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VIZITA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

în întreprinderi industriale 
din municipiul Brașov

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, 
Socialiste România, împreună cu soția, Elena 
întreprinderi industriale din orașul Brașov, 
prim-secretar al Comitetului județean P.C.R.- 

Comitetului municipal P.C.R.-Brașov, secre- 
a vizitat uzinele de autocamioane „Steagul

președintele Consiliului de Stat al Republicii 
Ceaușescu, a făcut miercuri o vizită în 

însoțit de tovarășii Constantin Cîrțînă, 
Brașov, și Constantin Suțu, prim-secretar al 
tarul general al Partidului Comunist Român 
roșu“, uzinele „Tractorul" și Fabrica de trico taje.

ficarea producției 

de autocamioane

La intrarea în vechea ceta
te a Brașovului — drept car
te de vizită a înnoirilor pe 
care le-a cunoscut acest oraș— 
se înfățișează imaginea lumi
noasă a noului cartier „Stea
gul roșu' și siluetele vigu
roase Ue construcțiilor indus
triale ale uzinei de autoca
mioane.

Aici, la această puternică 
unitate industrială, al cărei 
nume a 
le patriei, făcînd dovada hăr
niciei și priceperii constructo
rilor de mașini brașoveni, to
varășul Nicolae Ceaușescu a 
făcut primul popas. La intra
rea în uzină, oaspeții au fost 
lntîr-rpinați de inginerul Mir- 
ceț jjldrescu, directorul tehnic 

uzinei, Alexandru Oros, 
secretar al comitetului de 
partid pe uzină, de membri ai 
comitetului de direcție și re
prezentanți ai Centralei indus
triale pentru autovehicule și 
tractoare. ,

într-o scurtă discuție în sala 
de consiliu a uzinei, membrii 
comitetului de direcție au pre
zentat secretarului general al 
partidului amănunte despre 
stadiul realizării sarcinilor pe 
anul în curs, asigurarea ca
pacităților de producție nece
sare îndeplinirii planului pe 
1970, preocupările pentru di
versificarea fabricației și îm
bunătățirea calității produse
lor. In continuare, oaspeților le 
sînt prezentate noile creații ale 
constructorilor de autocamioa
ne s autocamionul de 5 tone cu 
caroserie lungă, autotractorul 
cu semiremorcă de mare ca
pacitate, alte variante de auto
vehicule cu destinație specială.

Se vizitează apoi secția mo
tor. Muncitorii, tehnicienii și 
inginerii acestei secții de bază 
a uzinei fac o călduroasă pri
mire tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Interesîndu-se în
deaproape de preocupările ac
tuale ale colectivului secției, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 

- recomandă perfecționarea teh- 
• *nică a motoarelor pentru a se 

asigură un consum redus de 
combustibil și apreciază po
zitiv rezultatele obținute în 
întrecerea socialistă de colec
tivul acestei secții fruntașă pe 
uzină care și-a îndeplinit in
tegral angajamentele pe acest 
an.

Sînt vizitate apoi secțiile 
prese, punți și diferențiale și 
secția de montaj. Și aici oas
peții sînt informați asupra 
realizărilor, a preocupărilor 
de dezvoltare a capacității de 
producție și de perfecționare 
a organizării fluxului tehnolo
gic.

Lîngă banda de montaj, de
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Creșterea și diverși

trecut de mult hotare-

Pretutindeni, muncitorii întîmpină cu deosebită căldură pe secreta nil general al partidului.

va- 
ale 
de

pe care la fiecare 7 minute 
coboară un autocamion, tova
rășul Nicolae Ceaușescu se 
oprește și discută cu specia
liștii despre calitățile 
riantelor îmbunătățite 
autovehiculelor produse 
uzină.

Noile hale industriale — de 
tratamente termice și acoperiri 
galvanice — vizitate în con
tinuare, oferă de altfel, o ilus
trare completă a preocupărilor 
de dezvoltare a uzinei, de mo
dernizare a proceselor tehno
logice. Ele vor asigura piesele 
necesare pentru 40 000 autoca
mioane anual. în fața tablou
rilor de comandă din aceste 
secții, dotate cu utilaje cu un 
înalt grad de automatizare, to
varășului Nicolae Ceaușescu 
îi sînt prezentate caracteristi
cile tehnice ale instalațiilor, 
eficiența lor economică.

în peisajul viguros al uzi
nei, un loc distinct îl ocupă 
noua turnătorie de fontă, in
trată parțial în funcțiune. Aici 
oaspeții sînt întîmpinați atît 
de constructori, care continuă 
lucrările de montaj, cît și de 
tînărul colectiv al noii secții 
în care au început să se pro
ducă primele piese de fontă 
necesare întregii producții de 
autovehicule a țării. Secția, 
care în final, va avea 7 linii 
de formare și turnare, cu o ca
pacitate anuală de circa 55 000 
tone piese turnate, impresio
nează prin gradul înalt de me
canizare și automatizare, prin 
dotările de nivel mondial, prin 
sistemul informațional și de 
comandă automată, dovadă 
elocventă a materializării po
liticii partidului de industria
lizare, bazată pe utilizarea ce
lor mai avansate cuceriri ale 
tehnicii.

Răspunsul constructorilor de 
autocamioane din Brașov, a- 
cordul lor total la această po-

litică se exprimă în mod con
vingător prin realizările în
scrise luna de lună pe grafi
cele de producție ale uzinei. 
Consemnăm doar cîteva dintre 
acestea : obținerea unei pro
ducții de peste 30 000 de auto
vehicule, atingerea, încă de pe 
acum, a ritmului de fabricație 
prevăzut pentru ultimul an al 
actualului plan cincinal, înfăp
tuirea cu două luni mai devre
me a planului de investiții.

în timpul vizitei, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pretutin
deni în secțiile uzinei, munci
torii și tehnicienii întreprin
derii i-au făcut o primire en
tuziastă, și-au manifestat cu 
căldură sentimentele de pre
țuire pentru munca neobosită 
pe care o desfășoară în fruntea

partidului, pentru contribuția 
remarcabilă adusă la opera de 
făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, la pro
gresul continuu al industriei 
noastre socialiste.

La despărțirea de colectivul 
constructorilor de autocami
oane, secretarul general al 
partidului îi felicită pentru 
realizările înfăptuite, le u- 
rează să valorifice și mai bine 
condițiile create, potențialul 
uman și material existent, 
astfel incit să se dovedească 
mereu la înălțimea sarcinilor 
de onoare pe care le au de 
îndeplinit, să crească prestigiul 
pe care și l-au dobîndit în ul
timii ani.

Tractoarele

brașovene — o carte 

de vizită a com

petenței tehnice
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PRODUCȚIA ZOOTEHNICA DIN 
ANOTIMPUL RECE PRETINDE

• CANTITĂȚI

SPORITE

DE FURAJE

• ADĂPOSTURI

CORESPUN

ZATOARE
A Paralel cu recoltatul, de pe ul- 
w timele suprafețe, porumbului, 

sfeclei, strugurilor și a celorlalte 
£ culturi tîrzii, cu alte lucrări de 

sezon, în zootehnie, asigurarea 
furajelor și a adăposturilor pen- 
tru iarnă solicită concentrarea 
unor forțe sporite în cadrul fie- 
cărei unități agricole, lnsilozarea 

9 producției secundare, grăbirea fi
nisării construcțiilor, revederea cu 
grijă de gospodar a celor exis
tente — iată tot atîtea posibile 
șantiere de lucru ale tineretului 

• din cooperativele agricole, obiec
tive posibile pentru acțiuni ini
țiate de organizațiile U.T.C. în 

• sprijinul dezvoltării producției.
Am subliniat de fiecare dată cu- 
vîntul posibile, pentru că, așa 

A cum ne-au dovedit constatările 
raidului întreprins, alături de ex
periența pozitivă, de acțiuni cu- 

A prinzătoare, cu un efect deose- 
bit de valoros am întîlnit și or
ganizații U.T.C. unde totul este 

Q numai posibil; intervenția 
promptă a tinerilor amînîndu-se 
de pe o zi pe alta, de pe o săp- 

A tămînă pe alta, de la un anotimp 
la altul.

La una din cooperativele agri- 
® cole din sudul județului Mehe

dinți, Ia Gîrla Mare, se află în 
construcție una din cele mai 
mari îngrășătorii de porci în sis
tem intercooperatist. Din mai 
multe cauze, toate independente 
de voința celor de la Gîrla Mare 
(proiectele și documentația teh
nică au sosit tîrziu, greutăți în 
procurarea materialului de con- 

£ strucții etc., etc.), lucrările la a- 
cest obiectiv erau întârziate cu 
aproape 60 de zile față de grafic. 

™ Dar harnicii cooperatori ■ și-au 
propus că încă de la 1 ianuarie 

® 1970 să populeze îngrășătoria. Și, 

după cum se desfășoară lucrările 
se pare că angajamentul va fi 
îndeplinit. în ajutorul construc- 
torilor au venit și două echipe 

” de tineri constituite în urma a- 
pelului comitetului U.T.C. lan- 

® sat în a doua jumătate a lunii 

trecute. Maistrul Ion Popescu,
Străbătînd orașul, oaspeții 

se îndreaptă spre un alt obi
ectiv, uzina „Tractorul", care Q șeful șantierului, aprecia în ter-

Reportaj realizat de :
GHEORGHE SECUIU
NICOLAE DRAGOȘ
MIRCEA IONESCU 
NICOLAE MOCANU

TRAIAN CATINCESCU

(Continuare în pag. a IlI-a)

Intr-una din modemele secții ale Vzinei de autocamioane.

meni elogioși activitatea tineri
lor, remareînd faptul că aceștia 
execută în întregime lucrările 
necalificate, permițînd astfel me
seriașilor să se ocupe de munca 
la zidărie, tîmplărie, betonări etc. 
Ritmul în care avansează acum 

s lucrarea — și el se va intensifica, 
după ce alți douăzeci de uteciști 
din Pristol și Vrata se vor adăuga 
celor existenți — e mai mult de
cît dubla față de perioada cînd 
printre noi nu-i aveam pe ti
neri. Lucrînd tot așa, cel mai

tîrziu la 20 decembrie vom pre* 
da lucrarea la cheie.

Din păcate, în județul Mehe
dinți, Gîrla Mare este un caz 
singular. Deși cooperativele a- 
gricole au un deficit de aproape 
o mie de locuri pentru bovine și 
circa zece mii de oi, în alte coo
perative agricole nu se lucrează. 
Se caută mereu scuze, „n-am

GH. FECIORU

(Continuare în pag. a Il-a)

CONFERINȚA U. A S. DIN CENTRUL1 
UNIVERSITAR CLUJ

Rolul social

„Studențimea clujeană, par
te integrantă a tinerei genera
ții, mobilizată de organizația 
sa revoluționară, înțelege că 
răspunderile sporite care îi 
revin în această nouă etapă a 
dezvoltării țării o obligă la o 
pregătire multilaterală, la o 
înaltă competență în speciali
tate, Ia o îmbinare armonioa
să a formației sale profesiona
le cu cea politică, marxist-le- 
ninistă, garanție sigură pentru 
activitatea ce o va desfășura 
după absolvire,
vieții economice și social-cul- 
turale a țării, acolo unde se 
făuresc valorile materiale și 
spirituale unde pot fi valorifi
cate cel mai bine cunoștințele 
acumulate".

Aceste gînduri, cuprinse în

în ansamblul

CINE CULTIVA
cea de-a doua a-

natura
umana

Clasa a Xll-a A de la liceul 
J. L. Caragiale" mi-a oferit pri

lejul cunoașterii unor elevi do
tați, inteligenți, cultivați și plini 
de personalitate. La întrebarea 
— cine le insuflă astăzi dragos

tea pentru muncă — aproape ju
mătate a răspuns că acesta e 
un bun deja cîștigat, că a de
venit o a doua natură și că 
școala, societatea, nu fac decît 
să continue un lucru bine și so
lid început. Iată insă și cîteva 
răspunsuri, meritorii ca sinceri
tate, dar constituind totuși un 
motiv de meditație pentru edu
catori : „Munca, fiind în gene
ral practicarea unor lucruri de 
care n-am chef, mă abțin de la 
orice declarație de dragoste". 
Sau : „Dragostea față de mun
că, e o exagerare ; munca fiind 
ceva strict necesar, eu, unul, 
muncesc cît pot mai puțin".

Activitatea intelectuală deți
ne în acest colectiv o largă pre
țuire ceea ce desigur, nu poate fi 
reprobabil în afara cîtorva pre
cizări : „pentru munca fizică, din 
motive subiective am o totală a- 
versiune" j „muncă fizică poate

ci)

face oricine, activitatea 
tuală e mai rară, mai ____ ,
iar oamenii prețuiesc ceea ce e 
rar" ; „munca intelectuală e mai 
comodă și mai prețuită" ; 40 la 
sută din clasă apreciază inteli
gent și modern îmbinarea celor 
două categorii de muncă, iar 
cîțiva elevi mărturisesc că au 
învățat in vara aceasta să sti
meze și munca fizică. Unul din
tre ei adaugă că a lucrat la fa
brica „Granitul" unde a cîștigat 
lucruri esențiale pentru for
marea sa ca om.

Directorul liceului, tovarășul 
profesor Mierlea, observa că 
permisiunea acordată elevilor de 
a lucra în timpul vacanței are 
neașteptate rezultate educative, 
munca efectivă în producție a 
adus în mentalitatea multor 
elevi consemnabile clarificări și 
o incontestabilă maturizare, cu 
efecte pozitive în întreaga com
portare.

De altfel alternativa — mun-

intelec- 
nobilă,

VIORICA TANASESCU

(Continuare în pag. a IV-a)

telegrama pe care participan- 
ții la Conferința U.A.S. din 
Centrul universitar Cluj, avînd 
mandatul celor 13 000 de stu- 
denți, români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități, 
au trimis-o Comitetului Cen
tral al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, exprimă o 
înțelegere matură și responsa
bilă a rolului ce-i revine în 
societatea noastră tînărului 
care se formează pe băncile 
facultății. . De fapt, lucrările 
Conferinței au relevat că o 
asemenea atitudine caracteri
zează întreaga studențime din 
Cluj și că într-un asemenea 
context activitatea desfășurată 
de asociații își afirmă cu tot 
mai multă vigoare capacitatea 
de a răspunde rosturilor sale 
fundamentale, izvorîte din în
săși forța specifică de influen
țare pe care au dobîndit-o or
ganizațiile studențești. în con
ferință s-a evidențiat faptul că 
acest adevăr se conturează cu 
pregnanță ori de cîte ori aso
ciațiile studențești renunță la 
reguli înguste, la scheme ri
gide și promovează criterii ce 
decurg în mod firesc din
cele principii, larg cuprinză
toare, ce călăuzesc întreaga 
noastră viață socială și politi
că, culturală și științifică, în
dreptate spre țelul înalt al a- 
firmării personalității umane. 
Referatul supus dezbaterii și 
cîteva din intervențiile parti- 
cipanților la discuții au evi
dențiat că în raport cu această 
realitate se definesc cu limpe
zime criteriile de apreciere și 
de selecționare, opțiunile, a- 
tunci cînd este vorba de con
ținutul activității 
studențești

Din referatul 
U.A.S. am reținut 
cieri pozitive Care .definesc ac
tivitatea asociațiilor din facul
tățile clujene. Firește, în acest 
puternic centru universitar al 
țării, unde pulsează o viață 
cu adevărat studențească, bo
gată în tradiții și inițiative 
prestigioase, unde s-au conso
lidat școli științifice de o va
loare incontestabilă, tabloul 
activității studenților și asocia
țiilor nu poate fi în general, 
d'ecît pozitiv. Se desprinde însă 
ideea — prezentă, de altfel, și 
în intervențiile studenților Fe
lea Irineu, Adriana Ardeleana 
și Olimpia Radu — că față

ION RUSU 
ADRIAN VASILESCU

asociațiilor

Consiliului 
multe apre-

(Continuare în pag. a IV-a)
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U. T. C. - CORESPONDENȚĂ SPECIALĂ ;
O ÎNTREBARE PE ZI:

Cum se face la O.N.T.

