lucru planificate și terminarea cu trei zile mai devreme a lucrărilor ce Ie revin. Pînă acum vă pot spune că ținindu-și cuvîntul au dat numai lucrări de cea mai bună calitate".Sîntem la sediul Cooperativei agricole de producție „Dezro

nuă. în fumai, un vuiet continuu Furnaliștii supraveghează îndeaproape, în sala de comandă este o activitate febrilă. Ei sînt ho- tăriți să dea economiei naționale prin această intrare în funcțiune, înainte de termen, cu 80 000 tone mai multă fontă, începutul este excelent. Dar, pentru a evidenția mai bine e- forturile care au permis acestui început trebuie să ne referim la cîteva caracteristici ale obiectivului și la cantitatea de muncă depusă : înălțimea furnalului este de 80 metri ; cu betonul turnat s-âr fi putut construi o șosea modernă lată de 6 metri și lungă de*105 km, ceea .ce înseamnă -de "trei ori distanța Galați — Brăila;’ din armătura utilizată s-ar fi putut construi un bloc turn cu 8 apartamente pe nivel, înalt de 130 de metri. Priceperea și hărnicia constructorilor, experiența acumulată la înălțarea primului furnal intrat în funcțiune anul trecut, se evidențiază și prin faptul că noul furnal a fost zidit într-o perioadă mult mai scurtă. Lucrările specifice de construcție la furnalul propriu-zis, după cum remarca inginerul Ion Tă- 
tărușanu, șeful șantierului 61 de la I.C.M.S.G., au durat cu 4 luni și jumătate mai puțin, iar timpul de montaj al utilajului tehnologic a fost redus cu 6 luni.Ora 15. Fonta primei șarje a început să curgă pe jgheaburi. Incandescența ei luminează chipurile tuturor. Zărim fețele emoționate ale fumaliștilor din schimbul maistrului Ion Filip, cărora le-a revenit cinstea să e- laboreze prima șarjă. Toți sînt însuflețiți de importanța actului la care participă.
lificat pentru o catedră de desen și... o solicită absolventa Facultății de filozofie.Ne gîndim că afirmarea profesională la care rîvnește (sau trebuie să rîvnească) oricare absolvent presupune, fără îndoială, profesarea specialității, singura pentru care ești cu a- devărat competent. Oare tinerii care anual se perindă de la o școală la alta, de la o catedră la alta, n-au ajuns încă la certitudinea că o activitate instructiv-educativă cu adevărat eficace presupune stabilitate, continuitate ? !

o conduceam exporta produse în 25 de țări și nici un transport de al ei nu a fost refuzat. Lucrau sub coordonarea mea 550 de oameni, dintre care peste 80 Ia sută, tineri. Mă împrietenisem cu ei..- De altfel, ca activist în comitetul regional U.T.C. răspundeam direct de problemele tineretului industrial. Cîmpina are cîteva întreprinderi mari: „Po- iana“, „Neptun", „Cîmpina" și altele. Organizam schimburi de experiență, olimpiade, îmi plăcea munca aceasta în mod deosebit.Face o pauză. Știe ce întrebare o să urmeze, dar mă lasă să o formulez eu.— Atunci, de ce ați plecat din Cîmpina ?— Din motive personale...— Toată lumea justifică așa o cerere de serviciu în Capitală.
— Probabil, numai că eu

birea muncii" din Titu. Inginerul agronom al unității, Florea Diaconu, ne spune : „Ca specialist in C.A.P. mă voi bucura de o majorare a salariului de 20,6 la sută. Aceasta mă bucură și mă obligă să răspund grijii manifestate de partid și guvern printr-o susținută muncă în direcția indeplinirii exemplare a îndatoririlor mele. Ca reprezentant al statului în această unitate, ca specialist, eu sînt acela care port întreaga răspundere pentru executarea la timp și în bune condițiuni a lucrărilor agricole, pentru livrarea integrală a tuturor produselor contractate cu statul. înțeleg prin aceasta să mă angajez cu toate forțele pentru terminarea în timpul optim a lucrărilor agricole de sezon și respectarea obligațiilor ce revin cooperativei noastre prin contractele încheiate cu statul, iar calitatea mărfurilor livrate să fie cea mai bună. Numai astfel voi putea răspunde grijii și atenției de care se bucură agricultura, lucrătorii din agricultură din partea partidului și statului nostru. Ca o măsură imediată cooperativa noastră s-a angajat pentru terminarea însămințărilor de toamnă înainte de data planificată adică înainte de 25 octombrie.Aceste declarații, alături de multe altele conținute în scrisorile adresate Comitetului Central al Partidului, tovarășului Nicolae Ceaușescu personal dau glas profundei recunoștințe și angajamentelor salariați- lor din agricultură de a răspunde grijii partidului și guvernului muncind cu elan sporit pentru a înfăptui măsurile trasate de Congresul al X-lea privind creșterea producției a- gricole livrarea de produse a- gnoalimentare în cantități sporite.
ELISEI TARȚA

Puțin timp după elaborarea primei șarje de fontă, la noul furnal a avut loc în combinat un miting al constructorilor și fumaliștilor. La sfîrșitul mitingului, cei pre- zenți au adoptat, într-o atmosferă de vibrant entuziasm, textul unei telegrame adresate C.C. al P.C.R. tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, în care se spune, printre altele : Elaborarea primei șarje cu 45 de zile mai devreme creează condițiile necesare pentru ca, pînă la sfîrșitul acestui an, sarcinile stabilite prin ’"țlăh să fie depășite cu 80 000 tone fontă, 5 000 tone oțel și . 4 200 tone tablă groasă. O muncă însuflețită se desfășoară peșantierele noilor obiective : la-minoarele de benzi la cald și benzi la rece, la fabrica de var și de oxigen, la care ritmul de execuție a fost intensificat, constructorii și montorii devansînd pas cu pas stadiile fizice. Ra- portîndu-vă acest nou și important succes în edificarea Combinatului de la Galați, comuniștii, întregul colectiv de pe platforma combinatului siderurgic asigură Comitetul Central al partidului, pe dumneavoastră personal, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că — muncind sub directa îndrumare a organelor și organizațiilor de partid — constructorii și siderurgiștii gălățeni vor depune aceeași pasiune și dăruire, același nestăvilit avînt, în vederea înfăptuirii hotărîrilor stabilite de Congresul al X-lea al partidului în domeniul industriei siderurgice, pentru a face din Combinatul de la Galați, așa după cum s-a prevăzut, o primă cetate a oțelului românesc.
n-am solicitat serviciul în Capitală.__  ?I?— Oricît de curios vi s-ar părea, eu am cerut să merg la Pitești- O să mă întrebați de ce tocmai la Pitești. Pentru că acolo s-a construit o rafinărie nouă, modernă, pentru că totuși sînt mai îndrăgostit de * meserie decît vă închipuiți. Mi s-a oferit însă un loc în minister și...Nu mai insist. Aflu că inginerul Lupu se pregătește să meargă în județul Dolj.— De fapt — îmi spune el — ar fi trebuit să discutăm de la început despre necesitatea 
Înțeleasă așa cum trebuie și de-abia apoi despre preferințele mele. îmi dau seama că locurile unde m-am născut (bîntuite altădată de bîiguieli- Ie demente ale unui Petrache Lupu) și-au cucerit în zilele noastre o faimă • statornică. Nu-i nevoie să amintesc eu o- biectivele industriale și agrare ale Craiovei, Bălșului. înțeleg că n-am voie și — fiți convinsă, nici n-aș putea — să stau de-o parte. Așa că, aștept să știu exact ce sarcini’ îmi vor reveni și apoi, geamantanul în mină și primul tren spre Craiova. Doresc, sînt ho- tărît să fac treabă ! Asta nu înseamnă că nu am emoții, că nu mă gîndesc la colectivul pe care urmează să-1 cunosc, căruia urmează să mă integrez, că nu încerc și niște regrete. M-ați invitat Ia sinceritate.-.— Și v-ați conformat. Pentru asta vă mulțumesc și cred că nu mai e nevoie să vă m-e-z succes. Ajunge doar, „drum bun“ l
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DE VEDERE ASUPRA VIEȚII— Care credeți că sint actualmente raporturile artei românești cu cea universală ?— Arta acestei epoci a cunoscut în linii mari realizările timpului, preceptele sale teoretice, dar a manifestat și lipsa unei sincronizări, căci altfel nu s-ar fi ajuns la situația în care bună parte din pictura noastră pînă in preajma a- nului 19-10, și chiar după, să apeleze precumpănitor la procedee postimpresioniste. Această lipsă de sincronizare e vădită și prin intermediul acelui proces denumit specialitate ai paralele".Mă gîndesc la dintre cei mai tiști ai noștri, la le suprarealiste, mai într-un cîmp autohton, artist pe care ni-1 reprezentăm de ani de zile aproape stereotip, prin lucrări ca „Gigantul", mi- nimalizînd însă un aspect, definitoriu al creație} sale, reprezentat de ..Himere", „Sfinx", „Zeul războiului", „Adormirea Maicii Domnului", sau acea plastică mică foarte interesantă. în fond proiecte nerealizate care-și așteaptă „redescoperi- rea“. Aici nu intră în discuție importanța creației lui Paciu- rea doar pe plan național cît mai ales, și pe plan universal. Cred că în această direcție e- fortul criticii noastre este foarte mic în general și cred că e timpul ca valorile noastre să-și găsească drum către conștiința universal’Aății.Apar la noi lucrări în care artiștii Știu printr-un discemămînt, printr-o intuiție sigură, să-și apropie un fel de exprimare modern, o viziune și o concepție modernă despre artă, care înțeleg mecanismul intim al fenomenelor contemporane și în consecință găseso tonul cel mai exact, dar apat și lucrări în care unii artiști, nu mai puțin sinceri în stările lor creatoare nu izbutesc să penetreze și să înțeleagă realitatea de dincolo de reproducere, de text critic sau chiar opera autentică ca și mobilu- rile acestei arte, preluînd de la ea un cod formal de expresie devenit în mina lor sărac, stîn- jenitor. servil. Repet, chiar în fața unei opere autentice înțelegi mai puțin dacă nu ai po-

sibilitatea să înțelegi mediul, ciocnirea de idei care a produs-o. mentalitatea, ambianța generală. Cred că raporturile artei noastre cu artă universală sînt condiționate și de cunoașterea adîncă, reciprocă a fenomenelor artistice, de un schimb de idei care nu poate debit să îmbogățească un fond solid, sănătos, inalterabil, dar care nu se poate dezvolta intr-o rigidă și voită claustrare.
în critica de „descoperirilorPaciurea. unul lnteresanți ar- încercările sa- dezvoltate nu-

— Ce înseamnă pentru un ar
tist plastic condiția contempo* 
raneității ?— în primul rînd prin exprimarea unui punct de vedere asupra existenței, asupra vieții. Nu se mai poate ieși astăzi în natură, ca acum cincizeci sau o sută de ani, executîndu-se cu conștiinciozitate, un peisaj liniștit, molcom, cu flori, cu gîze, cu rîulețe, întoreînd spatele implicit la tot ceea ce viața îți aduce impetuos. ,A împlini condiția contemporaneității înseamnă a ne situa în planul ei de gindire, a fi continuu interesați de resorturile evoluției de azi ale faptelor de viață, și în consecință, a concepe actul creator mai intelec- tualizat, în sfîrșit, mai complex, mai nuanțat. Azi mi se pare de neconceput opera unui contemporan care să nu angajeze Privitorul într-o sumă de pro- leme ce depășesc cu mult problemele picturale și-l mută în zona ideilor. Opera de artă nu se mai poate mulțumi cu simpla satisfacere a unui anumit gust, ci pretinde a îngloba di

DESPRE
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(Urmare din pag. I)Notam într-un articol trecut că Oamenii creează cultura, iar cultura — la rîndul ei — ii creează pe oameni, îi modelează în virtutea și-n sensul semnificațiilor sale. Și, cu adevărat, comportamentele indivizilor sint elaborate pe baza unor modele culturale avizate și oferite de societate. Iar personalitatea, intrucit cuprinde comportamentele avantajoase individului aflat față în față cu situații și condiții oferite și impuse de societate, de mediul său cultural, apare ca fiind determinată în chip esențial și de netăgăduit tocmai de acest mediu. Evidența faptului nu este doar teoretică, se poate lesne surprinde în obișnuințele cotidiene: cum muncim, cum visăm, cum vorbim, cum reacționăm în fața nedreptății și a neadevărului, a minciunii, imposturii și lipsei de competență etc. etc., cum ne îmbrăcăm, cum primim oaspeți. Replica atît de frecvent folosită cu și fără noimă despre cei „șapte ani de acasă", dincolo de adevărul comod ce-1 oferă semnalează îndeosebi, și pe bună dreptate, rolul familiei in conturarea prezenței umane viitoare a fiecăruia. Intervenția instituțiilor, a școlii, organizațiilor de tineret, pornește de la acele contururi căpătate în sinul familiei și, ceea ce este interesant de subliniat, rolul familiei pe mai departe, in formarea unei personalități, în loc să descrească, se impune cu și mai multă putere, ajută, sau împiedică, sau întîrzie dezvoltarea noilor determinări deprinse prin- tr-un contact mai exact cu lumea. Desigur că modelele de comportament ale indivizilor au un grad mai mic sau mai mare de originalitate, dar și originalitatea chiar în accepția adolescentului dornic să forțeze o mulțime de uși ce i se par închise, dar, în fapt, așa cum are s-o afle curînd, se deschid la cea mai delicată atingere, nu este decit rezultatul selecției conștiente sau nu a fiecăruia din mediul în care trăiește. A declara că doar originalitatea valoroasă și creatoare duce Ia ceea ce îndeobște se numește personalitate cu P este un truism și, oricum, problema depășește cadrul acestui articol. Dar poate că ar fi nimerită totuși sublinierea distincției nete între individul acultural — și un astfel de individ nu există, omul nefiind izolat prin natura sa socială, simpla Iui relație cu ceilalți pjasindu-l într-un mediu cultural și cultura înfățișîndu-i-se prin comportamentul celorlalți —, și individul incult. Atesta din urmă existind cu siguranță și însemnînd nu numai un grad infim de asimilare a culturii, ci și — sau mai cu seamă — cel care-și strînge din te miri ce pumnii și lovește cu plăcere animalică obrazul cuiva, cel care stă rezemat de zidul cinematografului și-și strigă cu glas pițigăiat și lipsit de rușine neputința buneicuviințe, cel care rătăcește la colțuri de stradă cu miinile frinte de nemuncă în buzunarele nădragilor clipind bezmetic în urma trecătorilor, cel care... dar nu mai are sens să enumăr această infirmă faună născută din- tr-un complex de împrejurări în care vinovățiile familiei fac corp comun cu indiferența școlii, a organizațiilor de tineret, a omului de pe stradă, a cunoscutului de aceeași vîrstă —, poate a tuturor. Deosebirile in asimilarea culturii, element formativ al personalității, mi se par, Ia urma urmelor, infinite, dar nu in- controlabile și neperfectibile. Cel puțin in datele esențiale.Receptivitatea față de cultură oferă nu numai posibilitatea necesară a elaborării unor modele de comportament corespunzătoare ambianței culturale în care trăim și schimbării Jor în concordanță cu mutațiile ce intervin la toate nivelele vieții sociale, dar — ceea ce este mai important — receptivitatea poate da și dă fiecăruia un grad de certitudine în privința valorii comportamentului său pe linia celor mai general umane semnificații. Fără doar și poale, tocmai această receptivitate este prima condiție a oricărei activități creatoare, a manifestării plenare a personalității, ceea ce, în contextul problematicii discutate, echivalează cu contribuția individului la formarea culturii. „Alegerea", opțiunea pentru comportamente superioare — și aci se află izvorul acelor 'înduioșătoare hotărîri de a fi aidoma profesorului iubit, aidoma meșterului cu mîini de aur, a sportivului și actorului stimat, a savantului cu voce tunătoare, a tuturor celor ce-au dobîndit recunoașterea lumii —, presupune o deschidere bogată a interesului către tot ceea ce lumea oferă ca valoros și stabil, și numai după aceea o selecție riguroasă pe măsura propriilor puteri. Dar nu este mai puțin adevărat că normele de conduită, fiind parte integrantă a culturii unei societăți, se impun membrilor societății cu un coeficient variat de constrîngere, situație care aduce m discuție ideea „realizării" și a satisfacției. Cum acestea sint determinări cu un accentuat iz de psihologie a individului, mă mulțumesc să observ că in cazul unei societăți cu o cultură valoric stabilă nu numai ca tendință — cazul societății noastre socialiste — formarea oricărei personalități impune dincolo de înțelegerea și receptivitatea la noi sisteme de referință — condițiile culturale fiind nrimenite pe linia unui progresfără limite —, asimi — ——se constituie ca esen socialist.

mensiunile vaste ale întrebărilor despre existență, despre fericirea umană. Poate că esențială prefacere înfăptuită în ultimul sfert de veac e radicala orientare a culturii plastice către o altă zonă, alta decît a satisfacerii unui intimism mărunt: 0 zonă de grave idei asupra vieții sociale, de interogații privind viitorul omenirii. O asemenea orientare presupune, firește, mutații profunde în conceperea rolului artistului, a statutului său moral, intelectual și oi vie.— Cum înțelegeți această condiție din punctul de vedere al publicului ?— Deși voi spune că sînt partizanul perfectei comprehensi- billtăți în artă, a sentimentului, a căldurii, nu pot să nu remarc cu mîhnire că un anumit public nu ajunge întotdeauna să înțeleagă eforturile noastre (și nu numai ale noastre) ale pictorilor — firește a- tunci cînd aceste eforturi duc efectiv la crearea unei opere autentice — în primul rînd datorită unei precare culturi artistice, pornită încă de pe băncile școlii. Paralel cu discutarea fenomenelor de adecvare sau inadecvare apărute în procesul general al creației, și a căror limpezire stă în puterea artei, a artistului, a criticii, a acelui mare public care înțelege, trebuie dezbătută ți problema felului (sau felurilor) în care facem cunoscute publicului valorile naționale ca și pe cele universale. Eu cred în marea receptivitate a publicului recunoscînd însă deschis că expozițiile în sine ca și cronicile care le însoțesc reprezintă încă prea puțin pentru educația sa, pentru ceea ce merită și e în drept să primească.— Cînd ați vorbit de contemporaneitate ați accentuat caracterul novator...— în peisajul artelor noastre atît de divers, un ascet, un cerebral ca Palady, și un artist debordant aproape instinctual, ca Țuculescu coexistă armonic ți nici unul și nici altul nu sînt depozitarii exclusivi, antologici ai unui spirit. Ansamblul se impune cercetat. Cînd vorbesc de tradiție mă gîndesc la un anumit spirit, latin, care patronează arta noastră, la permanențele sale autohtone. la acea deschidere spre universal, vădită în opera unor artiști și scriitori de seamă. Arta noastră îmi pare precumpănitor lirică, predispusă unei anume subtilități, aluziei, o artă de rafinată metaforă.
Interviu realizat de 
CORNEL RADU 
CONSTANTINESCU

(Urmare din pag. I)
C.C. al U.T.C. din 10—11 octombrie a.c- a analizat activitatea organelor și organizațiilor Uniunii Tineretului comunist în domeniul muncii de propagandă, formele și modalitățile practice ale acestei activități, obiectivele și sarcini
le de viitor. Reliefind importanța asigurării unui cadru organizat muncii de pregătire politico-ideologică, a cuprinderii întregii mase de tineri în sistemul de informare și pregătire, prin inițierea unor acțiuni care să contribuie la cunoașterea aprofundată a documentelor Congresului al X- leă al partidului în strînsă legătură cu sarcinile profesionale și de muncă, plenara a stabilit — printr-o hotărire cu 
privire la organizarea activi
tății de pregătire politico-ideo
logică a tineretului în perioada 1969—1970 — un program de acțiune care prevede, pentru toate organizațiile U.T.C., obligația unor activități politico-educative proprii, care să înglobeze atît temele ce urmează a fi dezbătute, cît și alte activități consacrate informării și pregătirii politice, modalitățile desfășurării acestora în funcție de condițiile și posibilitățile din fiecare unitate, de nivelul de pregătire al tinerilor.Așa cum a stabilit plenara, întreaga activitate politico- ideologică desfășurată de organizațiile U.T.C. va trebui să se concentreze, în perioada care urmează, asupra cunoașterii și aprofundării temeinice, cu mijloacele unei propagande vii și eficiente, a tezaurului de idei și valori înmănunchiat în documentele Congresului al X-lea al partidului, ca mijloc principal de influențare politică și înzestrare ideologică a tinerei generații. Fiecare organizație U.T.C. are datoria de a iniția, conform specificului domeniului său de activitate, preocupărilor concrete ale colectivului de tineri, dezbateri pe marginea unor idei, concepții și teze fundamentale relevate de Congresul al X-lea privind creșterea rolului conducător al partidului în actuala etapă a dezvoltării țării, politica sa economică, măsurile adoptate pentru perfecționarea conducerii economiei, a culturii și științei, a întregii vieți politice și sociale, evoluția funcțiilor statului, trăsăturile specifice ale democrației socialiste și căile adîncirii ei, înflorirea personalității în 0- rînduirea socialistă, activitatea ideologică și dezvoltarea gîn- dirii creatoare a maselor, politica externă a partidului și statului nostru, rolul și locul organizațiilor de masă și obștești în condițiile construcției societății socialiste multilateral dezvoltate etc. Așa cum s-a stabilit în hotărîrea adoptată de plenară, C.C. al U.T.C. va elabora pentru toate categoriile de tineri un număr de tematici și consultații, pre

cum și alte materiale ajutătoare în vederea asigurării unei desfășurări a dezbaterilor documentelor Congresului al X-lea al partidului.Organizațiilor U.T-C. din întreprinderile industriale, comune, școli, licee, institute de învățămint superior le revine obligația de a organiza, asigu- rindu-și sprijinul unor cadre calificate și în forme cît mai diverse, informarea detaliată, competentă și promptă a tinerilor asupra celor mai importante probleme ale politicii interne și externe a Partidului Comunist Român, a evenimentelor și fenomenelor care se desfășoară in lumea contemporană, a mișcării internaționale de tineret. Pentru toate categoriile de tineri, organizațiile U.T.C. vor trebui să organizeze, și pe viitor. întîlniri periodice cu cadre de condu-

lumea le-a aflat de mult din presă, cu discuțiile vii și directe, cu dezbaterea în profunzime a problemelor, proceselor și fenomenelor care-i interesează pe tineri, are o însemnătate deosebită pentru dezvoltarea unei gindiri active, receptive și critico, în stare să compare cu luciditate, să selecteze adevărul, să determine mîndria patriotică pentru realizările obținute, pentru capacitatea de creație a poporului nostru, împreună cu dorința de a dezvolta aceste realizări, printr-o participare entuziastă și conștientă la înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului nostru. Astfel de informări, discuții și convorbiri trebuie să aibă un caracter operativ, mobil, să nu se aștepte „dispoziții" și „indicații" pentru explicarea unui

obștești a tinerilor, atitudinea lor față de muncă și învățătură, comportamentul în familie și societate, participarea la viața de organizație, respectarea îndatoririlor statutare. Ca instrument educativ de maximă importanță, verificat de întreaga experiență a organizației noastre, adunările generale, pregătirea lor, trebuie să ocupe un loc mai marcat în preocupările organizațiilor noastre, pentru cultivarea trăsăturilor și deprinderilor morale înaintate, a spiritului civic socialist, a conștiinței nobleței muncii, a respectului avutului obștesc, a respectului legalității și eticii socialiste, a combativității față de atitudinile înapoiate, față de concepțiile rutiniere, de lipsuri și împăcare cu ele, pentru crearea unui climat de