Sărbătoarea majoratului
la înălțimea semnificațiilor • DIDACTICA. Grădinița de 

copii, din satul Urși, județul Vîl- 
cea, a fost jefuită. Prada hoților 
— material didactic. Cercetările 
miliției au dus la prinderea rapi
dă a infractorilor : elevele Capră 
Ileana (clasa a VII-a) și Culcei 
Floarea (clasa a Vl-a) de la școa
la generală din sat. La ce le va fi 
folosit oare celor două eleve^mate- 
rialul didactic ? Să învețe, în nici 
un caz ! Atunci ?

informarea publicului?

sale majore
răspunde NICOLAE GÎRCEAG 

secretar al Comitetului municipal București 
al U.T.C.

_— Așadar, tovarășe secretar, care este prin- 
ciapala acțiune către care se îndreaptă preocu
pările dv. în acest moment ?

— Ne preocupăm în mod deosebit de pregăti
rea sărbătorii majoratului. S-ar putea ca acest 
răspuns să stîrnească oarecare zîmbete : majo
ratul se sărbătorește în decembrie și pină atunci 
mai e vreme. Da, zic și eu, numai că... Iată cum 
stau lucrurile. Cu mici excepții, majoratul a în

demnat in multe din organizațiile noastre niște 
adunări largi, neutre — deși „festive" — la care 
cîteva sute de tineri de la diferite școli și în
treprinderi, fără să se cunoască între ei cit de 
cît, asistau la cîteva cuvinte rostite de cîțiva in
vitați la prezidiu, după care li se înmîna diplo
ma respectivă. Se știe, trecerea în rîndurile ce
tățenilor majori ai patriei este un eveniment 
complex, de o deosebită însemnătate — presu- 
punînd calități și răspunderi înalte — în viața 
fiecărui tînăr. Or, unui asemenea act trebuie 
să-i venim în întîmpinare cu acțiuni de cel pu
țin aceeași înălțime. In aceasta a constat mobi
lul _ de declanșare a inițiativei noastre în pre
gătirea unei activități complexe, diversificate.

Principalul accent se va pune pe acțiunile rea
lizate la nivelul organizațiilor de bază. Aici vor 
avea loc dscuții cu tinerii „vîrstei de aur“, în- 
tîlniri cu activiști de partid și de stat, juriști, 
dezbateri pe probleme de etică și morală, săp- 
tămîni cultural-sportive, simpozioane, acțiuni

turistice și de divertisment. în cadrul sectoare
lor U.T.C, manifestările vor crește în amploare, 
complexitate, se vor desfășura largi acțiuni po
litice, culturale, științifice. La nivelul Capitalei 
vom căuta să conjugăm eforturile noastre spe
cifice cu sprijinul pe care-1 vom primi din par
tea unor instituții al căror profil are cel puțin 
o tangență la eveniment Astfel, împreună cu 
Universitatea populară vom organiza dezbateri 
ample, colocvii. întîlniri cu personalități pe te
ma răspunderilor pe care le presupune vîrsta 
majoră, unele cinematografe vor lansa gale de 
film pentru tineret (în exclusivitate !. teatrele 
vor prezenta scurte spectacole cu repertorii a- 
decvate, vor avea loc întîlniri ale tinerilor cu 
actorii preferați. Uniunile de creație vor fi in
vitate să-și dea concursul la realizarea unor 
întîlniri cu tinerii scriitori, artiști plastici tineri 
vor expune în cluburile tineretului. Asociația 
Artiștilor Fotografi va organiza o expoziție pe 
teme de tineret. Va crește în intensitate cola
borarea noastră cu Biroul de Turism pentru Ti
neret, căruia îi vom solicita întocmirea de tra
see turistice menite să înlesnească tinerilor cu
noașterea. profundă a vestigiilor trecutului, a rea
lităților socialiste, să întărească sentimentele lor 
de dragoste față de patrie și popor. Punctul cul
minant al acțiunii va fi atins pe 12, 13 și 14 de
cembrie, cînd vor avea loc „Zilele festive ale 
tineretului bucureștean".

• MAGNETOFON CU... CINTEC 
Radu Victor, 21 de ani, student la 
Institutul politehnic din Ciul, 
membru U.T.C., și Dumitru Gavri
la, 20 de ani, electrician, au furat 
un magnetofon de la bufetul din 
comuna Feleacu, județul Cluj. 
Pentru a pătrunde în bufet, in
fractorii au folosit chei potrivite. 
Acum așteaptă cuvîntul tribuna
lului. Care, spre deosebire de 
magnetofonul furat, n-o să-i prea 
în... cînte.

• OSPĂTAR 1 Și a fugit... 
In Gara de Nord din București a 
fost prins Simlon George, 20 de 
ani, ospătar la restaurantul „Tt- 
rist“ din Tg. Jiu, care era căutat 
de miliție pentru că a fugit cu 
suma de 1 500 lei rezultată din 
vînzărl.

I. ANDREIȚA

Festivalul național

• NOTA ZERO LA PURTARE. 
Herta Victor, 15 ani, elev în clasa 
a IX-a la Liceul din Roman, și 
Tănăsuică Sorel, 15 ani, elev la 
Liceul agricol din Roman, au găsit 
pe o bancă din curtea primului 
liceu o legătură cu chei. Una din
tre ele se potrivea la ușa cance
lariei, de unde cei doi au furat 
obiecte valorînd circa 4 600 lei. 
Deși prejudiciul' a fost recuperat, 
H.V. și T.S. vor compare în fața 
tribunalului.

Dacă, parafrazînd binecunos
cutul dicton, am putea numi 
reclama „sufletul... turismului", 
nu e mai puțin adevărat că și 
informarea constituie una din 
condițiile sale. Se pare, însă, 
că tocmai O.N.T. ignoră acest 
adevăr. Astfel, la Agenția din 
București, Calea Victoriei, nr. 
100, pentru a obține amănunte 
în legătură cu excursiile inter
ne sau externe, publicului nu 
i se „oferă" altă posibilitate 
decît aceea de a se înghesui in 
fața unor liste scrise Ia mașină 
și afișate, destul de incomod, 
în holul agenției. Cît privește 
editarea de materiale care să 
răspundă efectiv necesităților 
unei informări operative asu
pra itinerarului, duratei și con
dițiilor de călătorie — nu poți 
găsi la agenție decît o broșură 
depășită, publicată anul trecut. 
„Excursii prin O.N.T.“. O altă 
broșură, „Excursii peste hota
re", pentru anul în curs — șî 
care în mod normal ar fi tre
buit să apară în primul tri
mestru — urmează să iasă de 
sub tipar, după cum ne infor
mează serviciul de propagandă 
al agenției, abia în ultimul tri
mestru, adică va apare... gata 
depășită !

Care este rolul acestor ma
teriale : 
în 
pe

să informeze 
mod operativ, sau 
masa agenției ?

ELENA

al teatrelor dramatice

publicul 
să zacă

POPA

FESTIVALUL TOAMNEI

5Ă SPERĂM..
Festivalul de la Cluj a început 

șub un copleșitor anonimat orga
nizatoric. Dar și spectacolul de 
deschidere, cu piesa Curierul de 
seară, una dintre primele încer
cări dramatice ale lui Romulus 
Vulpescu, justifică parcă acest a- 
nonimat. Insuficiențele textului — 
prolificitate și construcție nedra
matică — se adîncesc în spectacol 
pînă la nedumerire. Nici regia lui 
Țon DeloreanU, nici scenografia 
îui Th. Ciupe, și nici măcar efor
turile disperate ale actorului de
butant Damian Oancea n-au pu
tut impune măcar o clipă nece
sitatea acestei montări.

A venit însă acest spirit neli
niștit și dermistificator care este 
Teodor Mazilu și a descrețit' frun
țile puținilor spectatori din sală. 
Spectacolul eu Inundația, fără să 
fie de un fttVel artistic ridwat. a 
stîmit interesul prin causticitatea 
și gravitatea celor afirmate. A- 
ceastă „inundație" a satisfacțiilor 
materiale care amenință să steri
lizeze sufletul omenesc devine te
rifiantă și cu adevărat âmehință- 
toare, și spectatorul nu poate ple
ca de la spectacol cu seninătatea 
celui care s-a amuzat la teatru. 
Mazilu vrea și reu££.?t£ tre
zească lumea din somnolența con
fortului și a mediocrității, și do
rința lui aproape patetică ar pu
tea naște spectacole de .mare inte
res. Trebuia să intervină însă 
ceva pentru ca să transforme tex-, 
tul cam prea literar într-un ade
vărat spectacol de teatru : regia. 
Lucrul acesta nu l-a făcut regizo
rul Mihai Raicu, l&sînd totul pe 
seama textului și a actorului Va-, 
leriu Săndulescu, destul de bun 
într-un rol care putea să -1 con
sacre. Aceasta a fost seara teatru
lui din Satu Mare. Spectacole 
mediocre, dar, vorba lui Mazilu, 
„hai să fim parneni" și să sperăm 
în surprizele.serilor re vin.

STERE GUJUEA

TRIER:

ADRIAN IONESCU
laureat al „Stelei fără nume"

Despre muzica ușoară

• RATE... OBLIGATORII. Gheor- 
ghe Ion, 28 de ani, muncitor la 
I.I.S. Frigocom București (avînd 
antecedente penale) găsise o meto
dă originală să-și mobileze casa : 
înșelăciunea. In 1967 el s-a angajat 
pentru cîteva zile la o întreprin
dere. Pe baza adeverinței obținute 
de aici a cumpărat obiecte în 
rate apoi a dispărut, bineînțeles 
fără să achite ratele. Recent a fost 
prins pe cînd încheia un nou ase
menea contract.

BUZĂU ’69

SI. hidrotehnica
ai absol-— Șt-iu că anul trecut __ 

vit facultatea de hidrotehnică, 
acum cîteva luni ai fost reparti
zat într-un institut de cercetări și 
acum cîteva săptămîni ai cîștigat 
invidiata „Stea fără nume". Mă 
înșel în vreo privință ?

— De loc.
— Atunci flă-ne cîteva amănun

te în legătură cu hidrotehnica și 
cu... „Steaua fără nume".

— Cu plăcere. Mărturisesc de la 
început că amîndouă îmi sînt la 
fel de dragi. Cim am ajuns totuși 
la „Steaua fără nume" ? Gîndul 
de a apărea pe scenă m-a atras 
dintotdeauna. M-am gîndit inițial 
la teatru. Am ezitat. Prin anul al

— Doresc să cînt, să apar
mai mult pe scenă, vreau să t___ 
gresez. Am început deja repeti
țiile la Teatrul ,,C. Tănase", unde 
am fost solicitat într-un spectacol 
de revistă : cînt, recit, dansez.
Am apărut într-o serie de spec
tacole la Casa ziariștilor. Voi fi 
prezent la televiziune într-un re
cital, la mijlocul lunii decembrie 
și, în noaptea revelionului, 
drul programului speejal. 
în continuare cursurile 
populare de artă, caut să 
secrete de pretutindeni.

— Te vei dedica cu toată serio
zitatea muzicii ușoare ?

cit 
>ă pro-

în ca- 
Urmez 
Școlii 

.prind"

treilea de facultate decis
să încerc să devin solist de mu
zică ușoară. 4

— Unde ai făcut primii pași ?
— Am debutat pe scena Casei 

de cultură a studenților din Bucu
rești. în orchestra condusă 
tru Magdin.

— După cîte știu tot 
formație te acompania și 
ma etapă a „Stelei"; un 
plus deâi ?

de Pe-

această 
în pri- 
atu în

A apărut revista 
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Din cuprins :

B.eșița. Se naște o nouă șarjă

EDITURA ENCICLOPEDICĂ ANUNȚĂ :

100 DE APARIȚII

Poetul CEZAR BALTAG răs
punde cititorului său SIMI- 
ON-PETRU OPREA din Ră
dăuți, elev în ultima clasă a 
liceului. Printre poeții prefe
rați ai acestuia, mai hine-zis 
între poeții ce răspund sensi
bilității lui, Cezar Baltag ocu
pă un loc important.

„Sînt foarte curios, mi-ar 
plăcea nespus de mult să aflu 
direct de la poetul mereu a- 
dolescent, dacă această postu
ră in creație e ceea impus, 
ceva ales la lumina lucidității 
sau e o vocație de care se 
bucură ? Mă tulbură adine 
lectura poeziilor sale prin a- 
cele trăiri fragede, unice, ale 
vîrstei foarte tinere... Tot așa 
scrie și acum ? Ce ne tia mai 
oferi poetul ?“

Așa cum dorește, tînărul 
Oprea primește răspunsul di
rect de la poetul Cezar Baltag, 
prin intermediul ziarului nos
tru.

„Accept cu plăcere dialo
gul, emoționat de efortul tî
nărului meu cititor de a pă
trunde in laboratorul creației.

La fireasca lui curiozitate 
bănui că nu e posibil un răs
puns pe loc. Dar cu o mare 
doză de aproximație a cuvin
telor aș afirma că pentru un 
artist adolescența nu poate fi 
o mască impusă sau făcută. 
Nu este nici ceva cu totul in
conștient, ceva dăruit în între
gime, precum un fizic plăcut. 
Cred că adolescența creato
rului e o vîrștă morală, e vîr- 
sta ce ține de. natura lui artis
tică. E în primul rînd prospe
țimea ochiului poetic, purita
tea senzațiilor, a trăirilor în 
profunditatea lor.

La celelalte întrebări ale 
tînărului. fiind vorba de ceva 
informativ e mult mai simplu : 
în cîteva săptămîni va apare 
în librării volumul intitulat 
„Odihnă în țipăt" tipărit la 
Editura tineretului, cu ilustra
ții de Mihai Sînzianu. Capito
lul „Țărmul zadarnic" din 
cartea cu titlul „Monada" con
stituie nucleul poetic al nou
lui volum",

— Teoretic, fiindcă la primul 
xamen am rămas... corigent < 
cîteva puncte.

— Totuși nu te-ai dat bătut...
— Nu. M-am pregătit singur, 

așa cum mă pregătisem și pentru 
„preselectie" și m-am prezentat 
din nou. De data aceasta am ob
ținut aproape ?0 puncte în plus. 
A urmat etapa a doua, pe care 
am absolvit-o fără dificultăți. însă 
cu supliment de... emoții.

— Etapa a treia am pregătit-o cu 
mult mai multă grijă. Tocmai 
reușisem să intru, tot prin con
curs, la Școala populară de artă, 
așa că am început să exersez se
rios, îndeosebi cu profesoara 
rica Orăscu. După 8 ore de 
drotehnică", făceam 8 ore de 
to și vocalize. Nu exagerez.

— Succesul TV. te obligă, 
proiecte ad ?

e- 
cu

F1O- 
„hl- 
can-

Ce

• FEMEIA ÎNDĂRĂTNICĂ 
rulează la Patria (orele 9 ; 11,30 
14 : 16,30 ................... ...

S BEKU 
ANTONIO • rulează la Republica 
(orele 8,15: “ *“
19,30; 21.45).
11.15

BAI

19 ; 21,15).
ȘI COMISARUL SAN

10.30 12.45; 15; 17,15;
Festival (orele 8.45;

13.30 16. 18.30 21).
MAI PERICULOASE

RBAȚI1 .• rulează la Luceafă
rul (orele 9. 11,15, 13,30; 16. 18,30; 
21), București (orele 9: 11,15; 13,30:
16.30. 18.45. 21)
• MINA CU BRILIANTE : ru

lează la Favorit
15.30. 18. 20.30).
• BALTAGUL: 

toria (orele 8.45:
18.30. 21).
• VIRIDIANA : rulează la

trai (orel»= 9,30: 11,45: 14:
18.45 21)
• RĂZBOI ȘI PACE seria 

și IV ■ rulează la Lumina i 
9,15—15,30 în continuare:

• MOARTEA UNUI 
CRAT : rulează la Doina

18,15; 20,30). 
DIN EGER : 
(orele 15,30: 
VESEL : rulează la 

Noi (orele 9—16,15 în con- 
Program de filme docu- 
(orele 17—21 în conți-

DECIT

(orele 10;

rulează la 
11: 13,30:

13;

Vic-
16:

Cen-
16,15:

III— 
(orele 
19,15). 