ACTIVITATEA
POLITICO-EDUCATIVĂ

A ORGANIZAȚIILOR 0. T. C
aparatul de partid și din economie și cul- activiști ai U.T.C. — care s-au relevat ca extrem de eficientă, Și

cere din de stat, tură, cu întîlniri o formăcu virtuți mobilizatoare instructive deosebite în cadrul cărora să se efectueze o informare calificată asupra principalelor probleme și evenimente interne și internaționale, să se răspundă întrebărilor ridicate de tineri, să se dezbată documente și hotărîri de partid și de stat, scoțîndu-se la iveală aspecte și implicații inedite, am- plificîndu-se exemplificarea, lărgindu-se argumentația dincolo de ceea ce, prin forța împrejurărilor, știrile de presă, documentele sau hotărî- rile o fac într-o formă concentrată, sintetică. Reușita a- cestor activități depinde, în mod nemijlocit, de seriozitatea și profunzimea răspunsurilor date la întrebările prezentate, de ancorarea lor în sfera de interese a tinerilor, de abordarea deschisă a chestiunilor celor mai dificile, de pregătirea acelora care merg în mijlocul tinerilor. înlocuirea manierei îngust-școlă- rești de informare stereotipă, de repetare mecanică a unor date și fapte pe care

eveniment sau a unei hotărîri de partid și de stat, ci activitatea propagandistică în jurul lor să le urmeze strîns, desfășurindu-se în însuși miezul lor incandescent.In scopul sporiri rolului e- ducativ al adunărilor generale, a capacității acestora de a influența personalitatea tî- nărului, formarea trăsăturilor revoluționare ale omului nou, intensificarea participării sale active la înfăptuirea sarcinilor profesionale, la viața politică și socială a țării, creșterea contribuției la realizarea obiectivelor stabilite de partid, organizațiile U.T.C. trebuie să supună dezbaterii tinerilor problemele fundamentale ale muncii și vieții lor, ale colectivelor în care lucrează, invitind la a- dunări conducători ai întreprinderilor și instituțiilor, specialiști, solicitîndu-le aportul la stabilirea celor mai potrivite, mai eficiente măsuri pentru mobilizarea masei de tineri la efortul ridicării nivelului general al activității social-economice. în adunările lunare ale grupelor U.T.C. vor trebui dezbătute, într-o manieră mai largă și mai profundă, problemele concrete ale activității profesionale și

POP SIMIONI

CRIZA DE TIMP"

ANTONIO’ 
(GRAMSCI;

opinie împotriva fenomenelor negative, a abaterilor de la disciplina muncii, a fenomenelor antisociale.Esențială pentru cultivarea ideilor și valorilor moral-poli- tice, în straturile cele mai largi ale tineretului, este însăși concepția care stă la baza o- rientării și organizării activității politico-educative. Ea trebuie să se desfășoare pornind de la înarmarea tuturor membrilor organizației noastre, a tuturor tinerilor cu cunoașterea adevărurilor teoretice, principiale, a legilor care guvernează dezvoltarea socială, a concepției marxist-leniniste despre lume și societate.Tinerii oare manifestă interes pentru studiul organizat al problemelor teoretice, activiștii și propagandiștii U.T.C. vor trebui recomandați, de către organizațiile U.T.C. să urmeze învățămîntul de partid, cursurile universităților serale de marxism-leninism și ale școlilor uzinale. Organizațiile U.T.C. vor trebui, de asemenea, să acorde o mai mare a- tenție tinerilor care doresc să-și îmbogățească cunoștințele profesionale și cultural- științifice, îndrumîndu-i să frecventeze cursurile universităților populare sau ale celor muncitorești, eolaborînd cu comitetele de cultură și artă, ou conducerile căminelor culturale pentru grame pundă gătiră și educării multilaterale a tinerilor, intereselor, nevoilor și preferințelor lor.Un rol de seamă în dobîn- direa unei concepții juste despre lume și viață îl are educația științifică a tineretului, cultivarea convingerii în ' .valoarea cunoașterii științifice și a puterii ei de a accelera progresul în toate do-

și caselor de cultură, asigurarea unor pro- și cursuri care să răs- plenar sarcinilor pre-

conținut ale muncii, peni organizarea educării politici tineretului, înlăturarea ui modalități care nu mai cori pund nevoilor concrete muncii de propagandă trebi urmată, simultan, de înloc rea lor cu acțiuni educat: eficiente, corespunzătoare n lor condiții și cerințe.Analiza activității politii ideologice, efectuată de p nara CC. al U.T.C., a relev în ceea ce privește diferenț rea și diversificarea- cțiunil o serie de minusuri, începi încă din faza de concepere acestor activității și pînă finalizarea lor. Așa cum s subliniat în dezbaterile pier rei, va trebui ca, în perioa care urmează, să se acorde atenție mai mare acelor ca gorii de tineri care au f- neglijați în trecut sau peni care au fost initiate forme i teresante ce se cer consolidi și perfecționate.La sate, paralel cu înlă' rarea unor deficiențe de r tură organizatorică, se impu o preocupare mai accentul a organelor și organizații U.T.C. Dentru pregătirea i litico-ideologică a tinerii fructificîndu-se posibilii pînă acum ignorate, ca. pildă, folosirea perioadei iarnă pentru organizarea acțiuni educative eficiente, gate de actualitatea social-j litică. Organzațiilor U.T.C. la sate le revine, de asen nea, datoria atragerii tinere fete, care reprezintă majori tatea tineretului sătesc, la , tivitatea social-politi-că, la treaga viață a organizației.In rîndurile tineretului mu citoresc, organizațiile U.T sînt chemate să intensif propaganda economică și te nică, să explice tinerilor cc ținutul unor categorii și p ghii economice ca prețul cost, rentabilitatea, produc vi ta tea muncii, eficie'a e< nomică, căile concrett pi care își pot aduce contribu zilnică, în procesul mur/ri îmbunătățirea acestor 1. ' tori de bază ai activități’, treprinderii. Acțiunile pcRitic educative destinate formă tinerilor din întreprinde? industriale, ridicării conști: ței lor muncitorești, cultivă dragostei și atașamentul față de colectivul în care 1 crează, a atitudinii înaints față de muncă, se cer de fășurate mai larg, pe plani multiple, îmbogățindu-se f< mele consacrate — dezbatei le, olimpiadele pe mesei participarea la unele activiti inițiate de sindicate etc. — elemente și forme noi, ir direct și pregnant educații capabile să mobilizeze, să d termine o înaltă răspunde față de obligațiile muncii, 8 îndeplinirii normelor și plan lui de producție.Pe baza recomandărilor c mune ale C.C. al U.T.G și M nisterului Invățămîntului a țiunile politico-educative î: treprinse în rîndurile elevii trebuie să dobîndească t spor de atractivitate, depș, i du-se faza simplelor inforir ? politice (ținute de multe c sub forma unor buletine < știri) sau a expunerilor și sin pozioanelor care se suprapt cunoștințelor predate în ore de învățămînt și căutîndu-: modalități și forme care : țină seama de psihologia vîr; tei, de nivelul de pregătire elevilor, de receptivii tea mobilitatea lor spirituîxă.îndatoriri dintre cele m: importante privesc activitate politico-ideologică desfășural în rîndul studenților. Asocii țiilor studențești le revine sai cina de a-i cuprinde pe to studenții într-un sistem c pregătire politică permanermeniile vieții. Difuzarea largă, Pe Răsura cerințelor și pc în forme variate și atractive, a sibilităților existente în învc

Noul roman al lui Pop Simion este, de fapt, jurnalul literar al celui care a ocupat „locul mortului** într-un autoturism stopat brusc și absurd într-o cursă euforică. Este jurnalul celor „unsprezece sferturi de oră“ de după accident, în care personajul nu din întîmplare scriitor, încearcă să-și înregistreze reacțiile psihice datorate noii sale ipostaze, aceea de traumatizat bîjbîind ore în șir între A fi și A nu fi. Pentru cel care pînă atunci se depărta în zori pentru a așterne pe hîrtie gîndurile sale despre viață și moarte, această situație limită cvasi- adevărată, în care a fost catapultat pe neașteptate reprezintă întîlnirea cu necunoscutul despre care a scris mai mult decît știa despre el. Cel de-al doisprezecelea sfert de oră ar fi tocmai momentul scrierii romanului, încheierea cursei împotriva morții (cum își subintitulează Pop Simion romanul). Depășirea punctelor critice, numeroase, își au izvorul pe plan psihic în dialogurile despre viață pe care le poartă subconștientul accidentatului, cu cei chemați de memoria sa: Todor Tunsu, un tată de la care poate moșteni o sănătate excelentă și-o longevitate întinsă, Iosif Hebe, portarul sărac și de-

profesorul Feleagă, veri- șoara Mura, prima martoră a exploziei virilității adolescentului de șaptesprezece ani. Inegală și împovărată de ornamentații gratuite, uneori fals exotice, alteori ostentativ filozofice, cartea lui Pop Simion rămîne, oricum, o pledoarie pentru încrederea nelimitată în forța umană capabilă să depășească hiaturile ce ne pot coborî în moarte.Dacă acceptăm clauza autorului t „Oamenii care se află prea des la limita dintre viu și neviu, au dreptul să spună, în definitiv, orice'*, aceasta rămîne să stabilim fiecare în parte.
SERGIU VERONA:

flARHIVE SECRETE"
Apărută în „Editura tinere

tului'", cartea lui Sergiu Vero
na se adaugă întinsei biblio
grafii dedicate celui de-al doi
lea front, invizibil, al ultimu
lui conflict mondial: războiul 
secret. Fiecare capitol, perso
najele ți mai ales faptele lor, 
prezentate în paginile acestei 
reconstituiri istorice, stau sub 
tutela documentului, „Marele 
Martor al vremii" ți al sub
teranelor diplomației secrete, 
Selectînd momentele cheie a- 
le conflictelor de culise, pro- 
iectînd în prim plan mobilă
rile imorale care au stat la 
baza spionajului fascist, rea
nimând cu dexteritate, pentru 
cîteva clipe, personaje princi
pale ți marionete, Sergiu Ve
rona reușețte un veritabil 
spectacol al „lanternei magi-

oferindu-ne secvențe din- 
tr-un joc cumplit care s-a nu
mit pe rînd „Planul galben", 
„Planul verde", „Planul Fe
lix", „Operațiunea Rumpelka- 
mmer, „Barbarosa" etc.

Acestor investiții de inteli
gență ți rafinament politic, 
făcute în scopuri devastatoare, 
care au adus ruină materială 
și morală lumii, le sînt opuse 
activitățile unor organizații 
ca „Rote Kapelle" („Orchestra 
roșie").

Montaj alert, curățat de ru
gina povestirii neesențiale, 
redundante, capitolele se suc
ced cu siguranța unui film 
documentar de înaltă ținută. 
Mai mult, un capitol ca „Ro
ma, iulie 1943“ se dovedește 
un mic roman polițist, cu mo
mente de suspens autentic, 
în ciuda faptului că sfîrșitul 
lui ne era cunoscut. „Arhive 
secrete" constituie o lectură 
necesară pentru completarea 
unor cunoștințe fragmentare 
despre marasmul anilor 
1938—1945, dezvăluind frag
mente veridice din epicentrul 
ultimului război mondial.

ANTONIO GRAMSCI

H OPERE ALESE"-Reprezentînd o selecție din cele opt volume apărute în Italia începînd cu anul 1947, textele reunite yt această antologie constituie o primă prezentare, sintetică, a principalelor teme ale gîndirii gramsci- ene. Contribuția lui Antonio Gramsci, fondator și conducător al Partidului Comunist Italian, la dez-

voltarea teoriei marxiste, este astăzi foarte cunoscută și considerată drept o manifestare a marxismului creator contemporan. Antologia de față cuprinde, printre altele, aspecte ale poziției polemice adoptate de Gramsci față d<e teoreticianul liberalismului, B. Croce („Materialismul istoric și filozofia lui Bendette Croce**), punctul său de vedere asupra filozofiei praxisului ca știință („Unele probleme privitoare la studiul filozofiei praxisului**), eseuri despre, artă și cultură. Foarte interesante sînt paginile în care gindi- rea filozofică a lui Gramsci se întîlnește și adeseori dezvolă concepțiile lui Lenin, ca de pildă în problema revoluției socialiste și a partidului, sau în teoria cunoașterii. Volumul beneficiază de o prefață succintă dar excelentă, semnată de profesorul universitar doctor Pavel Apostol, cititorilor fiindu-le înlesnit accesul la opera filozofică puțin sistematică a unui gînditor nevoit să-și scrie bună parte din lucrări în celulele închisorilor fasciste din Bari sau Civitta- vecchia. După parcurgerea volumului, cititorul poate înțelege mai bine neliniștea neescamotată din cuvintele procurorului care l-a condamnat pe Gramsci, la 5 iunie 1928 : „Pentru douăzeci de ani trebuie să interzicem acestui creier să funcționeze'*. Că n-au reușit o dovedesc limpede și paginile acestei antologii-
DORIN TUDORAN

cunoștințelor despre natură, insistîndu-se asupra implicațiilor lor teoretice-filozofice, a cunoștințelor economice și tehnice, legate nemijlocit de înțelegerea proceselor de producție din industrie și agricultură, a cunoștințelor legate de cele mai noi și spectaculoase descoperiri științifice și combaterea, pe aceste baze, a concepțiilor mistice, neștiințifice, a prejudecăților religioase și superstițiilor, trebuie să constituie, pentru organizațiile U.T.C., o preocupare sporită, cu o pondere mai marcată în ansamblul activităților educative pe care le desfășoară.Cum poate fi realizat acest important și complex program, care sînt căile și mijloacele care asigură eficiența activităților de ordin politico-educativ desfășurate de organizațiile U.T-C. ?O exigență de primă importanță a activității politico- educative, esențială pentru reușita acțiunilor întreprinse, este diferențierea și larga varietate, ca metode și forme, în 1 funcție de interes profesional, de preferințe, de nivel de pregătire a diferitelor categorii de tineri. Succesul unor forme noi de activitate politico-ideologică, în special în rîndurile tineretului muncitoresc și studios (cluburile de informare, cadranele, enciclopediile și dicționarele politice, ateneele studențești, cercurile teoretice pe probleme de politică internă și externă etc.), • se datorează tocmai faptului că a răspuns unor necesități reale, concrete, unor cerințe izvorînd din rîndurile unor a- 
numite categorii de tineri. în același timp, însă, dorința diferențierii și diversificării activității, a descoperirii unor forme cît mai vii, mai atractive, nu trebuie să constituie un scop în sine, să slăbească atenția pentru problemele de

țămîntul universitar, de a oi ganiza informarea politică studenților pe baza unei con cepții de ansamblu, vizîn perspectiva muncii educativi Create în scopul unei mt bune coordonări a activităț politico-ideologice în învăță mîntul superior, ateneele stu dențești trebuie să-și îmbo gătească registrul de activi tați, printr-o mai amplă prindere a problematicii tuale, politico-ideologice, programele lor.O problemă de cea mare însemnătate o constitui pregătirea activișilor în do meniul muncii de propagan dă. O mare parte din neajun șurile de pînă acum — a a- preciat plenara — se datorează pregătirii necorespunzătoare a unor activiști din aces domeniu, sau absenței lor dii mijlocul tinerilor. Comiteteli U.T.C. vor trebui să se preocupe, într-o măsură mai însemnată ca pînă acum, de munca concretă a activiștiloi în rîndul tinerilor, de pregătirea și studiul lor, astfel în- cît intervențiile lor în procesul educării tineretului să capete consistența și elocvența pe care le poate oferC?doar cunoașterea permanenta’ a realității și interpretarea ei la un nivel de înțelegere superior.Succesul activităților politi-, co-educative, desfășurate de organizațiile U.T.C. în rîndurile membrilor lor, ale tinerei generații din patria noastră, este atestat de momentul în care ideile, concepțiile, valorile transmise masei de tineri se transformă în idei, concepții, valori și deprinderi proprii, se contopesc cu viața și munca tinerilor, le luminează gîndirea, sentimentele, faptele. Spre realizarea acestui scop trebuie să se concentreze, cu pasiune, fermitate și competență, toate eforturile acestei activități.
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NAPOLI:

• BASCHET ȘI TOTUȘI,
Coordonată esențială a activității sportive de performanță, 

selecția — proces științific ale cărui deziderate solicită din par
tea antrenorilor și celorlalți tehnicieni virtuți nu numai de teh
nică sportivă, propriu zisă ci și psihologice, pedagogice etc. — 
reprezintă unul din subiectele cele mai frecvente ale discuți
ilor ce animă, în ultimii ani, cercurile sporlive din lumea în
treagă.

Tn preajma marilor competiții internaționale, sau, mai cu sea
mă, după desfășurarea lor. acest subiect este evocat cu precă
dere, analizat cub toate aspectele, intrînd în preocuparea nu 
numai a cercurilor de specialiști ci și în aceea a maselor largi. 
Butada potrivit căreia în orice microbist de fotbal se ascunde 
un virtual selecționer „unic", conține, dincolo de aspectul ei 
umoristic, mărturia unui adevăr de prim plan : acela al intere
sului larg pe care-1 suscită problema selecției sportive.

Pornind de la acest adevăr și năzuind să răspundă întrebă
rilor tot mai frecvente care nc sosesc la redacție in legătură cu 
criteriile care stau la baza alcătuirii diferitelor loturi reprezen
tative, ziarul nostru continuă astăzi discuția pe tema res
pectivă — cu scrima și natația — așteptînd din parte 
tehnicienilor, sportivilor și, bineînțeles, a „omului din tribună 
o participare cît mai largă.

• scrimă

ÎNCOTRO?

ochi"

antrenor i

Fotbal. novici (Iugoslavia) puncte (1), Drimer nia) — 3,5 puncte (Româ- 
(1) etc.

prof. LUCIAN 
GLISCĂ

Cînd selecfia se face
„dupăContactele pe care le-am avut cu membrii lotului de tineret, în calitate de antrenor, m-au făcut să mă gîndesc la unul din capitolele recentei lucrări a prof. R. Ionescu, „Floreta electrică" — și anume, acela al selecției lotului de tineret. Sînt expuse aici idei foarte bune, principii incontestabil juste. Dar sint sau au fost respectate ele în alcătuirea loturilor ? Se pare că nu .' Da noi mai are circulație încă, metoda selecției „după ochi", care este de mult depășită și a dovedit în mod practic că nu dă rezultate bune.Mi-aș permite să fac unele propuneri federației, de data a- ceasta prin intermediul presei. Propunerile vizează elaborarea unor criterii precise de selecție, care să fie cunoscute de către antrenori și sportivi, în care rezultatele din concursuri să joace rolul hotărîtor, în care elementele de tehnică și tactică să fie apreciate în mod corespunzător, în care calitățile fizice să nu fie ignorate.Ar fi bine ca, la concursurile în care evoluează tinerii să participe o comisie formată din ^ntrenori, reprezentanți ai cluburilor și federației, care să urmărească evoluția acestora și să facă pronuneri pentru loturi. Nu s-ar mai contesta obiectivitatea selecției, s-ar aprecia just mun-

ca unor antrenori care se ocupă de pregătirea copiilor Ia cluburi. In aceeași ordine de idei, socotesc necesară desemnarea cite unui antrenor care să se ocupe în mod special de fiecare armă în parte, la nivel de Iot și nu cum s-a procedat pînă a- cum, cînd antrenorii lotului de seniori au avut, concomitent, în pregătire și tineri. Este, de asemenea, firesc ca aceia care vor fi chemați să pregătească Ioturile să fie antrenorii care dau cei mai multi oameni. In acest fel, vor fi stimulați antrenorii, va fi apreciată în mod corect munca lor și se va asigura un cadru și o atmosferă de lucru sănătoasă, care vor menține, sînt convins, prestigiul cucerit de scrima românească în ultimii ani. 'In ciuda unor prejudecăți, sînt convins că sportivii maturi ca Szabo, Iencic, soții Drîmbă sau T. Mureșean vor fi mîndri de cei care îi vor înlocui, iar noi vom evita greșelile care s-au făcut în alte sporturi, ca tenis de masă, gimnastică fete ori handbal fete, unde revenirea pe locuri fruntașe pe pion mondial incă nu s-a realizat, Ia baza acestui fapt stînd, după părerea mea, defecțiunile care au existat în ceea ce privește criteriile de selecție.
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• NATAflE
Prof. TIBERIU
MUNTEANU-

antrenor:
Reconsiderarea

metodelorDupă opinia mea, în natație, mai mult ca în alte sporturi, .rtteriile de selecție trebuie să țină seama de mai multe elemente : dezvoltarea și pregătirea fizică, și psihică, de vîrsta pregătirea tehnică toate condiționate sportivului. în actualele condiții, care presupun selecționarea copiilor la o vîrstă toarte fragedă, Federația și antrenorii au manifestat tendința de a opera selecția neținînd seama de toate aceste criterii. Pe de altă parte, chiar criteriile de care s-a ținut seamă au fost reduse la aspectele lor minore, neesențiale. Spre exemplu la criteriul dezvoltării s-a selecționați în privința să nu fie... ce privește s-a avut în
urmărit doar/ca cei să nu fie... pitici; pregătirii fizice friguroși <!). iar în pregătirea psihică vedere doar ca să le placă apa, înotul și soarele. De asemenea, vîrsta optimă pentru selecționare a fost considerată 6—7 ani.Pentru a putea aplica în mod just, cu randamentul maxim, criteriile de selecție științifică a sportivilor, sînt necesare măsuri mai ample vizînd educarea prosportivă a populației a- dulte care actualmente împiedică de multe ori pe copii să facă sport, și, după opinia mea, introducerea obligativității de predare a înotului în școli cei puțin un an sa-u doi.Deocamdată criteriile științifice existente nu au fost riguros aplicate, în multe secții ale cluburilor selecția nu s-a făcut pe baza unor criterii stabile iar pe de altă parte, foarte mulți dintre antrenorii nc.șt-i, vizînd rezultate imediate, s-au orientat în selecție mai t’es către elementele care ofereau cît de cît certitudinea acestor rezultate, neglijînd total acele talente care le-ar fi oferit sa-

științifice tisfacții într-o perspectivă mai îndepărtată. Aceasta este explicația plafonării rapide a multora dintre „copiii minune".Paralel cu stabilizarea criteriilor de selecție a spo-tivilor pentru natație se impune — că stimulent — și asigurarea unor norme necesare aprecierii muncii antrenorilor, a profesorilor de specialitate, care să se refere la numărul de copii de perspectivă pe care 7 gătit, la rezultatele pe care le dobîndesc aceștia , __treptele sistemului competitions 1.Sigur, e necesară o mai viguroasă propagandă in masele de tineri pentru practicarea înotului. apoi măsuri din partea Federației pentru reorganizarea secțiilor de natație, asigurarea de cadre și instructori, orientarea tehnică unică a instruirii în toate centrele de natație și, mai presus de orice lărgirea considerabilă a bazei materiale.

i-au pre-
pe toate

Gyinii consemnate de
VASILE RANGA

Peste 50 000 de spectatori au urmărit miercuri Ia Salonic 
meciul internațional de fotbal dintre echipele Greciei și 
Elveției, contînd pentru preliminariile campionatului mon
dial. Fotbaliștii greci au repurtat victoria cu scorul de 4—1 
(3—0) prin punctele marcate de Botinos (2), Sideris și 
Koudas- Unicul punct al elvețienilor a fost realizat in minu
tul 77 de Kuenzli. Jocul a fost arbitrat de austriacul Schiller.