B1RO- 
(orele

• M( 
CRAT :
11,30 13.45. 16;
• STELELE 

ză Ia Giulesti
• PARISUL 

Timpuri ‘ 
tinuare). 
mentare 
nu.are).
• TESTAMENTUL DOCTORU- 

LUI MABUSE : rulează la Fero
viar (orei® 8.30: 11: 13.30: 16; 18.30; 
21), Modern (9,15; 11,30; 13,45; 
18,15; 20,30), Flamura (orele 
11,15. 16; 18,15; 20,30),
• CORABIA NEBUNILOR :

lează la Excelsior (orele 9,45; 
16,30: 19,45). ----- ** ' ’
11,30; 14,30; 17,30 
rele 9 12.30: 16.30; 20).
• LUPII ALBI: rulează la Gri-

rulea-
19).

ru- 
. . 13; 

Melodia (orele 8,30; 
‘ 20.30), Gloria (o-

— Ce sugestii ai față de conți
nutul și utilitatea probelor ?

— Am impresia că la faza I, în
trebările pe teme de cultură mu
zicală sînt prea dificile. Cred că 
ele ar trebui să vizeze mai ales 
cunoștințele generale, :n ceea ce 
privește, să zicem, mu ’..ea sim
fonică sau de operă și nu amă
nuntul. Cred de asemenea că 
proba în care concurentul are o- 
bligația să recite textul unui cîn- 
tec de muzică ușoară, nu este 
prea inspirată, întrucît — de cele 
mai multe ori — textele nu sînt 
sinonime cu poeziile, fiind deci, 
fără muzică, greu de ilustrat.

— Care dintre probe consideri 
că sînt de mare ajutor în proce
sul de formare al interpretului de 
muzică ușoară modern ?

— „Play-backul", mima fără su
net, este un test foarte util, în 
mod specia] pentru apariția pe 
micul ecran. El solicită perfecțio
narea calităților de actor (indis
pensabilă în condițiile scenei mo
derne) ale interpretului, îi schi
țează mai precis personalitatea. 
De asemenea, în cadrul fazei fi
nale, candidatului i se oferă 40 
minute ,,pe viu" la Televiziune, 
ceea ce e foarte mult.

• GH. ȚUȚUI : Constituirea 
Consiliului Național al F.N.D. • 
EUGEN BANȚEA și OLIVER 
LUSTIG : — Operațiunea Debre
țin. • ANDREI OȚETEA : — Post 
tenebras lux. — Octombrie Roșu. 
• OVIDIU BĂDINA și OCTAVI
AN NEAMȚU : — Satul și orașul 
românesc în fluxul istoriei. • 
RADU ION POPESCU : —
Cavalerul d’Eon. — Memento, q 
ȘERBAN ANDRONESCU : — Gla
sul pietrelor de la Bogas-Koi. o 
NICOLAE BlRDEANU : — Haidu
cii de pe Dunăre. o A. DECULES- 
CU : — Unde a fost „Con-
stantiniana Daphne" ? • DINU
C. GIURESCU : — Ion Vodă cel 
Viteaz. « CONSTANTIN ANTIP :
— Napoleon Bonaparte (II). • 
I. FELEA - Familia Nădejde (II).
— Din muzeele noastre. • EUGE
NIA POPESCU-JUDEȚ : ® — Di- 
mitrie Cantemir — muzicianul.
— Semnal. W. CHURCHILL : — 
Memorii 
TTI : — 
cia ? • 
dacției.

(VIII) • DINU V. ROSE
AU fost amazoane în Da- 
Panoramic. $ Poșta re

Legat cronologic de 
frumosului anotimp al 
rilor pe care îl evocă 
festivalul toamnei, desfășurat 
recent la Buzău și aflat la a 
doua sa ediție, a prilejuit spec
tatorilor de aici o reîntîlnire cu 
soliști de muzică populară și u- 
șoară, amatori cunoscuți în ora
șul gazdă sau din alte județe, 
ori tinere speranțe. Printre 
concurenți s-au numărat Zeno- 
via Precup, județul Buzău, Toa- 
der Stanică, (Brăila) Manea An
drei, (Dîmbovița), Mihai Prico- 
pie (Buzău) la muzică folclorică, 
și Cosette Marinescu, municipiul 
București, Mariana Milea, jude
țul Dîmbovița, Fănel Voicu, ju
dețul Brăila, Doina Nedu (Cons
tanța) la muzică ușoară.

g Desfășurat timp de două zile 
pe scena sălii „Nicolae Băl- 
cescu“, festivalul a conștituit un 
bun prilej de afirmare a unor 
talente cultivate cu dăruire și 
pasiune. Ajunge să amintim că 
Zenovia Hr&pup, cXștxgatoaxea 
premiului Tfâ muziCă^pțtpțiUră,; 
s-a prezentăfîn concurs cu me
lodii autentic buzoiene, friedițe; 
culese de ea însăși. O plăcută 
surpriză a fost prilejuită de evo
luția dezinvoltă, siguranța de 
sine a tînărului Sahatin Sălman, 
în vîrstă de numai 14 ani, la 
muzică, populară și a tinerei 
Nina Pătraru, la muzică ușoa
ră. în ziua a doua a festiva
lului, ziua muzicii ușoare, cum 
este denumită printre spectatori, 
juriul a încununat cu laurii pre
miului I pe Cosette Marinescu.

numele 
împlini- 
în titlu,

ION MIRCEA

Cea de a 68-a premieră a păpușarilor

ȘERBAN PITU

vița (orele 9.30; 11,45—16 în conti
nuare. 18.15; 20,30). Aurora (orele 
9,30; 11.30; 13,30: 16; 18.15; 20,30),
Tomts (orele 9: 11.15: 13,30: 16: 
18,15: 20.36)

• NOAPTEA GENERALILOR 
rulează la înfrățirea (orele 15.30: 
19).

a FAMILIA NOASTRA TRĂS
NITĂ : rulează la Buzeștl (orele 
15,30; 18 20,30). Flacăra (orele
15.30; 18; 20.15).
• OMUL CARE VALORA MI

LIARDE : rulează la Dacia (orele 
8,30—21 In continuare). Cotroceni 
(orele 15,30; 18).
• ICONOSTAS : rulează ta Co

troceni (orele 20,30).
• PARIA : rulează la Bucegi

(orele 9 11.15: 13,30: 16; 18,15;
20,30), Floreasca (orele 9; 11,15; 
13.30: 16: 13.15: 20,30), Arta (orele _ — ------ . .. Jg t5;9,30—15.30 în continuare :
20.30).
• TIGRUL : rt lează la 

(orele 15,30; 18). Prahova 
15,30; 18).
• DIN PLICTISEALA ; 

la Unirea (orele 20,15).
• CRIMA TN STIL PERSONAL: 

rulează la Prahova (orele 20.30).
• UN GLONTE PENTRU GE

NERAL: rulează la Lira (orele
15.30; 18: 20.15).
• ATENTATUL DE LA SARA

JEVO : rulează la Drumul Sării 
(orele 15: 17.30: 20).

• SOARELE VAGABONZILOR:
rulează la Pacea ' ' ------
20.15).
• ANGELICA 

rulează la Volga 
continuare; 18,15 
(orele 15.30: 18).
• ROȘII SI ALBII:

Popular (orele 20,30).
• CIND VOI FI MORT ȘI LI

VID : rulează la Viitorul (orele 
15.30: 18: 20.30).
• BĂRBAȚI TN DEPLASARE î 

rulează la Ferentari (orele 15,30; 
18; 20.15), Moșilor (orele 20,30).
• PE URMELE ȘOIMULUI 5

Unirea 
(orele

rulează

(orele 15,45: 18:

ȘI SULTANUL : 
(orele 
20,30),

9,30—16 în 
Popular

rulează la

craiovem
Joi 6 noiembrie a.c. se sărbătorește a XX-a aniversare a Tea

trului de păpuși din Craiova. De-a lungul acestor doua decenii, 
el a prezentat în fata a 819 713 spectatori 4 006 spectacole și 
67 de premiere, a participat la trei festivaluri internaționale ob- 
tinînd de fiecare data premii. A întreprins turnee în Bulgaria, 
R. P. Chineza, R.P.D. Coreeana, R. P. Mongola.

Deschiderea festiva a acestei stagiuni va avea loc în localul 
renovat al teatrului, cu premiera pe țara „Cuconițele mele ■ 
dragi". Scenariul are la baza cîteva din schițele lui Ion Luca 
Caragiale, dramatizate pentru scena păpușilor și orînduite în 
scenete comice de Valentin Silvestru.

rulează la Moșilor (orele 15,30; 
18).
• VIAȚA LUI MATEUS : 

lează la Munca (ora 20).
• CREOLA, OCHII-Ț1 ARD 

FLACARA : rulează la Vitan 
rele 15,30; 18), Cosmos (orele 15,30; 
18; 20,15).

• <BUN
AUXILIAR
(ora 20,30).
• VERA

Progresul
• VÎRSTA INGRATA : 

la Munca (orele 16; 18), 
(orele 15,30; 18; 20,15).

• LA NORD PRIN
VEST
9,15; 12,15; 16,30; 19,30).

ru-

CA
(o-

PENTRU SERVICIUL 
î rulează la Vitan

CRUZ : rulează , la 
(orele 15,30; 18; 20,30).

rulează 
Crîngași

NORD 
rulează la Miorița (orele

Opera Română: SEARA DE BA
LET GERSHWIN — ora 19,30; Tea
trul Național „I .L. Caragiale" 
(Sala Comedia)- ALIZUNA — ora 
19,30; (Sala Studio): O FEMEIE CU 
BANI — - -
medie :
— ora 
Sturdza
Măgureanu) : VICTIMELE DA
TORIEI — ora 20 ; (Sala Studio): 
PHOTO FINISH — ora 20 ; Teatrul 
„Ion Vasilescu": DE LA BACH 
LA TOM JONES — ora 19,30; Tea
trul evreiesc de stat : TRANSFU
ZIA — ora 20; Teatrul Țăndărică 
(Cal. Victoriei): ELEFANTUL CU
RIOS — ora 17 ; (Str. Academiei): 
CĂLUȚUL COCOȘAT — ora 17; 
Teatrul „C. Tănase“ (Sala Savoy): 
CAFEAUA CU LAPȚE DE ADIO
— ora 20; (Cal. Victoriei): FEMEI, 
FEMEI, FEMEI — ora 19,30; (la

ora 19,30: Teatrul de Co-
OPINIA PUBLICĂ 
20 ; Teatrul „Lucia 
Bulandra" (Schitu 

VICTIMELE “

Sala Palatului); BIRLIC — ora 
19,30; Teatrul Mic: TANGO — ora 
20; Teatrul ,,C. I. Nottara" (B-dul 
Magheru): DON QUIJOTE — ora 
10; O CASĂ ONORABILA — ora 
19,30: (Sala Studio): CIND LUNA 
E ALBASTRA — ora 20; Teatrul 
Glulești: PĂLĂRIA FLORENTINĂ 

— ora 19,30; Teatrul ,,Ion Crean
gă": NĂZDRĂVĂNIILE LUI PĂ
CALĂ — ora 16; Ansamblul U.G.S.: 
ESOP, VIAȚA, MUZICA SI ------
— ora 20 ; Circul de Stat: 
MURILE ARENEI

NOI 
RIT- 
16 și

PROGRAMUL I
@ 18,00 Flme documentare : „De 

2x8 minute despre Timișoara".
• 18,30 Mult e dulce și frumoasă. 
Prezintă conf. dr. Matilda Caragiu- 
Marioțeanu. • 19,00 Telejurnalul de 
seară, e 19,20 Emisiune economică.
• 19,50 Stagiune lirică TV. „Ele
gia Pontică" Versuri de Ovidiu. 
Muzica Th. Grigoriu. • 20,30 Trec 
plutele. Film realizat de Studioul 
nostru de Televiziune. • 20,55 Re
flector. Telefoileton cotidian.
• 21,05 Interludiu Elena Caragiu 
și Sergiu Ciou. • 21,35 Cadran — 
emisiune de actualitate internați
onală. • 22,05 Parada vedetelor : 
Yves Montand, Kalinka, Sammy 
Davis jr. • 22,30 Telejurnalul de 
noapte.

PROGRAMUL II
• 19,30 Actualități 

Convorbire cu prof. 
Dima despre al II-lea 
literatură comparată. _ __
autori. • 20,00 Film artistic „Că- ‘ ---------- --------- . •

Han- 
Lucian

literare • 
Alexandru 

Congres de 
• Cărți și

lărețul singuratic" (reluare) 
Recitalul sopranei Carmen 
ganu. Recitalul baritonului 
Marinescu,

Anul viitor, Editura Enciclo
pedică Română va încredința ti
parului aproape 100 de lucrări 
care vor include un șir de te
matici în direcțiile cele mai so
licitate de cititori : istorie, is
toria artei și culturii, etnografie, 
psihologie, pedagogie, istoria re
lațiilor și ateism științific, geo
grafie etc. Dintre acestea, o 
serie de lucrări se adresează în 
primul rînd tînărului cititor, 
celui care îndeosebi își pune în
trebări legate de căile perfec
ționării sale prin educație și 
autoeducație, pentru a ajunge la 
valorile supreme ale culturii. în 
acest sens, cartea cunoscutului 
psiholog și publicist Ion Biberi 
„Introducere în arta de a trăi' 
este un îndreptar destinat orien
tării tineretului, în momentul 
cu deosebire critic al adolescen
ței, cînd tînărul vrea să se cu
noască pe sine, cînd trebuie 
să-și organizeze deprinderile de 
muncă. Urmărind semnificația 
socială a formării personalității,

autorul, care a conceput această 
carte ca o sinteză a experienței 
sale de viață, pornește de ia 
unitatea dintre personalitate și 
viața socială, creionînd princi
piile de conduită practică în 
relațiile cu ceilalți oameni.

„Curiozitate și orientare" se 
intitulează lucrarea semnată do 
Robert Floru. O carte care răs
punde la întrebări deosebit de 
importante : cum combatem mo
notonia și plictiseala? cum ajun
gem de la nevoia generală de a 
ști ce se întînrplă la dorința de 
a cunoaște ? ce loc ocupă în cu
noașterea omenească momente 
ca orientarea, curiozitatea, ex
plorarea, investigația^

Cunoașterea aptitudinilor, pro
blemă de mare importantă pen
tru orientarea școlară și alege
rea profesiunii, este tema lucră
rii lui M. Bejat „Să ne cunoaș
tem aptitudinile". în carte se 
arată locul pe care-1 ocupă di
ferențele individuale în struc
tura personalității, rolul activi

tății în dezvoltarea aptitudinilor, 
unele procedee de dezvoltare a 
inteligenței, creativității, memo
riei, atenției și a celorlalte apti
tudini intelectuale, modalită
țile de cunoaștere a acestora 
pentru a se atinge satisfacția 
personală și împlinirea socială. 
Pe aceeași linie de preocupări 
se înscrie și cartea lui O. Safran 
„Instrucție și educație". Preci- 
zînd conceptele de instrucție, 
informație, cultură, educație, 
dezvoltare complexă a persona
lității, autorul evidențiază core
lația dintre instrucție și educația 
intelectuală, educația morală și 
educația estetică.

Toate aceste lucrări sînt T 
cluse în colecția de largă Ac
cesibilitate „Orizonturi", colec
ție care va apare într-o for
mulă editorială substanțial re
înnoită, prin adaptarea unui for
mat asemănător cu al „Bibliote
cii pentru toți".

ION IVAN

PRODUCȚIA
ZOOTEHNICĂ
(Urmare din pag. I)

avut materiale la timp", „ne-au 
lipsit meseriașii", „am fost ocu
pați eu eelelaljp lucrări", „nu 
mat eram siguri dacă vom spori 
sau nu efectivele", „acum, dacă 

"încep'em lucrările tot nu le vom 
isprăvi la timp". Cu asemenea 
cuvinte ești întîmpinat nu numai 
la Burila Mare sau Jirov, la Cor- 
cova sau Ploiești, la Severinești 
sau Malovăț — unități în cadrul 
cărora nu s-a realizat mai nimic 
din volumul de construcții pro
pus — dar și la direcția agri
colă, la uniunea județeană a 
cooperativelor agricole. Sub um
brela scuzelor e însă frig ca 
afară... Se înțelege că animalele, 
iernînd în condiții necorespun
zătoare, producția acestora va fi 
departe de nivelul preconizat. 
Cheltuielile mari cu procurarea 
animalelor din rase valoroase, cu 
asigurarea furajelor nu vor putea 
avea, astfel, acoperire în nivelul 
veniturilor.

Popas la celălalt capăt de țară, 
în județul Sălaj. în cadnil coo
perativelor agricole de aici, doar 
52 la sută din construcțiile zoo
tehnice prevăzute a fi construi
te, vor putea adăposti în 
iarna aceasta animalele proprie
tate obștească. „Cum sprijină ti
neretul activitatea pe șantierele 
de construcții ?" — am adresat 
această întrebare la Comitetul 
județean Sălaj al U.T.C. Răspun
sul a venit prompt: n-am fost 
solicitați — ne spune tovarășul 
Gheorghe Dumitraș, activist în 
cadrul secției economice. „Ceea 
ce trebuia făcut s-a făcut, ceea 
ce n-a fost atacat înseamnă că 
nu ne trebuie" — cu aceste cu
vinte ne-au întîmpinat tovarășii 
de la uniunea județeană și din 
cooperativele agricole. In mod ca
tegoric ne-a fost refuzată con
tribuția, așa că ne-am resemnat.

S-au resemnat... Și, în județ, la 
data de 1 noiembrie, încă nu fu
sese așezată prima cărămidă la 
temelia a trei grajduri pentru 
bovine, optsprezece saivane, trei 
magazii pentru cereale și furaje 
concentrate și zece pătule.

Deși meteorologii au anunțat 
căderea primei zăpezi în centrul 
Transilvaniei și în Carpații Me
ridionali, in cel puțin un caz din 
trei cuprinse în raidul nostru, 
construcțiile zootehnice încă nu 
erau pregătite pentru iernarea a- 
nimalelor. Cînd se va realiza a- 
cesț lucru ? Oare, despre spirit 
gospodăresc e vorba acolo unde 
consiliile de conducere au amînat 
intrarea meseriașilor în grajd 
pînă la sosirea iernii în sat? Fără 
îndoială, atunci se vor realiza nu
mai lucrări nesemnificative în 
sensul asigurării unei iernări co
respunzătoare pentru animalele 
de la care se așteaptă producții, 
venituri.

Producția de lapte trece prin 
ieslea animalului, spune o vorbă 
înțeleaptă din popor. De aceea 
și strădania bunilor gospodari de 
a depozita în parcul de furaje 
cantități cît mai mari și de bună

calitate de fînuri, produse însi- 
lozate etc. Dezvoltînd o tradiție, 
tinerii din cooperativa agricolă 
din Oprjșor, județul Mehedinți, 
lucrează în aceste zile cu toate 
forțele- la strîngerea ultimelor 
cantități de coceni și lucerna pe 
care le transportă din cîmp și le 
însilozează. „O sută’ optzeci de 
tineri — ne spunea Marin Pro
dan, secretarul comitetului 
U.T.C., lucrează zilnic încă de pe 
data de 26 octombrie în sectorul 
de furaje al cooperativei. Pină 
acum, prin munca lor, aproape 
opt sute tone de diverse fuiaje 
ap fost însilozate". „In cadrul ac
țiunilor din agricultură, remarca 
tovarășul Marius Cojocaru, prim- 
secretar al Comitetului județean 
Mehedinți al U.T.C., în aproape 
toate unitățile cooperatiste tine
retul participă la realizarea a- 
cestui deziderat al zootehniei ■■ 
asigurarea bazei furajere. Peste 
opt mit de tineri lucrează zilnic 
la recoltatul și transportul furaje
lor, la tocarea și însilozarea aces
tora în amestec cu melasă, cu 
resturi vegetale de la grădina de 
legume etc. Angajamentul nos
tru — pe care sîntem siguri că 
îl vom depăși — înseamnă însi
lozarea a cinci mii de tone dife
rite furaje".

Furaje' verzi pentru anotimpul 
rece... Dincolo de datorie, această 
cerință este, din păcate, luată de 
către unele organizații U.T.C. 
numai ca o metaforă. La Movi
lita, în județul Ilfov, spre exem
plu, unde lucrează peste o sută 
de tineri, numai doi uteciști mun
ceau sîmbăta trecută la trans
portul furajelor. Și, în cîmp co
cenii mai erau nerecoltați pe 
opt sute de hectare !...

— De ce nu organizați ac
țiuni tinerești în scopul urgentă
rii depozitării acestui prețios fu
raj ? — l-am întrebat pe secre
tarul organizației U.T.C.

—■ Fiindcă aceasta nu este 
treaba noastră I — a venit răs
punsul. Noi cu alte probleme 
ne ocupăm : cu strînsul fierului 
vechi, al plantelor medicinale, cu 
cotizația și primirea de noi mem
bri... Dacă ne-am ocupa și de 
însilozări atunci conducerea 
C.A.P. ce-ar mai face ?

Curioasă optică. „Nu este trea
ba noastră...". Dar dumneavoa
stră, tovarășe secretar, uteciștii, 
nu sînteți membri ai cooperati
vei agricole ? Vă este chiar indi
ferent dacă se realizează sau nu 
producțiile planificate, venitu
rile ? Cooperativa agricolă din 
Movilița nu și-a asigurat pînă 
acum nici măcar 70 la sută din 
necesarul de furaje. Deci, pro
ducția zootehnică pe perioada 
stabulației se află sub semnul în
trebării.

Aceeași situație la Sinești, la 
Coșereni, la Bărcănești, la Axin- 
tele — în județul Ilfov, la Bra- 
gadiru, Furculești, Drăgănești- 
Vlașca, Bujoreni — în județul 
Teleorman, aproape peste tot a- 
colo unde am poposit în raidul 
nostru și în județele Argeș, Să
laj și Dîmbovița. Surse de furaj 
există. Pe mii de hectare 
cocenii se află în cîmp ; în 
grădinile de legume resturile ve

getale se depreciază ; coletele de 
sfeclă sînt îngropate o dată cu 
executarea arăturii. Nevoile pro
ducției zootehnice solicită ca a- 
ceste valoroase furaje să fie 
grabnic depozitate.

★
De la Ministerul Agriculturii 

și Silviculturii am reținut, din 
ultima situație operativă : con
strucțiile agrozootehnice au fost 
realizate în proporție de numai 50 
la sută ; din necesarul de furaje 
s-a asigurat doar 78—80 la sută. 
Mari rămîneri în urmă se consta
tă în județele Sălaj, Gorj, Vîl-ea, 
Tulcea, Brașov, Vaslui, Măra/nu- 
reș. Iarna este pe aproape. '‘Răr 
mînerile în urmă se impun a fi 
recuperate. De aceea, acum, cînd 
celelalte lucrări în agricultură se 
apropie de sfîrșit, toate forțele 
se cer concentrate în sectorul de
pozitării furajelor, precum și în 
cel al construcțiilor. Pentru înde
plinirea acestor deziderate ale 
producției zootehnice din ano
timpul rece, obligații dintre cele 
mai mari revin organizațiilor 
U.T.C., tineretului de la sate.

„In acest moment — pentru 
asigurarea necesarului de furaje, 
pentru terminarea lucrărilor la 
toate adăposturile animaliere, 
ne spunea tovarășul VIOREL VI- 
ZUREANU, șeful sectorului pen
tru problemele tineretului sătesc 
din cadrul C.C. al U.T.C., consi- 
derăm ca o datorie de onoare a 
organizației noastre de a asigura 
mobilizarea întregului tineret de 
la sate la însilozarea sau depo
zitarea tuturor resurselor de fu
raje, la transportul materialelor 
de construcție procurate pe plan 
local, la executarea volumului de 
lucrări necalificate necesare. In 
acest scop, comitetele județene 
U.T.C., organizațiile de bază, au 
datoria ca prin desfășurarea unei 
intense activități, să reînvie tradi
țiile ce au afirmat hărnicia, devo
tamentul, dragostea de muncă, 
inițiativa tineretului nostru prin 
prezența sa nu numai pe șantie
rele mari ale construcției socia
liste, dar și atunci cînd nevoile 
producției o impuneau chiar și 
numai pentru o zi sau două. In 
aceste zile, prezența tinerilor este 
solicitată pe șantierele sectorului 
zootehnic. Prin acțiuni perma
nente, organizațiile U.T.C. tre
buie ,s-ă mobilizeze nu numai pe 
tinerii cooperatori dar și elevii, 
funcționarii și mecanizatorii în 
orele lor libere. In întreaga sa 
activitate, tineretul să sprijine re
coltarea și depozitarea in între
gime a resurselor de furaje, iar 
pe șantierele de construcții să 
execute lucrările necalificate ce 
solicită un mare volum de mun
că. Tinerii meseriași să fie antre
nați in brigăzile de constructori. 
Din asigurarea celor mai bune 
condiții de iernare a animalelor, 
proprietate obștească, fiecare tî
năr să-și facă o problemă de 
conștiință; prin participarea sa 
cotidiană acolo unde nevoile pro
ducției reclamă prezența sa, să 
dovedească atașamentul față de 
cooperativa agricolă, răspunderea 
ce o simte pentru îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor de pro
ducție,
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VIZITA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

in întreprinderi industriale
din municipiul Brașov

(Urmare din pag. I)

e asemenea, se înscrie ca un 
uternic centru industrial al 
rașovului, a contribuit la 
unul renume al muncitorilor 
cestui oraș. In cele peste două 
ecenii de activitate, uzina bra- 
aveană a produs mai mult de 
16 000 tractoare, ajungînd ca 
i prezent să realizeze simul- 
in 11 tipuri de tractoare cu 
aracteristici constructive și 
ancționale la nivelul perfor- 
îanțelor mondiale. Cele a- 
roape 25 000 de tractoa- 
e care vor ieși în acest an 
■e porțile uzinei, vor adăuga 
ioi forțe mecanizate agricul- 
urii noastre socialiste, vor 
ontribui la extinderea corner
ului exterior, oferind partene- 
ilor străini produse de înaltă 
ehnicitate.

în fața machetei uzinei, di- 
ectorul tehnic, ing. loan 
’eirstfț '■< prezintă capacitățile 
le pr„’4ucție care asigură in- 
roducerea în fabricație a noi- 
or tipuri de tractoare de 40 
fiP. Tovarășului Nicolae 
Ceaușescu îi sînt prezentate 
•ealizările obținute de colecti
vul de muncitori, tehnicieni și 
ngineri de aici în timpul care 
-a scurs de la vizita fă- 
ută anul trecut în aceas- 
ă uzină brașoveană. în pri- 

■- nele 10 luni ale anului în 
:urs au fost îndepliniți toți 

-- ndicatorM de plan și angaja- 
nentele anuale. De asemenea, 
iiscutînd cu membrii colecti
vului de conducere al uzinei, 
ovarășul Nicolae Ceaușescu 
;-a interesat de pregătirile 

'pentru producția anului viitor, 
stadiul asimilării noilor tipuri 
ie tractoare, al aprovizionării 
tehnico-marteriale, precum și 

. de preocupările privind gene
ralizarea experimentării nou
lui sistem de salarizare și ma
jorare a salariilor, recoman- 
dînd să se aibă în vedere o 
strînsă corelare a retribuției 
cu rezultatele obținute în 
producție.

Oaspeții sînt invitați apoi 
să viziteze uzina. în secțiile 
șasiu și secția de motoare de 
40 CP. — recent intrate în 
funcțiune — muncitorii și spe
cialiștii salută cu multă căl
dură prezența în mijlocul lor 
a secretarului general al par
tidului’, Oaspeților le sînt ofe
rite bu'chete de flori. Lîngă 
mașinile lor, muncitorii a- 
plat^4 puternic, ovaționează 
penWft PartidurComunist Ro
mân, pentru secretarul său 
general, tovarășul Nicolâe 
Ceaușescu.

Străbătînd cele două secții, 
secretarul general al partidu
lui apreciază pozitiv efortul 
colectivului uzinal, remarcă 
mașinile-agregat, transportoa
rele suspendate, realizate în 
cadrul acțiunii de autoutilare, 
domeniu în care uzina de 
tractoare are o valoroasă ex
periență, numai în acest an 
executîndu-se utilaje și mașini 
agregate în valoare de 32 mi
lioane lei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
se oprește în repetate rînduri, 
discută cu muncitorii, se in
teresează de condițiile de 
muncă în noile secții, de ni
velul lor de trai, de preocupă
rile conducerii uzinei față de 
cerințele salariaților.

Unul din numeroasele mo
mente ale vizitei : reglorul 
Traian Oțelea iese în întîmpi- 
narea secretarului general, îi 
strînge mina cu căldură și dă 
glas hotărîrii muncitorilor din 
secția sa de a munci cu hăr
nicie pentru a asigura îndepli
nirea exemplară a planului. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
felicitindu-1 pe el și pe tova
rășii de muncă pentru primele 
rf^ltate obținute, recomandă 
corectivului secției să depună 
eforturi susținute pentru a 
contribui, împreună cu celelal
te secții ale uzinei la îndepli
nirea în cele mai bune condi- 
țiuni a sarcinilor ce le revin 
prin planul de stat.

După vizitarea secțiilor uzi
nei, are loc o fructuoasă 
întîlnire de lucru cu re
prezentanții Centralei indus
triale pentru autovehicule și 
tractoare, cu conducători ai 
uzinelor „Tractorul" și „Stea
gul roșu", principalele u- 
nități ale acestei centrale, 
care în total cuprinde 8 
întreprinderi și un institut de 
cercetări și proiectări. Directo

rul general al centralei, ing. 
Gheorghe Trică, prezintă secre
tarului general al partidului 
preocupările principale privind 
organizarea acestui complex e- 
conomic, traducerea în viață a 
sarcinilor cu care au fost in
vestite noile organisme indus
triale. Infățișînd măsurile lua
te pentru realizarea planului 
de producție, preocupările pen
tru utilizarea rațională și re
crutarea unor cadre cu compe
tență și experiență profesiona
lă, directorul general a pre
zentat și cîteva din concluziile 
colectivului de conducere pri
vind relațiile cu ministerul de 
resort și întreprinderile com
ponente ale centralei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a interesat îndeaproape de 
modul în care își exercită a- 
tribuțiile centrala industrială 
în relațiile sale cu întreprinde
rile productive, de măsurile 
ce s-au inițiat pentru perfecți
onarea activității de conducere 
și îndrumare a uzinelor. După 
ce a apreciat că s-au obținut 
unele rezultate pozitive, secre
tarul general al partidului a 
arătat, în același timp, că în 
raport cu atribuțiile și rațiu
nea creării acestei noi forme 
de organizare a producției in
dustriale, activitatea practică 
desfășurată se cere a fi mai 
dinamică, mai operativă, mai 

lnalții oaspeți apreciază calitatea bună a produselor Fabricii de tricotaje.

eficientă. In acest spirit, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a in
sistat asupra necesității de a 
se înțelege în profunzime ro
lul centralei industriale nu ca 
o verigă intermediară, între u- 
nitățile productive și minister, 
ci ca un organism de condu
cere efectiv a întreprinderilor 
componente, a recomandat să 
se întreprindă măsuri hotărîte 
pentru concentrarea și specia
lizarea producției, în vederea 
înlăturării paralelismelor exis
tente încă în activitatea unită
ților productive din cadrul a- 
celeiași centrale. Fără o speci
alizare a producției nu se poa
te obține o creștere a produc
tivității, a tehnicității și nici o 
înaltă eficiență economică. To
varășul Nicolae Ceaușescu a 
recomandat, de asemenea, să 
se ia măsuri pentru simplifica
rea relațiilor dintre centrală și 
uzinele componente. Centrale
le industriale, ca mari comple
xe economice investite cu a- 
tribuții efective în domeniile 
activității de concepție și pro
iectare, investiții, aproviziona
re și desfacere, de planificare 
și evidență, creează condiții 
ca uzinele, întreprinderile 
componente ale centralelor să 
se ocupe efectiv de rezolvarea 

problemelor de producție. Prin 
concentrarea și specializarea 
activității industriale, centrale
le vor avea posibilitatea să co
ordoneze și să dirijeze desfă
șurarea în mod științific a pro
ducției, să folosească cu efici
ența sporită forța de muncă, 
capacitatea specialiștilor, po
tențialul tehnic ăl uzinelor. în 
acest fel, centrala industrială 
va deveni o întreprindere com
plexă, cu mai multe unități, cu 
atribuții diferite, în funcție 

de realitățile economice ale 
fiecăreia.