în această grupă conduce echipa României cu 7 puncte 
urmată de echipa Greciei cu 6 puncte. Elveția are 4 puncte 
iar Portugalia 3 puncte. Meciul retur România—Grecia va 
avea 
două

loc la 16 
echipe auPartidele

noiembrie la București (în primul joc cele 
terminat la egalitate: 2—2).din runda a de în- re-10-a a turneului zonal șah de la Atena s-au cheiat zultate: Wirght 1—0 ; Pedersen Lewi 1—0 : Jansa — Lombardi 1—0 ; Olafsson — Saperas 1—0 ; Matulovici— Sijer 1—0. Partidele Hort — Spiridonov și Ko- koris — Forintos s-au întrerupt.In clasament continuă să conducă Jansa (Cehoslovacia) — cu 8 puncte, urmat de Gheorghiu (România)— 7 puncte, Hubner (R.F. a Germaniei) — 6,5 puncte, Matulovici (Iugoslavia) — 6 puncte (2), Spiridonov (Bulgaria) — 6 puncte (1),

cu următoarele Gheorghiu
• în runda a 7-a a turneului zonal de șah de la Gloggnitz (Austria), liderul clasamentului Smejkal a cîștigat la Adamski. Maestrul Dolfi Drimer a întrerupt partida sa cu maghiarul Barczay. S-au mai întrerupt partidele : Espig — Matanovici; Lahti — Iv- kov ; Zwaig — Vesterinen și Dibal — Hartoch.Pe primul Ioc în clasament se află Smejkal (Cehoslovacia) cu 6 puncte, urmat de Portisch (Ungaria), Andersson (Suedia) — 4,5 puncte ; Radulov (Bulgaria), Uhlmann. (R. D. Germană) — 4 puncte ; Mata-

• Reprezentanții rației internaționale natație, întruniți la Istanbul, au confirmat organizarea de către orașul spaniol Barcelona a campionatelor europene de înot, sărituri și polo pe apă. întrecerile vor avea loc între 7—17 septembrie 1970. Din calendarul internațional european al anului viitor se mai desprind următoarele competiții: Balcaniada de natație — 19—22 iunie la Atena; campionatele europene de polo pe apă (juniori) 6—11 iulie în O- landa ; concurs internațional (Bulgaria, România, Italia, Franța, Grecia, Turcia) 25—26 iulie la Izmir ; 22—25 august în Italia — întrecerile de natație ale Universiadei.

fede- 
de

• In cadrul turneului Internațional feminin de baschet de la Katowice, echipa Institutului Politehnic din Kaunas (U.R.S.S.) a învins cu : (23—18) Recoaro alt joc, întrecut formația
scorul de formația Vicenza.Visla Cracovia a cu 54—42 (26—18) Empor (Berlin).

46—34 italiană Intr-un

A căzut cortina peste cea de-a XVI-a ediție a campionatelor eurdpene masculine de baschet, care au avut loc in Italia în localitățile Napoli și Caserta.Reprezentativa României care obținuse permisul de participare după turneul de calificare de la Haarlem (Olanda), a încheiat întrecerea continentală pe un loc modest (9 din... 12 echipe participante!) De altminteri baschetbaliș- tii români sînt bine cunoș- cuți pe arena internațională pentru rezultatele contradictorii pe care le înregistrează de la o zi la alta de concurs.Dacă nu am fi perfect convinși de calitățile și posibilitățile echipei noastre naționale de baschet, poate că am fi mai îngăiui- tori și am considera satisfăcătoare. atît evoluția ei cît și situația sa finală în clasament. Dar cînd ai sibilitatea să urmărești viu“ o lipsă totală de ruire pentru care le aperi în partida cisivă pentru locurile 5—8 împotriva formației Spaniei (pe care mulți o scuză sub motivul incapacității de a se concentra intr-un joc cheie a majorității membrilor lotului național, nu poți, sub nici o formă, să capeți explicații atunci cînd, numai după 24 de ore, ...aceiași jucători • pot entuziasma miile de spectatori prezenți în Palazzo dello Sport, prin splendida demonstrație baschetbalistică făcută în compania puternicei selecționate a Poloniei.Cum a fost posibilă a- ceastă variație de formă de la o zi la alta ? In primul rînd, numărul restrîns 
de Jucători care au cores
puns integral (Iecheli, No- sievici. Novac, Tarău și mai puțin Diaconescu), cu maximum două rezerve a- propiate ca valoare de titulari (Ruhring și Drago- mirescu). în această privință, în momentul alcătuirii formației, au existat două păreri distincte : una, susținută de chiar antrenorul lotului, 
ceea de a 
măr mare
ponența 
naționale, 
astfel la cîteva „nume so-

culorile
po- „pe dă-P« de-

Alex. Popescu, a- 
introduce un nu- i de tineri în com- 

reprezentativei 
renunțîndu-se

ATENA :
• ATLETISM

nore“ din garniturile celor 
doi giganți ai campionatu
lui divizionar (Dinamo și 
Steaua), iar cealaltă, îmbrățișată de o majoritate compactă a Biroului federal, de a se face apel la 
cei mai in tormă, la cei 
mai experimentați Jucători, 
pentru a se asigura apăra
rea prestigiului 
tulul românesc 
Helsinki.Acum, după nesatisfăcător la Napoli, ești acorzi credit părerii antrenorului... dar totodată să rămîi și nedumerit asupra unor aspecte. petrecute cu . ocazia desfășurării celor șapte jocuri. Te întrebi pe drept cuvînt, cum este posibil ca unui antrenor cu experiența și intransigența lui Alex. Popescu, să-i trebuiască nu mai puțin de 4 întîlniri ca să-și dea seama că conducătorul său de joc, Albu, este departe de forma care l-a consacrat (a încercat de 19 ori coșul și a înscris de 2 ori cu un procentaj la aruncările din acțiune de 10%) și abia în jocul cu echipa Poloniei să-1 înlocuiască cu Ruhring, care a fost o mare revelație ? Cum este posibil, te întrebi în continuare, ca arma ta favorită de apărare, presingul, pe care-1 foloseai ca tactică de șoc pe parcursul tuturor partidelor, să fie abandonat aproape total sau să nu fie respectat de baschetba- liștii aflați în terenul de joc ?

In al doilea tî0C ttiedia . 
scăzută de înălțime" pre
cum și procentajul  ̂slab 4» 
aruncările de la semi-dis- 
tanță (40%). Neavițld ’ pivoți foarte înalți cu -care să contracarăm înălțimea adversarilor, eram obligați să-i depășim prin realizarea unui procentaj foarte bun atît la aruncările din acțiune cît și la cele libere.

In al treilea rînd, exis
tența unui campionat divi
zionar, în care dueiul pen
tru obținerea titlului de 
campion să nu mai fie doar 
apanajul a două echipe 
care-și schimbă ordinea în 
clasament după numărul 
de achiziții pe care-1 fac 
anual. Desigur, în aceste condițiuni, interesul jucătorilor pentru pregătirea lor tehnică, tactică și fizică este strîns legat de da-

i basche- 
cucerit larezultatul înregistrat înclinat să

DE UNDE

tele cînd sînt programata jocurile directe dintre a- ceste echipe...în concluzie, pentru cea de-a XVII-a ediție a campionatelor europene din R.F.G. (1971), propunem să 
se deschidă larg porțile lo
tului reprezentativ de se
niori, unor elemente tinere 
de perspectivă, componențî 
ai echipelor de categoria 
A, ca : Popa, Moraru, Io- neci, Georgescu, Chivules* cu, Samson, Irimie, Cîm- peanu, Bulat și alții. Selecționarea în echipa națională însă depinde de fiecars în parte dintre cei vizați, depinde de modul cum înțeleg să se pregătească și să dorească să apere culorile țării noastre.Totodată să se realizeze mult discutatele forme de 
stimulare a antrenorilor 
care promovează într-unul 
din loturile naționale de 
juniori, tineret sau seniori, 
jucători pivoți cu o înălți* 
me de minimum 2,00 m.în sfîrșit, în cadrul campionatului republican să se facă eforturi pentru a găsi soluții în vederea creării a încă una sau două echipe puternice, care să redeschidă lupta pentru întristate. în această privință, cuvîntul primordial îl poate avea Direcția educației fizice din Ministerul Învățămîntulul, prin înfiin
țarea unor cluburi repre
zentative universitare care 
să selecționeze cele mai 
valoroase elemente... și nu continuarea actualei politici de fărîmițare a forțe- Z lor în numeroase cluburi ~ studențești, cu echipe mo- dește și fără vreo perspectivă de viitor (In prezent activează 6 formații studențești clasate undeva la mijlocul și periferia clasamentului).