Secretarul general al partidu
lui a atras, totodată, atenția că 
în elaborarea planurilor de in
vestiții să se aibă în vedere 
perspectiva dezvoltării unități
lor economice ale centralelor 
industriale,. să nu se disperse
ze fondurile de investițiii în 
obiective mici, cu profil si
milar, ci să se construias
că unități și secții specia
lizate, capabile să satisfa
că necesitățile tuturor în
treprinderilor centralei și chiar 
ale altor unități. Numai ast
fel, îndeplinind asemenea ce
rințe, crearea centralelor in
dustriale nu va însemna doar 
o simplă unificare pe hîrtie a 
mai multor întreprinderi, ci o 
unificare reală, un factor ho- 
tărîtor în activitatea produc
tivă.

în încheiere, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a indicat 
conducerii centralei să studie
ze modalitatea de a perfecțio
na în continuare raporturile 
sale cu întreprinderile care o 
alcătuiesc, cu organele cen
trale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și-a exprimat convingerea că 
valorificînd experiența dobîn- 
dită, condițiile de care dispun, 
uzinele vizitate vor fi la înăl
țimea sarcinilor sporite ce le 
revin în noua etapă de dez

voltare a industriei construc
țiilor de mașini, că produsele 
lor vor satisface cerințele e- 
conomiei naționale, vor cores
punde exigențelor beneficiari
lor din țară și din străinătate.

înainte de a părăsi uzina, 
oaspeții au asistat la o de
monstrație tehnică cu ultimele 
tipuri de tractoare introduse 
în fabricația de serie.

Tricotajele —produse 

de renume ale 

industriei din Brașov

După cele două mari uzine 
ale industriei constructoare de 
mașini, tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu, împreună cu soția, 
fac o vizită la Fabrica de 
tricotaje, unitate modernă a 
industriei ușoare, ale cărei pro
duse sînt apreciate, atît în 
țară, cît și peste hotare, în mod 
deosebit pentru buna lor cali
tate și pentru varietatea mo
delelor.

Conduși de ing. Maria Dat- 
cu. directoarea fabricii, și ing. 
șef Maria Georgescu, oaspeții 
vizitează cîteva din principa
lele sectoare de producție. 
Gazdele informează că fabri
ca realizează o producție a- 
nuală de 3 milioane bucăți 
tricotaje într-o mare varietate 
de modele, că 30 la sută din 
producție este solicitată la 
export. în secțiile de bobinat, 
tricotaje și confecții, pretutin
deni, secretarul general ăl 
partidului a fost primit cu 
multă căldură de muncitoare. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
stă de vorbă cu harnicile lu
crătoare din secția confecții. 
Elisabeta Trîmbițașu, una din 
cele mai bune muncitoare ale 
secției, oferă flori oaspeților și 

le urează bun venit în mijlo
cul colectivului fabricii.

în timpul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și soția, a- 
preciază buna calitate a tri
cotajelor, diversitatea modele
lor. Secretarul general al 
partidului recomandă să per
severeze pe linia producției de 
înaltă calitate, în pas cu evo
luția cerințelor beneficiarilor, 
atît din țară, cît și de peste 
hotare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
are apoi o întîlnire cu colecti
vul de conducere al fabricii, 
discută despre rezultatele ob
ținute. de această întreprin
dere.

în încheierea vizitei, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, și soția, 
asistă la prezentarea noilor 
modele realizate aici. Se apre
ciază linia modernă, sobrieta
tea contexturilor și culorilor, 
calitatea superioară a produ
selor.

★

După vizitarea Fabricii de 
tricotaje din Brașov, oaspeții 
se îndreaptă spre complexul 
turistic de la Poiana Brașov. 
Aici le sînt prezentate de că
tre ing. Mircea Suman, direc

torul D.S.A.P.C. — Brașov, 
proiectele de dezvoltare a a- 
cestei stațiuni turistice.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
recomandă ca în elaborarea 
planurilor de dezvoltare să se 
aibă în vedere perspectivele 
turistice, să se valorifice cît 
mai bine condițiile naturale 
deosebite, pentru ca în scurt 
timp Poiana Brașov să devină 
o stațiune de nivel european. 
Secretarul general al partidu
lui a insistat asupra necesită
ții încadrării activității turisti
ce din județ în concepția uni
tară a dezvoltării turismului 
pe întreaga țară.

Locuitorii Brașovului au fă
cut oaspeților o călduroasă 
primire ovaționînd pentru po
litica marxist-leninistă a parti
dului și statului nostru, pen
tru Partidul Comunist Român, 
pentru Comitetul Central, 
pentru secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Oamenii muncii 
din orașul Brașov și-au expri
mat hotărîrea de a urma 
neabătut politica partidului, 
consacrată înfloririi patriei, 
cauzei socialismului și păcii.

Vizita în unitățile economice 
din orașul Brașov a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu a repre
zentat un prilej de dezbatere 
aprofundată a problemelor e- 
conomice locale, un stimulent 
puternic pentru mobilizarea 
energiilor creatoare ale oame
nilor muncii din întreprinde
rile municipiului în vederea 
îndeplinirii planului de stat 
pe anul în curs și a sarcini
lor întregului cincinal, a trans
punerii în viață a mărețului 
program de dezvoltare multi
laterală a societății socialiste, 
adoptat de Congresul al X-lea 
al partidului.

Am luat loo la o „masă ro
tundă" avînd în stînga, în 
dreapta, în fața noastră tineri 
înscriși în aceeași circumfe
rință profesională, dornici să 
se confrunte, să deschidă noi 
căi afirmării lor pe treptele 
meseriei. Sînt de față tineri 
ceferiști din toate regionalele 
țării. Am profitat de împreju
rare pentru a le urmări gîn- 
durile, însoțindu-i în intimita
tea preocupărilor, a dorințe
lor lor.

DINAMISMUL MESERIEI 
TE OBLIGA...

îl ascultăm vorbind pe tînă- 
rul CONSTANTIN NEAGU de 
la Depoul C.F.R. Galați :

— Pentru a fi ceferist îți tre
buie nu numai aptitudini și cu
noștințe. Aici trebuie să funcțio
neze fără reproș conștiința fie
căruia dintre noi, să ținem în 
orice moment Ia demnitatea 
meseriei.

A fost un lait-motiv al dis
cuției. Ca îndrăgostiți de me
serie, fiecare a ținut să-i releve 
punctele de atracție, dar mal 
ales să așeze una sub alta zo
nele accesibile activității or
ganizației U.T.C., astfel ca edi
ficiului consolidat de vreme 
al demnității profesionale a 
ceferiștilor să i se asigure 
continuitate.

— Eu cred că organizația 
U.T.C. ar trebui să propună și 
să facă mai mult pentru a dez
vălui tineretului importanța 
meseriilor feroviare, este de 
părere GH. DRĂGAN, de la 
depoul Brașov. Procedînd ast
fel, făcind cunoscute, în 
detaliu, specialitățile existente, 
printr-o muncă bine organi
zată putem să contribuim, pe 
linia noastră, la atragerea tine
rilor către aceste profesii. Apoi 
putem fi siguri că cei care bat 
la poarta școlilor de oaliflcare 
sînt hotărîți să șl depășească 
părțile mai grele existente în 
programul de lucru la calea 
ferată.

Modul de a privi lucrurile ni 
se pare cît se poate de realist. 
Căruia dintre noi nu i s-a 
ivit prilejul, instalați într-un 
compartiment de tren urmărim 
la lucru pe acești îndrăgostiți 
de calea ferată fără a ține sea
ma că afară plouă sau e ger, 
că de ore în șir sînt plecați 
de-acasă, că se reîntoo în fa
milie numai după consumarea 
turei ? Un mod de a te dărui 
care ne trezește admirație. Dar 
care poate acționa șl reflexiv 
în fața celor care vor să-și 
aleagă meseria. De aceea, or
ganizația U.T.C. nu are motive 
să stea la o parte de procesul 
îndrumării tinerilor către aces
te meserii de respectabilă tra
diție.

— Ceferistul trebuie să stă- 
pînească bine cunoștințele pro
fesiei sale. Reîmprospătarea 
acestora este necesară în orice 
moment. Eu apreciez ca foarte 
bună ideea organizării con
cursurilor pe meserii, își ex
primă părerea tînărul GH. 
DUCA de la depoul Timișoa
ra. Colegii mei sînt foarte mul
țumiți că li s-a oferit ocazia 
de a învăța lucruri utile în ac
tivitatea lor de flecare zi. Por
nind de aici mă întreb dacă nu 
ar fi bine să cuprindem în 
sistemul de concurs mai mul
te meserii din domeniul fero
viar.

S-a pornit de fapt de .'a in
teresul stîrnit de organizarea 
pînă la faza pe țară a con
cursului „Siguranță și măiec- 
trie“ destinat tinerilor din 
tracțiune, etapa finală găzduită 
chiar la Galați, locul primei 
întreceri de acest gen inițiată 
de comitetul județean al 
U.T.C. Și. la rîndul nostru, nu 
vedem de ce nu s-ar proceda 
în acest mod.

IN FAȚA PROBLEMELOR SPECIFICE ALE TINERILOR DIN COMERȚ, COMITETUL 

JUDEȚEAN MUREȘ AL U.T.C. PREGĂTEȘTE :

Din nou o dezbatere cu activul.
Pe cind una și cu tinerii ?

Dacă anul trecut, într-o pe
rioadă similară de timp — 9 
luni — daunele pricinuite sec
torului comercial de stat din 
municipiul Tg. Mureș au fost 
de circa 64 000 lei, în acest an 
delictele care au format obiec
tul unor procese penale însu
mează prejudicii ce depășesc 
1C0 0C0 lei.

Ne-a reținut atenția însă, 
dincolo de această creștere — 
îngrijorătoare și ea — faptul că 
în mare parte infracțiunile au 
fost săvîrșite de tineri, mulți 
dintre ei absolvenți doar de cî
teva luni ai școlii profesionale.

Grigore Chiș și Maria Cio- 
boca, în vîrstă de 25 și respec
tiv 21 de ani, amîndoi vînzători 
în același magazin, au delapidat 
în complicitate, îndată după an
gajare, peste 4 000 lei.

Maria Moldovan, în vîrstă de 
22 de ani, gestionară la un 
punct alimentar din cartierul 
„Tudor Vladimirescu" a provo
cat în numai trei luni de zile 
un prejudiciu de peste 7 000 lei.

Și acestor exemple li s-ar pu
tea adăuga și altele.

Ceea ce a făcut ca pe adre
sa organelor U.T.C. să sosească 
numeroase sesizări din partea 
miliției. Ceea ce l-a îndemnat 
pe președintele tribunalului ju
dețean să semnaleze activiștilor 
comitetului județean U.T.C. ne
cesitatea unei intervenții serioa
se, prompte, a unui efort edu
cativ conjugat în rîndurile a- 
cestei categorii de tineri. Ceea 
ce, adăugăm noi, ar fi trebuit 
în adevăr să se și întîmple.

Gheorghe Gozaru, secretar al 
Comitetului județean U.T.C. ne 
vorbește însă doar despre o 
oarecare preocupare. Despre 
faptul că s-a insistat pe niște 
acțiuni mai specifice muncii a- 
cestei categorii, că s-au inițiat 
cîteva întîlniri cu juriști, discu
ții despre prevederile noului cod 
penal și exigențele profesiunii, 
că s-a recomandat organizații

— Noi avem deja în pregă
tire olimpiada lăcătușului de 
revizie, intervine ing. N. ROBE, 
de la complexul C.F.R. Galați 
— și referitor la același capi
tol al posibilităților organiza
ției de a interveni eficient în 
sprijinul perfecționării profe
sionale mă gîndesc că am pu
tea recurge oricînd la siste
mul vizitelor reciproce în ca
drul unităților. Avem permit 
de liberă circulație pe trenuri, 
practic putem deci ajunge în 
orice loo de und'e am învăța 
ceva mai mult. Noi avem tria
jul de la Bărboși care oferă 
unele particularități. Invitîn- 
du-ne colegii din alte depouri 
în schimb de experiență, vrem 
să spunem că, la rîndul nostru 
ne interesează să mergem în 
București sau Ploiești-triaj.

Prezent la discuție tov. ing. 
V. Jitniceanu, director tehnic 
în Ministerul Transporturilor, 
consideră necesar să insis
te asupra unui capitol în depli
nă aotualitate : cultura tehnl- 

Acorduri posibile 
în „glasul 
roților 

de tren"
că generală a tînărulul lucră
tor din căile ferate.

— Nu trebuie să uitați că 
modernizarea continuă a tran
sporturilor cere oameni nu nu
mai buni meseriași dar și cu 
un orizont de cultură larg. Me
canicul de pe locomotiva elec
trică, evident are nevoie de 
cunoștințe complexe, esențial 
diferite de cele ale colegului 
său de pe locomotiva cu abur. 
Și cum școala nu poate rezol
va totul, este nevoie ca în bi
blioteca oricărui ceferist, în
deosebi la cel tînăr, să nu 
lipsească bibliografia de spe
cialitate. Este o condiție fun
damentală pentru a fi un bun 
lucrător. Studiul individual 
rămîne o pîrghie la îndemînă 
și ea se cere acționată fără în
trerupere.

Poate că auzind despre nece
sitatea disciplinei la căile fe
rate ești tentat să taxezi fap
tul drept pleonasm. Pentru că 
nu întîmplătCiF- ceferiștilor li 
se spune membrii'. în „armata 
a doua". Și este foarte adevă
rat. Sînt instrucțiuni, Sîht .le'gi, 
există prescripții foarte exac
te de comportare.

— Aceasta nu elimină însă 
deloc problemele disciplinei 
din agenda noastră zilnică, nu 
justifică cîtuși de puțin atitu
dinea rezervată pe care unele 
organe și organizași U.T.C. o 
au în inițierea de acțiuni pro
prii, intervine ing. Gheorghe 
Miron, membru al biroului C.C. 
al U.T.C. Existența regula
mentelor, cu rigorile lor, pre
tinde tocmai o susținută muncă 

lor să se preocupe de proble
mele de viață ale tinerilor. Cu 
luni în urmă a avut loc și o 
discuție la „masa rotundă" des
pre psihologia... cumpărătoru
lui.

Interesant, între concluziile a- 
cestor discuții s-au desprins cu 
regularitate și următoarele : 
este necesar ca urmărirea com
portării tinerilor (peste 500 
membri ai organizației U.T.C.) 
din comerț, ca și din cooperație 
să fie constantă și nu sporadică, 
ca efortul educativ al organi
zației U.T.C. să nu se limiteze 
la aceste dezbateri. Dar tocmai 
așa s-a întîmplat. Urmărirea 
comportării tinerilor lucrători 
din comerț continuă să fie spo
radică, iar efortul educativ să 
se limiteze la aceste dezbateri! 
Mai mult și ecoul pe care-1 pu
teau stirni ele a fost redus pînă 
la anulare prin participarea 
restrînsă (în general, activul 
U.T.C.) și prin faptul că aceste 
puține acțiuni sînt puse să ilu
streze preocuparea dintr-o pe
rioadă tot mai mare de timp. 
Căci acțiunile acestea s-au des
fășurat mai de-demult, iar cele 
planificate în ultima vreme în- 
tîrzie să se materializeze.

Interlocutorul citat, tovară
șul Gh. Gozaru, ne asigură că 
într-un viitor nu prea îndepăr
tat sugestia președintelui tribu
nalului județean ațe șanse să 
devină un fapt împlinit. De 
vreo lună, chiar dînsul perso
nal se gîndește să organizeze 
o dezbatere mai mare, să-l 
invite pe președintele tribuna
lului, pe alți cîțiva juriști pre
cum și din partea tuturor or
ganizațiilor U.T.C. dm comerț, 
activul, să discute aspectul a- 
cesta îngrijorător al infracțiu
nilor, „să vedem ce trebuie să 
facem, să căutăm un răspuns".

Nu mizează oare prea mult 
comitetul județean pe o aseme
nea acțiune în general pe aceste 
dezbateri doar cu activul și cu 

de educație astfel încît tinerii 
să se poată încadra cît mai 
repede în prevederile lor, să 
11 se conformeze întocmai în 
mod1 conștient.

Pe parcursul schimbului de 
păreri, de opinii s-a conturat o 
rețea de mijloace, de forme 
prin care organizațiile U.T.C. 
din depouri pot opera în acest 
sens. Reținem între altele afir
mația că pentru aceasta punc
tele de odihnă trebuie să de • 
vină centre de consumare utilă 
a timpului liber șl nu locuri 
de pierdere a timpului liber.

Se cer consemnate două 
puncte de sprijin amintite cu 
insistență în cursul dezbaterii. 
Le transcriem fără comentarii: 
a) necesitatea colaborării per
manente cu sindicatul în direc
țiile convergente spre obiecti
vele amintite b) deplasarea 
centrului de greutate al acțiu
nilor întreprinse în celulele 
de bază — la grupe și în or
ganizațiile U.T.C. — asigurîn- 
du-se astfel antrenarea majo- 

ritățil covîrșitoare a tinerilor 
în raza eficienței lor.

ECUAȚII
CE-ȘI AȘTEAPTĂ REZOLVAREA

N-a lipsit de la această con
vorbire profesională nici ati
tudinea critică față de întîr- 
zieri sau neglijențe în soluțio
narea diferitelor probleme de 
muncă, de viață. S-au spus 
fără ostentație, cu înțelegere, 
dar invocînd solicitudine. Con
vinși că astfel putem mijloci 
transmiterea lor către organele 
în drept le încredințăm hîrtiei.

— Am dori ca programele de 
parcurs ce ni se încredințează 
spre efectuare să fie cît se 
poate de exact respectate. Se 
întîmplă uneori să pleci pe 

locomotivă iar cînd ni ajuns ia 
locul de destinație să ți se co
munice fie anularea trenului 
de întoarcere spre casă fie 

..alte modificări ce nu-ți»permit- 
să" revii în familie așa. cum te 
așteptai. In acest fel orice ca- 
lendur, orice program ce ți' 
l-ai propus cade de la sine. Să 
fim. scutiți de asemenea neplă
ceri evitabile (CONSTANTIN- 
BUCĂȚEA — Craiova).

— La noi există un grup de 
50 de oameni trecuți de la re
morca cu aburi pe locomotive 
Diesel electrice, școlarizați la 
locul de muncă. Un ordin sta
bilea să fim considerați 
„ajutor mecanic". Un alt ordini 
a precizat să fim încadrați ca 
fochiști, în loc să ni se creeze 
condiții în continuare pentru a 
ne perfecționa la nivelul cerut

juriștii ? Celor două părți in
vitate îndeobște la asemenea 
discuții nu le lipsește cunoaște
rea, nici a principiilor, a nor
melor care trebuie să caracte
rizeze munca lucrătorului din 
comerțul socialist și nici a con
secințelor care decurg din 
nerespectarea lor. Cei care su
feră uneori de asemenea lipsuri 
sînt tinerii și atunci nu poți 
să nu te întrebi de ce tocmai 
ei sînt omiși ? Și apoi sînt ca
zuri, cele mai multe dintre ele, 
cînd simpla discuție despre fru
musețea meseriei și calitățile 
morale pe care trebuie să le 
afirme cel ce o slujește nu sînt 
deajuns. Abaterile, de la cele a- 
parent mărunte pînă la cele ce 
țin de competența justiției, să
vîrșite de tinerii care lucrea
ză în comerț și cooperație au, 
așa cum o dovedesc cel mai 
pregnant dosarele judecate sau 
în curs de judecare, cauze mult 
prea adînci pentru a fi înlătu
rate cu cîteva vorbe. Ele pre
supun mai întîi o bună cu
noaștere, o depistare în profun
zime și mai apoi un susținut 
efort de extirpare. (Intre altele 
n-ar trebui să scape atenției 
frecvența cu care drumul spre 
tribunal al unor tineri începe 
de la cîteva unități de pildă 
„Remetea", „Tușnad" sau de la 
cîteva întreprinderi ca I.A.L.P. 
„Mureșul" precum nici faptul 
că adevărul sau neadevărul 
unor afirmații cum că respon
sabilii de unități exercită o a- 
nume presiune morală asupra 
tinerilor lipsiți de experiență 
n-a fost nici într-un caz cer
cetat).

în sfîrșit, intervențiile post 
factum, fiindcă astfel apar ace
le puține acțiuni inițiate pînă 
acum atît de organizațiile U.T.C. 
cît și de conducerile unităților 
care , — așa cum atestă carac
terizările din dosarele tribuna
lului sînt de cele mai multe 
ori surprinse de faptele săvîr

de L.D.E. Ni s-a promis regle
mentarea dar aceasta se lasă 
cam mult așteptată (ION DES- 
PEA — Petroșani).

Folosirea cu eficiență mări
tă a tinerilor Ingineri presu
pune efectuarea perioadei de 
stagiarat în condiții optime. 
Personal sînt de părere că sta
giul trebuie făcut în mari uni
tăți de bază, locul cel mai po
trivit pentru o pregătire multi
laterală încă de pe acum (ing, 
N. ROBE — Galați).

— O constatare deloo înbucu- 
rătoare : ajutorii meoanici de 
locomotică trecuți prin școlile 
de scurtă durată sînt slab pre
gătiți. De aceea cred că la 
„școala personalului" trebuie 
insistat pe diferite aspecte ale 
pregătirii profesionale (ILIE 
ILEA — Oradea).

— Se știe că „Instrucțiunile 
de serviciu" reprezintă legea 
de bază a noastră, a tuturor. 
Intervenind dese modificări în 
cuprinsul lor, ele au devenit 
un fel de arhivă portativă, di
ficil de utilizat. Așteptăm o 
nouă carte.

De asemenea vreau să ridio 
următorul aspect. Vreo 30—40 
de persoane din depoul nostru 
sînt specializate în L.D.E. Și 
totuși nu primesc decrete de în
cadrare pentru motivul că 
Depoul Galați nu are locomo
tive Diesel electrice. De vreme 
ce noi lucrăm pe L.D.E. poate 
fi un motiv acesta că ele 
aparțin altor depouri ? (C.
NEAGU — Galați).

— Aproape 60 de oameni lo
cuim la Lugoj dar lucrăm la 
Caransebeș, unde se află loco
motivele Diesel electrice. în 
loo să mergem acolo și pentru 
diferite alte activități — care 
ne răpesc mal multe zile pe 
lună, întoarcerea spre casă 
fiind îngreunată de absența 
curselor la orele dorite — n-ar 
fi mal normal ca acestea (șe
dințe, instructaje, diferita 
cursuri) să se desfășoare în 
remize, deplasindu-se în sens 
invers un singur instructor? 
(VASILE PINTEA — depoul 
Caransebeș).

Ar
Iată o meserie a cărei vîrstă 

o cunoștem cu exactitate: un 
secol! O existență în timp în 
interiorul căreia universul 
profesional al ceferiștilor a su
ferit repetate mutații. Dar în
tre reperele esențiale: loco
motiva cu abur — locomotiva 
electrică s-au cristalizat, s-au 
detașat prin șlefuire trăsături 
distincte ce fac din meseria de 
lucrător la C.F.R. o îndeletni
cire aparte. în spiritul acestei 
tradiții, sute, mii de tineri își 
îndreaptă preferințele spre 
„calea ferată" nu arareori pre- 
luînd uneltele din mîna tată
lui.

A fi ceferist presupune a 
stăpîni perfect sub raport teh
nic, domeniul căruia i te-ai 
dedicat;'să te încadrezi rigu
ros. în litera disciplinei, mai 
mult ca. oriunde,.atît de severă.

Nu este greu de înțeles că 
organizațiilor U.T.C. din acest 
sector important al economiei 
naționalele revine tocmai o 
asemenea misiune : a ajuta pe 
tineri să corespundă cît mai 
bine cerințelor meseriei, să 
fie receptivi la tot ceea ce ține 
de activitatea, de preferințele 
lor. Sintetic spus, așa cum_se 
sublinia, la. recenta Plenară a 
C.C. al U.T.C., să întreprindă 
activități capabile să dezvolte 
la tineri însușiri caracteristice 
dintotdeâuna ceferiștilor — 
disciplina, spiritul de abnega
ție, responsabilitatea față de în
deplinirea sarcinilor. Prin a- 
ceastă prismă, consfătuirea la 
care am participat ne-a con
vins asupra multiplelor direc
ții posibile.

N. UDROIU 
I. CHTRIC

șite — au puțină eficiență. Ar 
fi mult mai eficient, mult mai 
necesar efortul educativ orien
tat spre formarea la tineri a 
acelor calități, a acelor convin
geri care să-i ferească de a- 
semenea triste experiențe, care 
să le călească combativitatea, 
spiritul de intoleranță față de 
atitudinile ce prejudiciază avu
tul obștesc.

Ca să nu mai vorbim despre 
faptul că preocupările organiza
ției U.T.C. și în privința acestei 
categorii de tineri trebuie să țin
tească mult mai departe — con
știinciozitate și respect față de 
profesii, față de firma sub care 
lucrează, atitudine civilizată 
față de cumpărători, efort sta
tornic și perseverent pentru o 
contribuție tot mai relevantă la 
bunul mers al activității în a- 
cest important sector economic.

Minusurile în această privin
ță sînt încă numeroase. Au con
stituit și subiectul unei ample 
dezbateri la consiliul local al 
sindicatelor, sînt semnalate ade
sea de brigăzile controlului 
obștesc, de caietele de reclama- 
ții. In parte le cunosc și cei trei 
activiști ai comitetului munici
pal — Ella Pall, Anton Lâszlo 
și Ion Vasile — cu care am dis
cutat. Deși fiecare are în secto
rul de care răspunde și aseme
nea organizații, ei ne vorbesc 
pe un ton surprinzător de im
parțial : „Dacă am acționa, 
cred că s-ar putea face", „nu e 
deajuns că am stat de vorbă o 
dată" etc. Și despre viitor în a- 
ceiași termeni probabili, posibili, 
ne-au oferit numeroase sugestii. 
Dar ce-i împiedică oare să le 
și transpună în fapte.

Transpunere la care, repetăm, 
nu trebuie uitați în primul rînd 
tinerii.

N. ARSENIE
GII. GHIDRIGAN
M. TACCIU
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Farmecul autenticității stilistice
Concertele Filarmonicii din Leningrad

Membrii Filarmonicii din Le

ningrad, aplaudați la scenă 

deschisă.

CRONICA LITERARĂ

. In urmă cu 10 ant, i-am ns- 
k cultat pe muzicienii leningră-
► deni conduși de Evgheni Mra-
* vinschi în celebra sală de con- 
, certe de pe malurile Nevei.
► Cunosc zeci de discuri cuprin- 
’ zînd versiuni de unică refe-

► rință prin autenticitatea lor
► stilistică, prin „modernitatea"
* continuării marilor tradiții ale 
£ unei formații în care au răsu- 
» nat în primă audiție mondială 
ș lucrările lui Ceaikovschi, Pro-
► kofiev, Șostakovici.
î Ascultînd orchestra sub cu- 
k pola Ateneului interpretînd cî-
► teva dintre capodoperele life- 
¥ raturii ruse și sovietice îți poți
► pune cu greu problema de a- 
k naliză interpretativă. Asculți
► tot timpul vrăjit de sonorități,
► de ineditul construcției unor
► pasaje, de promptitudinea cu 
( care cea mai mică sugestie
► dirijorală găsește ecou în fie- 
\ care instrumentist, de rigoarea
► cu care ansamblul pune teme- 
, liile fiecărui pilon arhitectonic.
* Formată din instrumentiști
► de prim rang, orchestra este a- 

nimată de un suflu unic, cu
► „pulsații" de o remarcabilă 
, „sincronizare" colectivă.
’ Compactitatea instrumente-
■ lor de coarde, catifelarea ală- 

murilor, formidabila gamă de
' culori a percuției sînt vizibile
■ de la primele măsuri. Mo

mentele de tensiune, crescen- 
dourile sînt delimitate cu o a- 
cumulare sonoră, cu o gran
doare care-ți taie răsuflarea. 
Tainele delimitării planurilor 
sonore aparțin pare-se fiecă
ruia dintre instrumentiștii or
chestrei.

Darurile cele mai de preț 
ale orchestrei sînt indubitabil 
rodul unei îndelungate colabo
rări cu Evgheni Mravinschi — 
unul dintre marii șefi de or
chestră ai contemporaneității.

Evgheni Mravinschi își în
dreaptă înainte de toate aten
ția spre ceea ce aș numi do-^ 
bîndirea unei perfecte autenti
cități stilistice. După îndelun
gate elaborări (vă puteți ima
gina că repetiția simfoniei a 
V-a de Ceaikovschi, lucrare

care se găsește de la prima ei 
audiție în interpretarea forma
ției — n-a fost doar o aclima
tizare cu acustica Ateneului, 
ci un moment de lucru stărui
tor asupra celor mai mici de
talii ?!), Evgheni Mravinski 
pretinde și realizează o recre- 
ere a operei în perfecte coor
donate stilistice.

In sobrietatea gesturilor sale 
intuiești permanent marile li
nii ale lucrării. S-a spus pe 
bună dreptate că sensibilita
tea modernă a marelui dirijor 
sovietic se hrănește dintr-un 
fond de simțire romantică. 
Fiecare dintre versiunile lui 
Evgheni Mravinschi au într-a- 
devăr un colorit special, le 
simțim la o înaltă temperatu
ră emoțională.

Simfonia lui Ceaikovschi a 
fost plină de forță și vitali
tate, sentimentalismele au fost 
anulate, exaltările au avut un 
caracter eroic specific aici 
gîndirii marelui clasic.

Obsesivele momente din 
Simfonia a Vl-a de Prokofiev 
au fost urmărite perseverent, 
dobîndind amplitudinile soli
citate de compozitor. Cea de-a 
V-a Simfonie a a lui Șostako- 
vici a avut o notă de adîncă 
autenticitate. Ascultînd-o în 
interpretarea orchestrei și diri
jorului care a interpretat-o în 
primă audiție mondială în oc
tombrie 19S4, am avut senti
mentul participării la un e- 
veniment artistic istoric.

Simfonia a V-a de Glazu
nov a avut lumini de frescă, 
respirații largi în care am re
găsit fantezia compozitorului 
care a concentrat în opera sa 
căutările școlii muzicale ruse 
din anii de la încrucișarea ul
timelor două veacuri.

In „Zilele culturii sovietice", 
Filarmonica din Leningrad și 
marele ei dirijor Evgheni Mra- 
vinschi ne-au oferit două seri 
de muzică vibrantă, seri en- 
tuziasmante prin sinceritatea 
și autenticitatea lor.

r IOSIF SAVA

z L/

4 ir

a'

7

•■r
•..