CRISTIAN VAD

VINE GUSTUL AMAR?Campionatele europene ne-au lăsat pe undeva un gust amar. După medaliile cucerite de fete la Jocurile Olimpice din Mexic, rezultatele de la europene rămîn modeste, noi nereușind să cîști- găm nici o medalie de aur- A- ceasta nu face decît să scoată în evidență o lacună a atletismului nostru, care curînd se va înfățișa în toată gravitatea ci. Am cultivat de mai mulți ani un atletism de seră, un atletism pe spații limitate și în condiții speciale. Lipsa unei activități de masă, lipsa unui bogat program competițional cu continuitate, în școlile și în localitățile din țară

cu tradiție atletică, face ca atunci cînd cei 3—4 atleți ai noștri, cei cu renume internațional, sînt indisponibili, să se năruie și șansa reprezentării la competițiile de prestigiu cît de cît onorabil. Așa s-a întîmplat la „europene". Viorica Viscopoleanu, după o perioadă de pregătire incompletă, datorită unei accidentări, a fost nevoită să se mulțumească cu un (prea modest pentru ea) loc II. Lia Manoliu copleșită de „obligațiile impuse" de medalia de aur olimpică pe care o reprezenta nu a reușit mai mult; totuși învingătoarele ei au aruncat mai bine decît recordul Liei. ceea ce arată că ar fi absurd ca cineva să-i reproșeze veteranei aruncătoarelor de disc, că nu s-a depășit pe sine. Mihaela Pe- neș, cu o veche durere la umăr, nu a putut arunca, iar Ileana Si- lai a capotat pur și simplu, și cu toate greșelile tactice mai mult sau mai puțin discutabile, probabil că tot pierdea în fața englezoaicei Board, care prinzînd o formă de zile mari, a fost imbatabilă. Dacă pentru comportarea celor 4 medaliate olimpice ar fi ceva de reproșat Federației de specialitate, este că nici cel puțin această politică a atletismului de seră nu este dusă cu suficientă grijă. Nu este admisibil ca o campioană olimpică, cum este Lia Manoliu, să se pregătească un an de zile fără antrenor, deși ea a solicitat aceasta în nenumărate rînduri, sau ca Mihaela Peneș să acuze dureri la umăr încă din iarnă și să nu se facă totul spre a fi recuperată

pentru concursuri nici pînă în septembrie ?! S-a privit cu ușurință și pasivitate o situație care a lovit dureros în prestigiul atletismului nostru cîștigat cu trudă și atîta greutate în Mexic.De asemenea, o înrădăcinat sub ochii diriguitorilor lipsa de
situație care în ultimul binevoitori atletismului, exigență în

s-a timp ai este pregătire și mai ales în viața sportivilor în afara stadionului. în timp ce valoarea performanțelor pe plan mondial crește în primul rînd din muncă, din- tr-o pregătire mai intensă, din- tr-o viață sportivă curată, exemplară care, așa cum se știe, cere seriozitate și sacrificii personale, atleții noștri în marea lor majoritate, au pornit pe panta concesiilor atît în sport cît și în viață. Nu întîmplător cei mai buni sportivi ai noștri sînt și cei ce muncesc cel mai mult la antrenamente și cei ce duc o viață consacrată performanțelor sportive- Lia Manoliu, Viorica Viscopoleanu și Ileana Silai, oricînd ar figura pe primele locuri în- tr-un clasament al conștiinciozității și perseverenței. Dar ele au început să devină cazuri și nimeni nu încearcă să dieze această situație.Comportarea noastră la „__ropene trebuie să fie un prilej de analiză atentă, urmată de măsuri în consecință pentru ca evoluțiile viitoare ale atleților noștri în competițiile de mare anvergură să se ridice cel puțin la nivelul celei din Mexic.
SILVIU DUMITRESCU

izolatereme-„eu-



VIZITA TOVARĂȘILOR NICOLAE CLAOȘESCM

Inalții oaspeți români vizitind mausoleul Taj Mahal Telefoto : AGERPRES

(Urmare din pag. I) nistrul comerțului exterior, și alte persoane oficiale vizitează mai întîi fortul Agra-Construit în urmă cu peste 300 de ani, acest fort este străjuit de ziduri înalte de peste 20 de metri, avînd o circumferință de aproximativ 2,5 kilometri. Inițial el cuprindea peste 500 de edificii din piatră roșie. Unul din urmașii lui Akbar și anume Shah Ja-

han, căruia li este atribuită și construcția monumentului „Fortul Roșu1* din Delhi, a dă- rîmat și reclădit în marmură albă o parte din ele. Pietrele semiprețioase încrustate în marmura acestor edificii reflectă în zeci de culori razele soarelui, imprimînd palatelor o imagine feerică.Oaspeții sînt conduși în interiorul fortului, unde se ridică majestos palatul din marmură albă — asemuit, prin frumu-
DINEU OFERIT DE PREȘEDINTELE

CONSILIULUI DE STAT, 
NICOLAE CEAUȘESCUDELHI 15 (Ager pres) — Miercuri seara, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și soția, Elena Ceaușescu, au oferit, în saloanele hotelului „Ashoka" din Delhi un dineu în onoarea președintelui Indiei. Varahagiri Venkata Giri.La dineu au luat parte Indira Gandhi, primul ministru al Indiei, Dinesh Singh, ministrul afacerilor externe, Bhagat Bali Ram, ministrul comerțului exterior și al dezvoltării, Govin- da Menon, ministrul justiției, Hans Raj Gupta, primarul o- rașului Delhi, alți membri ai guvernului, R.K. Kahadilkar, vicepreședintei» Camerei inferioare. deputați, personalități

ale vieții cultural-artistice, oa„ meni de știință.Au participat, de asemenea, Ion Gheorghe Maurer, președintele Consiliului de Miniștri al României, Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe, Cornel Burtică, ministrul comerțului exterior, Ion Morega, adjunct al ministrului construcțiilor de mașini, Gheorghe Dobna, vicepreședinte al comisiei guvernamentale peptru cooperarea economică și tehnică, Petre Tănăsie, ambasadorul României la Delhi.în timpul dineului, care s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească, președintele Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, și președintele Indiei, Varahagiri Venkata Giri, au rostit toasturi.
încheierea convorbirilor 

oficialeMiercuri după-amiază, la Palatul prezidențial „Rashtra- pati Bhavan" din Delhi s-au încheiat convorbirile oficiale româno-indiene, care s-au desfășurat între președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România,

Nicolae Ceaușescu, împreună cu președintele Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, și primul ministru al Indiei, Indira Gandhi.Convorbirile au decurs în- tr-o atmosferă cordială, prietenească, de înțelegere și profund respect reciproc.
Semnarea unui acord de colaborare 

stimliTica si 
> •* -»

Ziua moratoriuhu

CELE MAI MARI DEMONSTRAȚII ANTIRĂZBOINICE 
DIN ISTORIA S.U.A.

Unite ale 
au cunoscut 

cele mai mari

Statele
. Atnericii 

miercuri 
demonstrații de protest 
împotriva războiului 
din întreaga lor istorie 
cu prilejul „Zilei mora- 
toriului pentru pace în 
Vietnam".

ZBORUL NAVELOR

„SOIUZ-6** Șl „SOIUZ-8** S-AU APROPIAT PE RÎND

La 15 octombrie a fost semnat la Delhi acordul de cooperare științifică și tehnologică între guvernul Republicii Socialiste România și guvernul Republicii India.Acordul a fost semnat, în numele guvernului român, de ministrul afacerilor externe, Corneliu Mănescu, iar în numele guvernului indian de ministrul afacerilor externe al Indiei, Dinesh Singh. Au fost prezenți Ion Morega, adjunct al ministrului industriei construcțiilor de mașini, Gheorghe Dobra, vicepreședinte al Comisiei guvernamentale pentru cooperare e-

conomică și tehnică, Petre Tănăsie, ambasadorul României la Delhi, Mircea Nicoles- cu, director în M.A.E., precum și S. Than, ambasadorul Indiei la București, Kewal Singh, secretar general adjunct la Ministerul Afacerilor Externe al Indiei, S. Lu- kose, șeful Departamentului pentru Europa în M.A.E.După semnare, cei idoi miniștri și-au exprimat satisfacția în legătură cu încheierea acestui acord și convingerea că el va contribui la dezvoltarea în continuare a relațiilor dintre cele două țări.

sețea sa, cu o floare albă de lotus plutind pe suprafața apelor limpezi.Sînt vizitate mai întîi pavilioanele, curțile interioare, renumitele săli de baie pe ale căror pereți și bolți sînt încrustate mii de oglinzi. Unele din comorile acestui fort au fost distruse în timpul ocupației coloniale, iar altele au fost pur și simplu demontate pentru a împodobi palatele unor stăpînitori străini, sau pentru a îmbogăți colecțiile unor muzee străine.Oaspeții au urcat apoi în turnul Mussammon Buy — o construcție în două etaje, cu laturile octogonale — cea mai frumoasă podoabă a fortului. Prin crenelurile din pereții turnului, printr-un sistem de oglinzi încrustate în zid, se poate vedea Taj-Mahal-ul, considerat capodopera complexului monumental de la Agra. Prin aceste oglinzi ar fi privit Shah Jahan, cel care a reconstruit fortul și care a înălțat Taj-Mahal-ul, atunci cînd căuta să-și găsească consolarea în imaginea inegalabilului monument pe care l-a creat.Președintele Nicolae Ceaușescu și ceilalți oaspeți români vizitează apoi Taj- Mahal-ul, unul dintre cele mai celebre monumente ale lumii, despre care se spune că este „un vis de marmură, proiectat de titani și finisat de bijutieri", și pe care marele poet Rabindranath Tagore l-a asemuit cu „o lacrimă căzută pe obrazul frumos al eternității". Taj-Mahal-ul e un mausoleu ridicat de Shah Jahan pe malul fluviului Jamuna, în memoria soției sale dispărute în plină tinerețe.De la poarta Taj-Mahal-ului un întreg complex de clădiri ce înconjoară mausoleul, se înfățișează privirilor un gigantic monument sclipitor, din marmură albă, străvezie, transformată de dăltuitori într-o imensă dantelă. Cupola centrală a mausoleului, înaltă de 80 de metri, este așezată pe un soclu uriaș din marmură străjuit de patru minarete. In ciuda proporțiilor sale impresionante, monumentul este plin de grație și gingășie — un adevărat poem închinat frumuseții și iubirii. Dincolo de semnificația sa is- torică.t această capodoperă constituie totodată un portret colectiv al umililor „titani" care au creat-o, al celor peste 20 000 de muncitori indieni anonimi, care au închinat 22 de ani din viață, ridicării a- cestui templu.Părăsind Taj-Mahal-ul cu sentimente de deosebită admirație față de această prețioasă contribuție la tezaurul civilizației universale — e- xemplu al forței creatoare a poporului indian — oaspeții români, după un scurt popas la hotel „Shiraz" din Agra, s-au înapoiat pe calea aerului, la Delhi.

Potrivit unor date provizorii, a- 
■ proximativ S0 milioane de ameri- 
I câni au participat la diverse de- 
I monstrațn, mitinguri, marșuri, cc- 
! remonii, organizate în cele 50 de 
; state americane pentru a protes- 
I ta împotriva continuării războiu- 
I lui din Vietnam și a refuzului 
! Administrației de a hotărî retra

gerea imediată a tuturor trupelor 
americane trimise în această țară. 
La acțiunile protestatare au luat 
parte oameni aparținîtid celor 
mai diverse categorii și pături so
ciale : studenți, cadre didactice, 
muncitori, oameni de afaceri, po
liticieni, clerici, reprezentând o 
multitudine de tendințe politice.

In marele oraș New York, pe 
numeroase clădiri, drapelele a- 
mericane au fost arborate în ber- 
nă din dispoziția primarului John 
Lindsay, pentru a marca astfel o 
zi de doliu pentru victimele răz
boiului din vietnam. Pe bulevar
dele principale ale orașului a fost 
organizat un marș al păcii. La 
Washington manifestațiile de 
protest începute marți dimineața 
și continuate în cursul nopții în 
fața clădirii Capitoliului, au cul
minat miercuri seara cu un 
marș spre Casa Albă și sediul 
Congresului și un miting a sute

de mii de oameni pe cîmpia Obe
liscului lui George Washington. 
Numeroși cetățeni au circulat în 
tot cursul zilei cu farurile aprinse 
la automobile, simbolizînd prin 
acest gest solidaritatea lor cu mo
ratoriul. La Colegiul de Stat din 
San Francisco studenții au insta
lat în curte 1 500 cruci de lemn 
și patru sicrie încadrate de dra
pele americane în bernă în 
semn de doliu pentru cei căzuți 
în război. In numeroase universi
tăți, în cadrul mitingurilor și întrunirilor de protest, s-a dat citi
re, listei cuprinzînd numele celor 
aproape 40 000 de tineri ameri
cani uciși în război și au fost tri
mise scrisori Casei Albe prin ca
re se cere încetarea imediată a 
vărsărilor de singe în Vietnam. 
Milioane de americani au purtat 
în această zi brasade de doliu, 
precum și insigne pe care era 
scris: „Stop". Studenții Califor
niei au înălțat pe un podium din 
incinta Institutului Whittier o 
„făclie a vieții" care va rămâne 
aprinsă otita timp cit vor conti
nua ostilitățile din Vietnam. Cele 
mai puternice manifestații au a- 
vut loc la New York, Washing
ton, Los Angeles, San Francisco, 
Chicago, Baltimore, Boston.