5-.<
>

I

-

I

ROLUL SOCIAL
(Urmare din pag. I)
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de cerințele majore 
procesului de formare 
specialiștilor cu pregătire 
perioară, precum și față 
posibilitățile dovedite 
sociațiilor de a răspunde 
cestor cerințe, organizațiile 
studențești din Cluj rămîn 
încă datoare, atît pe planul 
profunzimii, mai ales în ceea 
ce privește conceperea mani
festărilor și acțiunilor din fa
cultăți, cît și pe planul mij
loacelor și modalităților pro 
movate. în Conferință s-a sub
liniat că pentru a-și îndeplini 
misiunea educativă, manifestă
rile, acțiunile organizate de 
asociații trebuie, în primul 
rînd. să intereseze, să a- 
tragă. Dar depinde prin 
ce mijloace înțeleg asociațiile 
să capteze interesul masei stu
denților... Așa cum au arătat 
mai mulți vorbitori, în fiecare 
manifestare, în fiecare acțiune 
organizată în cadrul asociații
lor studențești se cuvine să 
răsune glasul epocii. Asocia
ția — a subliniat Editha Kele- 
men, studentă Ta I.M.F. —

Un poet mai rar întîlnit 
în presa literară și a cărui cre
ație preocupă în general prea 
puțin pe criticii noștri literari, 
mult aserviți cronicilor și re
cenziilor ocazionale, este Ti- 
beriu Utan. Clasul lui liric, de 
o claritate neobișnuită, este 
asurzit de vacarmul provocat 
de talentele în afirmare. Nu 
către rîvna firească și meritu
oasă a acestora din urmă se 
îndreaptă observația noastră 
ci spre critica literară, singura 
în stare să selecteze cu juste
țe vocile inspirate dintre vo
calizele veleitare.

Tiberiu Utan și-a făcut a- 
pariția în republica lirică în 
1955, cu placheta „Chemări" 
(E.P.L.). Aduna aici poezii 
scrise, cele mai multe, în anii 
studenției. Dintre acestea doar 
una-două trec pragul unei în
găduințe critice masive. O știe 
și poetul de vreme ce a selec
tat în volumul său antologic 
de anul trecut („Steaua sin
gurătății", Ed tineretului, co
lecția „Albatros") puține din 
acele versuri.

A doua carte „Versuri" (Ed. 
Tineretului, 1961) constituie 
adevăratul debut al actualu
lui poet. Pentru că din juve
nilele „Chemări" nu rămîne 
nimic iar puținul recuperat 
totuși de Utan e parcă opera 
altui autor. „Carte de vise" 
(E.P.L., 1965) și „Clipe"
(E.P.L.1968) continuă și spo
resc izbînzile poetice din 
„Versuri", configurîndu-l pe 
Tiberiu Utan, cel de la matu
ritate. Volumul din colecția 
„Albatros", salutar, ne ajută 
să cunoaștem prin intermediul 
opțiunilor manifestate de po
et, gradul conștiinței sale ar
tistice (mai simplu spus: în 
ce măsură el știe ce face și 
cum, dacă își cunoaște puteri
le și drumul de urmat). Ca 
atare, ne vom referi mereu la 
„Steaua singurătății".

I s-ar putea spune „poet al 
inefabilului", într-atît de vizi
bilă este înclinarea sa sufle
tească spre diafan și grație : 
toate lucrurile îmbrățișate de 
privirea sa inspirată sînt parcă 
înconjurate de o sferă crista
lină, nespus de suavă. Dacă 
alții merg spre viziuni grandi
oase, spre abstracțiunile supra
dimensionate. Utan e celebra
torul lucrurilor umile, trecute 
îndeobște cu vederea, dar nu 
mai puțin încărcate de poezie. 
Florile de păpădie, imagini 
arhicunoscute ale perisabilită
ții, îi inspiră poetului o mică 
elegie admirabil șleftiită și în 
care simțirea debordează: 
„Risipite-n ierburi, flori de 
păpădie / despre voi un cîn- 
tec / nimenea nu scrie / Gea- 
ța la cărare / stați înghesuite

de ILIE CONSTANTIN

/ nimeni nu vă strînge / să 
vă dea iubitei f. Prea vă tre
ceți iute / triste flori de sca
mă / oamenii vă calcă / Vîn- 
tul vă destramă. Nimenea pe 
lume / nu vă ia în seamă".

Caracteristică este poezia 
„De taină", adevărată ars-po- 
etica, în umilința căreia nu 
trebuie confundată modestia 
rugăminții lirice cu modestia 
țelului estetic: pentru Utan 
frumusețea este „pasăre stră
ină" ce se abate uneori prin 
grădina sa : această pasăre 
străină nu e mai puțin nobilă, 
în plan ideal, decît fabulosul 
inorog al lui Blaga Umilința 
poetului în fața materiei artei 
sale corespunde unei concepții 
despre poezie aparte, unde

FORȚA
SUA V!

TĂȚII
frumosul e căutat asemenea 
pietrelor prețioase, aruncate 
de hazard în locuri rare ji 
descoperite prin inspirație pu
ră. Frumosul rar, dăruit de 
natură și nu smuls acesteia cu 
virilitate, nu e deloc inferior 
frumosului urmărit de artiștii 
făurari, siguri în gesturi. Pare 
că poetul atinge clapele unui 
clavir — a cărui claviatură e 
construită din cele mai suave 
petale. Ce tușeu inefabil îi 
este necesar! E limpede că 
pentru a interpreta astfel e 
nevoie de cel puțin tot atîta 
forță ca pentru a izbi viguros 
clapele unei orgi: numai că 
în cazul de față forța rămîne 
în degete, domolindu-le, echili- 
brîndu-le atingerea întoarsă 
ca un șarpe în țesuturi: „Fru
musețea, pasăre străină / zboa
ră pe la mine prin grădină / 
și se-ntîmplă-adesea de sco- 
boară - într-un ram de-al meu 
și-l înfioară. / Numai eu ști- 
indu-i pe aproape / aripile 
mici cît două pleoape / rogu- 
mă în șoaptă de grădină / să

își curme foșnetele, glasul / și 
să-i lase cît mai lung po
pasul..."

Acesta și nu altul ne pare 
a fi autenticul Tiberiu Utan, 
cel ce se desprinde din serie 
cu glas distinct. Nu i-a fost 
ușor să se cunoască, dovadă 
anii îndelungați de căutări, 
erorile de pe parcurs și rătă
cirea prin identități străine. 
Cu ani în urmă liricul delicat 
de azi se simțea încă tentat 
să devină un „poeta-vates" 
de care era plin peisajul lite
rar. Pînă și în această eroare 
reușea, fiindcă versurile ace
lea „viguroase" păstrau ceva 
fermecător, ca un copilandru 
care își îngroașă anume vocea. 
Ne referim la anume cicluri 
din „Versuri" (1961) și nu 
chiar la „Chemări", în care 
Tiberiu Utan era complet stri
vit de o modalitate lirică ge
neralizat energică, sfătoasă 
și exterioară. Prozaisme supă
rătoare în unele din bucățile 
ce au trecut pragul exigenței 
în „Steaua singurătății" se în- 
șiruie frecvent, ca în această 
„Noapte de iarnă": „Vă a- 
mintiți, prieteni ? — / eram 
acolo trei, / în încăperea scun
dă / cu dușumea murdară / 
Godinul se-nroșise / de-mprăș- 
tia seîntei. / Prin sticla afu
mată / clipea o lampă chioa
ră. / Plecaseră slujbașii / In 
Sfatul popular" / ...etc. Insufi
ciența inspirației dezvoltă u- 
neori o metaforă livrescă oare
care, dînd un text sărăcăcios, 
crispat. Alteori ne izbim 
de cîte-o exprimare gre
oaie, în acea manieră mult 
practicată cu ani în urmă, a 
confesiunilor energice, lipsite 
de identitate : „Și de răsuflu 
greu din cînd în cînd / e că 
m-am poticnit de cîte-un 
gînd" („Revenire").

Dar cum pentru Tiberiu U- 
tan creația nu este, cel mai 
adesea „un proces ci o ful
gurație" — cum se exprima 
Valeriu Cristea —, nu e de 
mirare că poetul arată și acum 
o naivitate artistică de invi
diat printre atîția colegi pri- 
cepuți în criteriile frumosului. 
E poate chiar o caracteristică 
a acestui tip de poezie prac
ticat de Utan ca să nu poată 
fi obținută altfel decît oare
cum independent de voința 
autorului (Dar oare nu e așa 
pentru toată poezia lumii ?).

In poema „Iza" întîlnim o 
splendidă metaforă: anii s-au 
adunat ca „patruzeci de co
răbii cu scrum". Din scrumul 
acesta, poetul o știe, se ridică 
suavele efluvii lirice individu- 
alizînd una dintre cele mai 
pure și mai autentice prezen
țe din lirica ultimului deceniu.

are menirea să asigure în 
colectivele studențești acel cli
mat propice dezbaterii proble
melor vitale care frămîntă lu
mea contemporană — proble
mele sociale, politice, ideolo 
gice, morale, umane. Numai 
astfel, organizația studențească 
va fi o școală a formării tră
săturilor înaintate ale intelec
tualului epocii noastre. Se rea
lizează acest climat în activi
tatea asociațiilor studențești 
din Cluj ? în mare parte, da ! 
La nivelul centrului universi
tar s-au organizat activități 
științifice, politico-ideologice,
culturale cu un valoros conți
nut de idei, studenții s-au în 
tîlnit îr. cadrul ateneului cu 
personalități de prestigiu ale 
vieții publice din țara noastră. 
De asemenea, cluburile de 
dezbateri politice, juridice, li
terare care își desfășoară ac
tivitatea în cadrul facultăților 
de Drept, Studii economice, 
Istorie-filozofie, Filologie, au 
organizat acțiuni menite să 
structureze pe planul conștiin
ței valorile spirituale într-o 
viziune unitară, să răspundă 
marilor probleme pe care le 
ridică studentului lumea în 
continuă dezvoltare să contri
buie la conturarea unui ideal 
de viață și să orienteze acti
vitatea practică. •

Fără îndoială că aceste rea
lizări se datoresc faptului că 
la nivelul centrului universi
tar, în Consiliul U.A.S., acti
vează tineri entuziaști și ca
pabili, dotați, a căror putere 
de convingere izvorăște din 
propria lor convingere în ne 
cesitatea de a impune fiecărui 
membru ăl colectivului stu
dențesc datoria de a milita 
pentru promovarea linei atitu
dini demne, înaintate față de 
menirea tînărului care se pre
gătește să devină specialist cu 
calificare superioară. în ca 
drul dezbaterilor s-a afirmat 
că și în institute, în facultăți, 
în ani de studiu activitatea 
asociațiilor este impulsionată 
de numeroși tineri care lu
crează cu pasiune și cu pri 
cepere, dovedind că succesul 
în realizarea obiectivelor mun
cii de asociație depinde, în 
primul rînd, de colaborarea 
creatoare cu masa studenților, 
de modul în care sînt valori-

ficate inițiativele studențești.
Dar și în centrul universi

tar Cluj — s-a subliniat în 
Conferință — există asociații 
unde se așteaptă numai hotă- 
rîri „din afară", lăsînd să se 
înțeleagă că în unele facultăți 
sau în unii ani de studiu, 

bi- 
le-ar 
iscu- 
unei 

activi-

membrilor consiliilor sau 
rourilor 
lipsi 
sința 
game 
tăți. 
la o 
cît cadrelor de asociație li se 
oferă mai rar prilejul să ia 
singuri inițiative, cu atît sînt 
mai mulțumiți. De aceea, așa 
cum a reieșit și din interven
țiile delegaților Dumitru Ciu- 
percescu, Vera Keszi, Maricica 
Berindeanu, în unele 
lective studențești din Cluj 
activitatea asociațiilor 
săracă în conținut și, 
atare, lipsită de posibilitatea 
reală de a atrage masa tineri
lor, de a determina, acolo unde 
aceasta se impune, restructu
rări în stilul de viață și de 
muncă al studenților. în Con
ferință s-a subliniat că înde
plinirea îndatoririlor, ce rdies 
din rrtatimtUÎ'acordat de sțu- 
denți în alegeri este o che
stiune de - onoare, de noblețe 
etică. Prin urmare, acei tiriferi 
care nu-și acoperă integral ă- 
cest mandat înseamnă că, în 
esență, rtși înșeală colegii si 
este cazul să li retragă 
calitatea de reprezentanți ai 
intereselor, aspirațiilor și do
rințelor studenților.

Luînd cuvîntul în încheierea 
lucrărilor Conferinței, tovară
șul TRAIAN ȘTEFANESCU, 
președinte al Consiliului 
U.A.S.R., ix>r'nîhd de la datele 
pe care Ie oferă analiza acti
vității desfășurată în colective
le studențești din Cluj, a sub
liniat sarcinile majore care 
revin în perioada următoare 
asociațiilor studențești din 
centrul universitar. în acest 
context — a spus vorbitorul 
— un rol deosebit revine ti
nerilor aleși în consiliile aso
ciațiilor studențești; ei vor 
trebui să-și îndeplinească 
mandatul acordat de studenți 
cu răspunderea și dăruirea 
presupusă de onoarea unui 
mandat social.

asociațiilor 
îndemînarea și 
în organizarea 
variate de 

Se tijunge de multe ori 
situație paradoxală : cu

co-

este 
ca

Editura pentru literatură a 
scos de curînd trei volume Sa
doveanu, Prilej, ca oricare al
tul, de resuscitare a interesului 
contemporan pentru acest ve
nerabil clasic al literaturii ro
mâne.

Ca aproape în toate cazurile, 
intuițiile fundamentale asupra 
artei lui M. Sadoveanu le-a a- 
vut tot G. Călinescu. Nu lip
sesc, firește, nici rezervele die 
rigoare și nici paradoxala re- 
strîngere a unor calități cu 
care criticului i se va fi părut 
că a fost prea darnic. Nu pe 
acestea le vom reține însă. Pro- 
pozițiile-cheie ale unui eventu
al eseu critic ori monografic 
(!) sînt altele : „...spectacolul e 
în funcție de limbaj" și „M. 
Sadoveanu e un mare povesti
tor cu o capacitate de a vorbi 
autentic enormă, asemănător 
lui Creangă și lui Caragiale, 
mai inventiv decît cel dintîi, 
mai poet decît cel de-al doi
lea...“ (sal.).

„Capacitatea de a vorbi au- 
tentic“ este voluptatea sadove- 
niană de a povesti al cărei re
sort nu este „istoria" ci invo
carea unei stări de inocență a 
limbajului. Eroii ori eroul ă- 
cestei creații se abandonează 
cu un rafinament naiv stilu
lui povestirii. Disponibilitatea 
spirituală, viața sufletească, 
respectul pentru cîteva norme 
morale se convertesc și se mă
soară în atitudinea față de cu- 
vînt. La Hanul Ancuței istorii
le sînt „grozave" pentru că 
limbajul are miraculoasa pu
tere de a le face să fie așa. Ar
derea unei vieți la flacăra unei 
întîmplări „de demult" nu este 
semn de reducție ci arată capa
citatea retrăirii prin cuvînt, 
prin apelul la un limbaj ino
cent echivalent cu mișcarea 
trăirii inițiale, în acel „de de
mult" invocat ca un timp mai 
degrabă mitic decît eroic. în- 
tîrhplările sînt chemate pentru 
plăcerea rostirii. în toate po
vestirile „vînătorești" mai 
mult se vorbește, evident, de
cît se vînează ! Viața pare a fi 
dată pentru a face posibilă, și 
necesară, rostirea, folosirea 
limbajului.

Omul se definește nu prin 
act ci în cuvînt. acesta este 
supremul criteriu de evalua
re. Această etică a rostirii este 
„sanctificată" în Creanga de 
aur și Baltagul.