Presa americană subliniază că 
aceste demonstrații de protest, de 
o amploare fără precedent, Sînt 
dovezi concludente că opinia 
publică din S.U.A. s-a săturat de 
promisiuni și amânări și că este 
hotărîtă să-și facă din ce în ce 
mai puternic auzit glasul de pro
test împotriva războiului nejust 
și nepopular dus în Vietnam.
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„SOIUZ-7** PÎNÂ LA CÎTEVA SUTE DE METR’
ZBORUL ÎN G”.UP AL CELOR TREI NAVE COSMICE SOVIETICE „SOIUZ" CONTINUA. 

ZIUA DE LUCRU A CELOR ȘAPTE COSMONAUȚI A ÎNCEPUT MIERCURI DIMINEAȚA 
LA ORA 5,30 (ORA MOSCOVEI). DUPĂ EXECUTAREA COMPLEXULUI DE EXERCIȚII 
FIZICE Șl DUPĂ CONTROLUL MEDICAL, COSMONAUȚII SI-AU OCUPAT LOCURILE 
DE MUNCĂ ÎN COMPARTIMENTELE NAVELOR.

DUPĂ ÎNREGISTRAREA INDICAȚIILOR REFERITOARE LA TEMPERATURA, PRESIUNE Șl 
COMPONENTA ATMOSFEREI INTERIOARE, PILOTII NAVELOR „SOIUZ-6" ți „SOIUZ-7" 
AU RAPORtAT COMANDANTULUI ÎNTREGULUI GRUP - VLADIMIR ȘATALOV — 
CA SÎNT GATA SĂ î----------  ‘ -------------- -------- -------------------- --------------------------TREACĂ LA REALIZAREA EXPERIENȚELOR TEHNICO - ȘTIINȚIFICE 

COMUNE.

BONN: Tratativele privind viitoarea
coaliție au luat sfirșit

Tratativele dintre Partidul Social Democrat și 
Liber Democrat în vederea fprmării noii coaliții 
guverna R. F. a Germaniei au luat sfirșit miercuri 
miază.Willy Brandt, președintele P.S.D.G. și candidat la funcția de cancelar, a anunțat presei succesul deplin al tratativelor. Ultima problemă soluționată a fost cea a distribuirii portofoliilor ministeriale în viitorul cabinet.Brandt a precizat că noul guvern se va compune din 14 miniștri, cinci ministere existente în prezent fiind desființate, iar atribuțiile lor tran- »sf erate altor departamente.

Partidul 
care va 
după-a-care vaPrima încercare la fi supusă noua coaliție este prevăzută pentru marțea viitoare, cînd noul Bundestag va fi chemat să-l aleagă pe cancelar. în principiu nu există îndoieli că Willy Brandt va obține voturile necesare, avînd în vedere că noua coaliție dispune de majoritatea absolută în Bundestag. Noul guvern urmează să-și prezinte decla-

Solidari cu lupta dreaptă a poporului

ora 6,50, navele au intrat în zona de radiovizibilitate a stațiilor de urmărire situate pe teritoriul Uniunii Sovietice și au stabilit legătura cu centrul de coordonare a zborului. De pe Pămînt, navele au primit indicații tehnice cu privire la cele mai bune regimuri de utilizare a sistemelor de bord, precum și principalele date de plecare pentru realizarea programului zilei.Echipajele au pus la punct tehnica de pilotare a navelor pe orbită, necesară în viitor pentru crearea laboratoarelor cosmice și pentru asigurarea unei durate prelungite de funcționare a acestora.Zborul în grup al celor trei nave cosmice „Soiuz" continuă, în cea d'e-a doua jumătate a zilei, cosmonauții au îndeplinit programul prevăzut de observații și experimente tehnico-știin- țiflce. A avut loc punerea la punct a metodelor de măsurare a parametrilor atmosferei și de cercetare a proceselor care au loo în această zonă, cu ajutorul aparaturii științifice montate pe nave. Realizînd legătura operativă cu punctele de control de pe Terra, echipajele navelor au transmis informații meteorologice, privitoare la starea formațiunilor de nori, despre cicloanele în formare, 'despre schimbarea stării stratului de zăpadă de deasupra zonei muntoase a Uniunii Sovietice. La timpul stabilit, cosmonauții au luat masa. Ea a constat din pateu, carne de pasăre, pîine, bomboane cu fructe. După prînz și o scurtă odihnă cosmonauții și-au continuat activitatea conform pianului zilei.

creării unor noi sisteme de dirijare autonomă a navelor pilotate.Cosmonauții Gheorghi Șonin, Valerii Kubasov, Anatolii Fi- lipcenko, Vladislav Volkov, Viktor Garbatko, Vladimir .Șatalov și Alexei Eliseev au e- fectuat cu precizie toate elementele dirijării evoluției și manevrării reciproce a navelor, cu un înalt grad de operativitate. La aceasta a contribuit pregătirea terestră minuțioasă a echipajelor pentru zborul .cosmic.Potrivit comunicărilor făcute de punctele de urmărire de pe Pămînt, zborul în grup putea fi limpede observat pe fondul cerului în timpul nopții. Parametrii orbitei navelor sînt : apo-

geul — 225 kilometri, perigeul — 200 kilometri, perioada de rotație — 88,6 minute, înclinația orbitei — 51,7 grade-Au fost efectuate simultan toate experimentele tehnico-ști- ințifice și medico-biologice prevăzute în program.Presiunea, componența gazelor, temperatura și umiditatea atmosferei în compartimentele cosmonauților sînt în limitele normalului.Starea sănătății și starea de spirit a celor șapte cosmonauți este bună.La ora 20,30, ora Moscovei, navele cosmice au ieșit din zona de radiovizibilitate de pe teritoriul Uniunii Sovietice. După cină, cosmonauții se vor o- dihni.
Condiții unice

de experimentări pentru
oamenii de știință

Un interes deosebit stîrnește în aceste zile complexa reali
zare a cosmonauticii sovietice, zborul în grup al celor trei 
nave, Soiuz-6, Soiuz-7 și Soiuz-8, cu șapte oameni la bord, 
fapt pină acum fără precedent în scurta, dar dinamica istorie 
a cuceririi cosmosului. Ne-am adresat tovarășului profesor universitar ing. ALEXANDRU STRATILESCU, de la catedra 
de aviație a Institutului politehnic din București cu rugămin
tea de a ne comenta semnificațiile unor date ale programului 
științific executat de cele trei cosmonave sovietice.

I

rația-program la 28 octombrie,

I
i

Sesiunea celor două 
camere ale Adunării

Federale cehoslovacePRAGA 15 (Agerpres) — Agenția CTK transmite că la Praga s-a deschis miercuri ședința comună a Camerei Poporului și Camerei Națiunilor ale Adunării Federale a R. S. Cehoslovace. Karel Neubert, vicepreședinte al Adunării Federale, a făcut cunoscut că la sesiunea din aceeași zi a Camerei Poporului, în funcția de președinte a fost aleasă Sonia Pennigerova, iar în ședința Camerei Națiunilor, președinte a fost ales Vojtech Mihalik.După cum se știe, a arătat K. Neubert, Comitetului Central ăl P.C. din Cehoslovacia a hotărît să îl revoce pe Alexander Dubcek din funcția de membru al Prezidiului Adunării Federale și din postul de președinte al Adunării Federale. C.C. al P.C.C., a a- doptat, de asemenea, hotărîrea cu privire la revocarea lui Josef Smrkovsky din funcția de membru al Prezidiului A-

dunării Federale și din postul de prim-vicepreședinte al Adunării Federale. Alexander Dubcek și Josef Smrkoysky au făcut cunoscut în scris că sînt ide acord cu hotărîrea Comitetului Central al P.C. din Cehoslovacia și au renunțat la funcțiile respective.Apoi deputății au ales pe Dalibor Haneș în funcția de președinte al Adunării Federale a R. S. Cehoslovace.

Agenția TASS transmite că miercuri cele trei nave cosmice sovietice au efectuat mai multe manevre pe orbită, în urma cărora „Soiuz-6“ și „So- iuz-8“ s-au apropiat pe rînd de „Soiuz-7“ pînă la o distanță de cîteva sute de metri. Toate a- ceste manevre au fost efectuate cu ajutorul dirijării manuale, potrivit datelor furnizate de mijloacele autonome de navigație instalate la bordul navelor. Ca urmare a acestor operațiuni a fost obținițt un prețios material, necesar elaborării și
Telespectatorii sovietici au 

făcut miercuri cunoștință cu o 
parte din utilajul de navigație 
al navei cosmice „Soiuz-6", în 
cadrul unui telereportaj trans
mis de cosmoviziunea sovie
tică din cabina acestei nave. 
Pe ecranele televizoarelor a 
putut fi văzut cosmonautul 
Gheorghi Șonin, care a arătat 
telespectatorilor un instrument 
cu ajutorul căruia se efectuea
ză orientarea manuală a na
vei după stele. El a relevat 
înaltele calități ale acestui a- 
parat, adăugind că la bordul 
navei se mai află numeroase 
aparate de navigație.

£

— însăși trimiterea în spațiul cosmic a trei nave cu echipaj la bord la un interval de a- proape o zi una de cealaltă (în Cosmos diferența este de 16 rotații în jurul Pămîntului) denotă un înalt grad de perfecționare a sistemului de lansare, care a necesitat în acest caz trei rampe principale. Funcționarea perfectă a fiecărei nave în parte denotă, de asemenea, un grad excepțional de tehnicitate al elementelor componente care se ridică ia sute de mii. In al doilea rînd experiența sudurii în vid înalt și în condiții de imponderabilitate va demonstra cred imensele posibilități de realizare în Cosmos a unor spații cu perfectă etanșeitate, absolut necesare montării viitoarelor stații de cercetare orbitală cu activități continuii. Zborul în grup permite un program de observații și cercetări mult mai profunde.— Ce avantaje au platformele orbitale care se pot realiza prin cuplarea navelor cosmice?— Un imens avantaj economic. De exemplu, un depozit de combustibil realizat pe o astfel de platformă permite alimentarea unui vehicul cosmic cu destinații îndepărtate ; la o a doua decolare acest vehicul va fi scutit de neplăcerile . scutului do aer și ale gravitației care micșorează viteza de propulsie. In același timp, așa cum arăta și savșntul șoyjețic D. Sgdov, stații orbitale vor permite an- samblarea în spațiul circumte- restru a unor nave cosmice de mari dimensiuni, capabile să a-

bordeze cu maximum de utilitate economică și științifică planetele sistemului solar și în viitor chiar drumul spre alte sisteme. De asemenea, asupra a două nave cosmice cuplate în vederea realizării unei stații orbitale poate acționa o mișcare de rotație care formează un cîmp gravitațional. Acesta scade efectele imponderabilității îmbunătățind, în mod simțitor, condițiile de viață și de cercetare științifică ale locuitorilor stației.— Care este aportul motoarelor cu combustibil lichid în stadiul actual al cosmonauticii?— Aceste motoare folosite de Soiuz—6, SoiUz—7 și Soiuz—8 permit față de acelea cu combustibil solid o mai largă arie de manevrabilitate a navelor și dezvoltă o importantă putere de tracțiune, necesară atingerii unor mari înălțimi, respectiv 1400—1500 de kilometri. Ele permit operații fine de reglare a traiectoriei în limitele parametrilor ceruți de drumul cos- monavei.— Ce semnificație are prezența oamenilor de știință pe bordul celor trei cosmonave sovietice ?— De o importanță deosebită’ este faptul că omul de știință beneficiază acum de condiții i- deale de cercetare datorită progresului realizat de tehnica cosmonautică. Suma cercetărilor realizate, acum, în mod nemijlocit, de oamenii de știință în Cosmos va aduce date inestimabile tehnicii și economiei.

vietnamez
Mitingul de la Casa 

de cultură a studenților 
din CapitalăMiercuri după-amiază, la Casa de cultură a studenților „Grigore Preoteasa" din București, a avut loc, în organizarea Uniunii Tineretului Comunist, a Uniunii Asociațiilor Studențești din România și a Comitetului național de solidaritate cu lupta poporului vietnamez, un miting de solidaritate al tineretului și studenților din Capitală cu lupta poporului vietnamez. Mitingul a fost prilejuit de comemorarea a cinci ani de la asasinarea la Saigon a tînărului muncitor electrician Nguyen Van Troi, erou național al poporului vietnamez.Au fost de față, Hoang Tu, ambasadorul Republicii Democrate Vietnam la București, și Nguyen Duc Van, ambasadorul Republicii Vietnamului de sud la București, membri ai celor

două ambasade, studenți și doctoranzi vietnamezi care studiază în România.Mitingul a fost deschis de tovarășul Nicolae Irimie, membru al Comitetului Executiv al U.A.S.R. A luat cuvîntul apoi tovarășul Dumitru Ghiorghișan, membru al Biroului C.C. al U.T.C., prim-secretar al Comitetului municipal București al U. T. C., care a vorbit despre lupta dreaptă și eroică a poporului vietnamez .pentru libertatea și independența patriei sale, al cărei simbol și reprezentant de seamă a fost Nguyen Van Troi. Referindu-se la ecoul acestei lupte în rîndul tineretului și studenților români, vorbitorul a spus : „Noi, tinerii și studenții din capitala patriei, împreună cu toți oamenii muncii, convinși că fiecare popor are dreptul de a-și hotărî în mod suveran destinul, de a-și afirma ființa națională, condamnăm cu fermitate agresiunea S.U.A. în Vietnam, cerem cu hotărîre ca S.U.A. să pună capăt agresiunii, să înceteze imediat, definitiv și necondiționat orice acte de agresiune împotriva R.D. Vietnam, stat socialist, liber și independent, să înceteze acțiunile militare și să-și retragă trupele din Vietnamul de sud, lăsînd poporul vietnamez să-și rezolve treburile interne, inclusiv

unificării patriei, corespunzător propriei sale voințe, fără nici un amestec din afară".în continuare, în numele studenților și doctoranzilor vietnamezi care învață în România, a luat cuvîntul doctorandul sud- vietnamez Dang Ngoc Tan, care a vorbit despre viața și moartea eroică a lui Nguyen Van Troi, despre lupta plină de abnegație a poporului vietnamez împotriva agresiunii, pentru libertatea, independența și unitatea Vietnamului.A urcat apoi la tribună Mariana Niculiță, studentă a Universității din București, care a adus mesajul de solidaritate al tinerilor și studenților români pentru cauza dreaptă a Vietnamului.Participanții la miting au a- doptat o moțiune de solidaritate cu lupta poporului, tineretului și studenților vietnamezi, in care se exprimă sprijinul deplin al tineretului și studenților români cu cauza dreaptă a po- pot'ului vietnamez.Mitingul, care a reunit sute de tineri muncitori, elevi și studenți din Capitală, s-a desfășurat într-o atmosferă vibrantă.' în încheiere, a urmat o gală de filme, în cadrul căreia a fost prezentat filmul „Infernul de la Con Tien",

PREȘEDINTELE 
SOMALIEI 

A FOST ASASINATPreședintele Somaliei, dr. Abdirashid Aii Sher- marke, a fost asasinat miercuri după-amiază cu foc de armă în localitatea Las Anod, anunță postul de radio Mogadiscio. Autorul asasinatului Abdul- kadir Abdi, îmbrăcat în uniformă a poliției somaleze, a tras asupra președintelui cîteva focuri de armă. El a fost arestat de membrii gărzii personale a președintelui Shermarke.Potrivit relatărilor agenției Associated Press, autoritățile somaleze au impus restricții de circulație la Mogadiscio, iar forțele de ordine publică patrulează pe străzile capitalei.Dr. Abdirashid Aii Shermarke a fost ales președinte al Somaliei în timpul scrutinului din 1967. Anterior el a condus primul guvern al Republicii Somalia.

Zilele pregătitoare s-au încheiat, a început adevărata activitate cotidiană a Centrului de calcul coordonator al zborurilor cosmice.în prezent, pe orbitele circumterestre se află un mare număr de sateliți artificiali. Recent, a fost aniversat un jubileu original — pe orbită a fost plasat „Cosmos- 300“. Toate aceste nave au programe concrete de lucru și transmit informații pe care Centrul de calcul coordonator le prelucrează.Dar, în afara muncii frecvente de „exploatare", toate sectoarele Centrului de calcul coordonator participă Ia pregătirea viitoarelor zboruri....11 octombrie 1969, prima zi a noii și importantei experiențe spațiale nu a venit deodată. Pentru această zi s-au făcut vreme îndelungată pregătiri minuțioase. Graficul orar al activității navelor cosmice a fost verificat pînă în cele mai mici amănunte, serviciile terestre au prelucrat toate calculele, astfel ca fiecare navă să poată decola în orice moment și să poată fi analizată orice situație a zborului. Cu toate că „navele pilotate" nu sînt o raritate, la bordul lor se află totuși un om și aici nu poate fi vorba de omisiuni, îndeosebi, în condițiile unui program de zbor încărcat....Cu cîteva ore înainte de start camerele de lucru ale Centrului de calcul coordonator au fost ocupate de oamenii de știință care calculează și analizează zborul navelor cosmice de la lansare pînă la întoarcerea lor pe Pămînt. Alături de aceștia, gata să-și îndeplinească misiunea se află serviciile de comunicații, de aprovizionare cu energie, tehnica de calcul...In principala sală operativă a luat loc grupul de coordonare. Pe pereți sînt afișate graficele zborului, schema navei. în fa(a unei mese de lungimea sălii se află ecrane imense. La masă — reprezentanți ai Comisiei de stat, specialiștii însărcinați cu supravegherea zborurilor cosmice....Nava s-a plasat pe orbită. Valerii Kubasov raportează : bateriile solare au intrat în funcțiune. După aceea se aude glasul lui Glieorghii Șonin : „Trecem la îndeplinirea programului de zbor !“Pămintul le urează drum bun!... De la bordul navei începe să curgă un adevărat fluviu de informații. Primele semnale de Ia punctele de măsurare. Intră în acțiune grupul de specialiști în balistică. Trebuie stabilită orbita... în primele minute ale zborului nu sînt suficiente informații pentru o concluzie definitivă.

sala operativă princi-...Pe ecran aparepală în care harta țării este iluminară. Un punct luminos lăsînd în urma sa dîra unduitoare a traseului zborului indică poziția navei. Zonele de radiovizibilitate a punctelor de măsurat sînt încercuite. Punctul a intrat în cercul următor. De la acest punct a pornit informația despre zbor. Peste un anumit timp se raportează că nava a fost plasată pe orbită cu o mare precizie. Parametrii ei corespund celor calculați anterior.La sectorul telemetrie sosesc necontenit informații despre condițiile în spațiul atmosferic și despre starea atmosferei. După descifrare, informația arată presiunea, temperatura, energia... De analiza acestor informații se ocupă oamenii de știință. Cunoștințele noastre despre Cosmos sînt corn-
Tehnologia

zborului cosmic
Dr. ing. Andrei Ermolin

pietate astfel continuu cu noi informații prețioase.Datele telemetrice de bord privitoare la activitatea diferitelor sisteme și instalații, îndeosebi sistemele care indică condițiile de viață, sînt analizate imediat. Și, peste puțin timp specialiștii pot spune : „Presiunea a scăzut cu atît...“ sau „Pulsul lui Kubasov a ajuns Ia 90 bătăi pe secundă, al lui Șonin la 80".Programul prevede efectuarea a numeroase cercetări medico-biologice.în camera alăturată se află „grupul balistic". Aplecați asupra meselor de lucru specialiștii analizează corectarea traiectoriei, prognoza traiectoriei, lansarea, navigația automată etc. Este calculată prognoza orbitei pe o perioadă îndelungată, sînt determinate zonele de vizibilitate a navei de către diferitele puncte de măsurători....împreună cu primele semnale au sosit din Cosmos și rapoartele despre îndeplinirea programului de zbor.în prezent cosmonauții dispun în timpul

zborului Firește, complexul terestru determină cu precizie și elementele orbitei și poziția navei, dar nu împiedică pe cosmonauți să verifice calculele : ei pot lucra liniștiți. Și în acest zbor al lui „Soiuz-6" este prevăzută ’> activitate independentă a echipajului : rotire» manuală a navei (orientarea bateriilor solare spre Soare) conducerea manuală a navei și altele.Firește, că aceste acțiuni sînt dublate de calculele de pe Pămînt, iar Pămîntul poate da sarcină pentru îndeplinirea uneia sau alteia din manevre.La jumătatea zilei a doua „Soiuz-6“ a efectuat 15 rotații. Se apropie startul lui „Soiuz-7“. A început numărătoarea timpului pînă la lansare. Pe ecran apare o hartă. Rampa de lansare este marcată de un punct luminos. Și peste cîteva clipe își ia zborul „Soiuz-7". Pe liniile de comunicații se aude cum cosmonauții discută între ei.în sala de mașini unde este instalată o mașină electronică de calcul cu mare viteză de acțiune, specialiștii în diferite domenii sînt schimbați de grupul balistic....începe pregătirea pentru experimentul următor. La orele 10,15 s-a anunțat că pînă la lansare mai sînt trei ore. în principala sală operativă a Centrului de calcul coordonator harta colorată a Uniunii Sovietice este iluminată. Pe ea unduiește traseul navelor „Soiuz-6“ și „Soiuz-7“. Punctul luminos se deplasează încet determinînd poziția navelor în momentul respectiv.Pe ecranul din dreapta apare rampa de lansare a cosmodromului. Vladimir Șatalov raportează președintelui Comisiei de Stat: „Echipajul navei cosmice „Soiuz-8“ este gata pentru efectuarea zborului". Ultimele saluturi și strîngeri de mină.Parametrii orbitei și timpul startului lui „Soiuz-8“ sînt stabiliți. Specialiștii în balistică se pregătesc în vederea muncii cu noua navă cosmică. Peste o oră în Cosmos vor exista trei nave.O dată cu transmiterea informațiilor balistice a început calcularea orbitei. „Nava a fost plasată pe orbită cu mare precizie", raportează operatorul de serviciu.Iată incă o zi glorioasă din istoria cosmonauticii sovietice : pe orbită se află un grup de trei nave cosmice.
Moscova, octombrie 1969.
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de o tot mat mare independență, aparatura de bord împreună cu

.ciile poștale șl dlfuzorii <!ln întreprinderi și instituții. Tiparul: Combinatul poligrafic „Casa Scînteli-r