Tăcerile sadoveniene n-au 
nici o semnificație, ele pregă
tesc rostirea purificînd un spa
țiu în care cuvîntul să poată 
avea rezonanța cuvenită, so
lemnă. Tăcerea sadoveniană 
este echivalentul spațiului sa- 
dovenian, pustiului fără mar
gini. La Hanul Ancuței plăce
rea de a pune în rostire, într- 
un limbaj inocent, fapte .petre
cute de mult, este singura jus
tificare a ceremonialului ce are 
loc. Firește, fiecare istorie are 
un tîlc anume dar toate la un 
loc constituie un ..inventar" 
fantastic al posibilităților fan
teziei lingvistice a povestitori
lor. Două împrejurări sînt pro
fund semnificative în această 
privință. în primul rînd, Să 
se remarce că nici unui din cei 
care apar la hfîh nu iau â do
ua oară cuvîntul iar singurul 
Care încearcă să introducă i- 
deea de „licitație" în această 
competiție în care fiecare se 
produce o singură dată, comi
sii! icniță, este împiedicat să 
spună „una" mai grozavă de
cît toate ale celorlalți ! Za’nă- 
ria fîntînarul este posesorul 
unei „istorii" dar nu și al „is
torisirii". El este „povestit" ne 
fapt de limbuția rafinată a 
Liței Salbmia, la auzul căreia 
erou! întîmplării, fîntînarul. 
„își lungi gîtul și-și înălță 
capul, cu ochii holbați, ca să 
afle ce-a mai fost" ! Rolul 
principal, așadar, este jucat

de însușirea de a reconstitui 
pentru ceilalți o viață consu
mată. Este, în fond, un examen 
al veridicității lingvistice a 
unor fapte neverosimile, o re
evaluare într-un moment al 
lucidității senine a unor fapte 
„grozave". Viața este suporta
bilă prin cuvînt, faptele se su
pun voinței de a fi spuse, ele 
nu există pentru a semnifica 
ci pentru a fi învinse de o a- 
devărată artă a rostirii. De a- 
ici izvorăște spiritul energic, 
în fond de o vitalitate esenți
ală, al atîtor povestiri „triste", 
cu fapte deprimante etc. Chiar 
„durerile înăbușite", în mă
sura în care sînt rostite, spuse, 
povestite, semnifică, dimpo
trivă victorii ale cuvîn- 
tului, ale lucidității. Pe o ase
menea plăcere, și rigoare tot
odată, a rostirii se sprijină și 
marele rol al formulei, al afo
rismelor care umplu existen
ța personajelor sadoveniene. 
Nopțile de Sinziene n-au pro- 
priu-zis o epică ci o simbolis
tică și un limbaj interdictiv la

Mehmet Caimacan nu vr< 
să „revizuiască" proces 
pentru că el s-a rostit asup 
unor fapte la care n-a pa 
ticipat însă care i se atribui 
Cuvîntul său reprezintă si> 
gurul adevăr, pe cînd fapte 
cu care este condamnat a 
cund o minciună £ >cuper 
bilă. Vitoria Lipan ff-are î: 
credere în „autorități" pei 
tru că acestea văd num. 
niște fapte dincolo de cai 
însă munteanca a ajuns, pri 
cuvînt, la adevărul morții Ir 
Nechifor Lipan. Arma sa esi 
cuvîntul și toate semne, 
numai ei îi vorbesc cu adi 
vărat. Ea nu face nimic al 
ceva decît, din timp în timj 
vorbește. „Eposul" întreg 
povestiri mioritice este de 
dicat rostirii nevestei de oie 
care nu există decît pentru - 
se pronunța asupra unor fapt 
la care n-a participat. Asemâ 
narea cu programul „turcu 
lui" Mehmet e izbitoare, perse 
najele cred în adevărul cu 
vîntului cu patima pe car.

SADOVEANU
care nici un intrus n-are acces. 
Echivalentul formulei, al afo
rismului — care nu izvorăște 
dintr-o sumă de repetiții, de 
experiențe ci este el însuși un 
mod de acțiune, consfințit ca 
atare — îl constituie în Nopțile 
de Sinziene limbajul „păsă
resc" la care numai pădurarul 
Peceneaga are acces. Lucrurile 
trebuiesc privite tot timpul în 
înțelesul lor simbolic. în re
alitate „știința" pădurarului de 
a asculta ce-și spun animalele 
și păsările pădurii nu există, 
autorul reducînd totul, în chip 
simbolic, la arta rostirii și as
cultării, ca mod de a înfrunta 
orice acțiune potrivnică. încre
derea în cuvînt este absolută 
și lipsa de acțiune, de epică, 
de fapte multe, de invenție în 
fihe, nu este decît urmarea a- 
cestui program de o moderni
tate indiscutabilă. Muțenia nu 
mai poate fi socotită semn de 
sălbăticie, de primitivism. Per
sonajele se mișcă, trăiesc, iu
besc și mor prin cuvînt, exis
tența lor se consumă întru 
confirmarea unei formule, a 
unei „învățături" rostite cu un 
realism mai. mare decît al fap
telor monotone, uniforme și, de 
fapt, convenționale. Creanga 
de aur este romanul constitu
irii unei formule, a unei învă
țături și în care faptele, dan 
nou, cite sînt. sînt făcute, „in
ventate" pentru a face loc cu
vintelor rostite și folosite ca 
niște chei al căror secret îl 
deține magul Chesarion Breb, 
fel merge în Egipt, în Bizanț, 
nu atît pentru a se iniția și 
nu pentru a dobîndi „expe
riență" cît pentru a verifica 
puterea cuvîntului, a formu
lei, a rosțirii moștenite de la 
bătrînul Decheneu.

Creația sadoveniană este un 
inepuizabil „inventar" al ros
tirilor fundamentale — în cele 
mai diverse compoziții — al 
legilor morale în opoziție 
cu un număr limitat de fapte, 
de scheme „epice" cărora li 
se dovedește, astfel, inconsis
tență în conforrnitarea cu 
această teribilă armă de ac
țiune care este cuvîntul. în 
universul acestei opere, isto
ric explicabil, -„umiliții" și 
„obidiții" de faptele lumii 
acesteia sînt răscumpărâți 
prin victoria cuvîntului. Este 
suprema reparație morală al 
cărei ultim sens îl conține 
„eposul" sadovenian.

indivizii inferiori o pun îr. 
săvîrșirea faptelor nelegiuite 
Existența acestor naturi este 
într-adevăr simplă însă, dupl 
cum se poate înțelege, superi 
oară, proiectată într-un uni
vers înalt, esențial. De „stareț 
de sălbăticie" ori de acea „bar
barie absolută", în cazul unor 
asemenea exemplare umane 
nu mai poate fi vorba. Preju
decata „complexității" » tran
sformat pe nedrept reculege
rea lucidă, muțenia tactică, 
(precedînd ori urmînd ros
tirea cuvîntului decisiv), în 
„barbarie" ori primitivism. 
Această prejudecată, cu ori- 
cîtă autoritate a fost investită 
(G. Călinescu) trebuie înlătu
rată. Ca și opinia după care 
Sadoveanu ar fi un „tradițio
nalist" ori, mai rău, „poc- 
poranist". Programul și con
cepția artistică ale acestui 
scriitor răspund tuturor exi
gențelor poeziei moderne. Să 
se observe că mai totdeauna 
faptele semnificative nu se 
petrec direct ci in povesti
rile interlocutorilor. „Istoriile" 
sînt povestite — adică „rein- 
ventate" — autorul abordîn- 
du-le în versiunea comunicată 
de martorii sau eroii lor. El 
participă ori asistă nu la în- 
timpiări ci la povestirea în- 
timplărilor. Iată un unghi de 
creație foarte „modern", co
respunzător obsesiei „auten
ticității". Autorul nu este vo
cea fiecărui personaj ci mar
torul mut al tuturor, un ins 
cșre „ascultă" ce se spune, 
care colectează variantele 
unor istorii dar nu înseși is
toriile.

Cu rezultate fundamental 
deosebite Sadoveanu este, 
deci, un scriitor a cărei 
concepție dedusă nU este alta 
decît a lui Camil Pep-escu, 
teoreticianul „literaturii- au
tentice" și adversarul calofi- 
liei. Prin atitudinea față^,-de 
obiectul creației, căruia Adj i 
se substituie ci de versiunile 
căruia se lasă pătruns. Sado
veanu poate fi considerat un 
scriitor cu o remarcabilă con
știință artistică modernă. Nu 
numai prin efectele înzes
trării sale naturale dar și 
printr-o adevărată concepție 
elaborată, conștient perfecțio
nată în spiritul esteticii mo
derne, autorul român este un 
scriitor reprezentativ al lite
raturii universale de azi.

C. STĂNESCU

(Urmare din pag. I)

că grea dar interesantă, ori 
ușoară dar neinteresahtă — a 
avut în afară de 4 excepții, op
țiuni exclusiv pentru prima. 
Desigur, lăudabil pentru acești 
tineri care doar peste cîteva 
luni își vor alege concret și 
efectiv profesia viitoare. 98 la 
sută intenționează să devină 
specialiști în cele mai diverse 
domenii’ de activitate, predomi
nante fiind însă arhitectura, co
merțul exterior și Politehnica 
— deci profesii prin excelență 
„urbane". în rest, doar două op
țiuni pentru medicină, cîteva 
pentru științe (matematica, bio
logie, doritorii vrînd însă ne
apărat să fie cercetători, ori ca
dre universitare) cîteva pentru 
filologie (doritoarele, vrînd însă 
să funcționeze în diplomație, 
neurmărind prin frecventarea 
Institutului de limbi străine de
cît nemaipomenite voiajuri în 
toată lumea). Motiv care m-a 
determinat să chestionez în bloc 
elevii bucureșteni investigați, a- 
supra unei întrebări arzătoare: 
ați fi gata, după terminarea stu
diilor, să plecați în orice loc din 
țară pentru a practica o mun
că interesantă și mai ales utilă 
oamenilor ? Și dacă, de pildă, 
clasa a VIII-a de la Școala ge
nerală nr, 151 a răspuns afir
mativ într-un elan aproape ge
neral — 88 la sută (cu mențiu
nea romantică : în orice punct 
al globului, chiar !), clasa a 
XII-a A de la liceul „I. E. Ca
ragiale" n-a înregistrat decît 
12 DA neșovăielnici (între ei, 
desigur, cei doi viitori medici 
care au adăugat că se pregă
tesc pentru a fi de folos oame
nilor, oriunde ar trăi oameni) 
și 2 NU la fel de hotărîți : nu, 
fără argumentație ; nu, n-am de 
gînd să fiu util societății. Foar
te mulți aduc cele mai neaștep
tate condiționări : da, dacă e 
temporar si nu pentru partea a 
doua a întrebării (privind utili-

tatea n.n.) la care nu sînt sen
sibili ; da, cu două condiții : 1) 
să fiu bine plătit; 2) să am con
diții pentru a rămîne la curent 
cu toate noutățile culturale; 
da, dar sincer să fiu, nu pen
tru a fi util, ci pentru a vedea 
și alte locuri ; da. dar depinde 
de loc ; da, dar depinde de 
timpul șederii ; da, dar condi
țiile să fie satisfăcătoare dacă 
e nevoie, da, dar ce fac eu cu 
relațiile (?), prietenii; etc. etc. 
Ceea ce a provocat, firește, o 
altă întrebare : cum înțelegeți, 
totuși, să fiți folositori socie
tății ? în afara cîtorva excepții 
(5 la număr) care au mărturi
sit surprinși că nu s-au gîndit

Un singur băiat din clasa a 
XII-a a liceului „I. L. Caragia
le" consemnează în chip ne
așteptat : „exemplu de muncă 
devotată feste pentru mine un 
unchi, care deși avea nenumă
rate posibilități de a rămîne în 
Capitală după terminarea stu
diilor, s-a prezentat acolo 
unde munca lui era așteptată, 
a rămas în acel loc, fapt care i-a 
prilejuit mari satisfacții".

Sondajul de față întreprins 
printre adolescenți. reflectă 
după cum se vede o mare di
versitate de opinii, ba chiar de 
caractere, deși, de pildă, această 
clasă a XII-a A, secția real, nu 
se deosebește radical de multe

foști absolvenți ai liceului,' la 
invitația direcției și a organi
zației U.T.C. vin in vizită la 
actualii elevi cărora le istori
sesc cum au muncit pentru a 
intra în facultate, cum au în
vățat acolo, cum muncesc astăzi 
în locurile unde au fost re
partizați, ce greutăți au întim- 
pinat, dar și ce satisfacții. Di
rectorul școlii și diriginții sin* 
unanimi în convingerea că a- 
ceasta 
ciente 
nunța 
depus 
pline.

Ora

este ișna din formele efi- 
de educație, făiă a re- 
însă la efortul educativ 
în cadru! fiecărei disci-

de dirigenție Inteligent, 
abil susținută îsi păstrează or-

CINE CULTIVA
niciodată la aceasta, toți elevii 
investigați au răspuns într-un 
glas de cîteva sute — muncind. 
Cu un adaos adjectival, nu 
totdeauna convingător, uneori 
chiar lozincard ca, de pildă „cu 
spor", minus cîteva precizări 
interesante ; aducînd ceva nou", 
sau „printr-o comportare fără 
compromisuri".

Cît despre un eventual model 
de muncă, clasele mai mici in
vestigate au ales fără excepție 
profesorii sau părinții, alegerea 
menținută în mică propor
ție în clasa a XII ; exclu- 
zînd prețuirea deosebită a cî
torva personalități — Einstein, 
soții Curie, Nicolae Iorga, Gr. 
C. Moisil — ei s-au declarat în 
marea majoritate împotriva ale
gerii unui astfel de exemplu în 
viață, cineva menționînd chiar 
că preferă să considere astfel 
pe trecătorul de pe stradă, pen
tru a nu fi niciodată dezamăgit.

De unde atîta neîncredere la 
această vîrstă ?

clase a XII-a ale liceelor din 
Capitală : elevii știu că trebuie 
să învețe și o fac, că trebuie să 
muncească intens ca să intre la 
facultate și o fac, DAR O DATA 
CU ABSOLVIREA FACULTĂ
ȚII NU ȘTIU CA CEEA CE 
VOR AVEA DE FĂCUT ȚINE 
ȘI DE .......... ...................
MORALE 
TATE.

întreb 
al liceului 
Eugen Pretorian, elev în clasa 
a XII-a, ce întreprinde organi
zația U.T.C. în vederea educă
rii pentru muncă și răspundere 
socială a acestor viitori studenți 
și apoi absolvenți. Eugen Preto
rian afirmă că tema — fără a 
cuprinde implicațiile obligații
lor 
totuși 
tută 
Și

ANUME OBLIGAȚII
FAȚĂ DE SOCIE-

pe secretarul U.T.C. 
„I. L. Caragiale"

de perspectivă — a fost 
de multe ori dezbă- 

în ședințele tinerești 
în > orele de dirigenție. 

Elevii au obosit însă de „dis
cursuri de la catedră" și pre
feră alte exemple, maț „vii" ;

dedinea sa de importanța, ca __ 
altfel și aportul părinților. Or
ganizarea regimului de muncă, 
controlul rezultatului muncii 
depuse aparține părinților — 
ne asigură dascălii liceului ,,I. L. 
Caragiale". Și nu numai atît. dar 
marile îndatoriri morale nu 
scad o dată cu creșterea vîrstei 
copiilor, ci dimpotrivă : „avem 
de luptat cu mentalitatea unor 
părinți, explică diriginta Mihae- 
la Roșu — părinți care pentru 
a convinge copiii să muncească 
mult ca să intre la facultate, 
reușesc să-i crispeze creînd o 
psihoză de panică înăuntrul că
reia este ridicată pe soclul cel 
mai înalt calitatea de specialist 
și lăsată pe ultima treaotă. con
siderată degradantă, munca de 
tehnician". Organizația U.T.C. a 
liceului își propune să dezbată 
în curînd cu clasele a XII-a 
tema ■ „Ce facem dacă nu in
trăm la facultate", nu numai 
pentru a pregăti moral această 
eventualitate, dar și pentru a

găsi soluțiile practice Corespun
zătoare. Ceea ce, desigur, e me
ritoriu. jfi tot cazul, absolut me
ritorie ca efecte educative in 
privința datoriei ele a munci, a 
satisfacției utilității muncii este 
citipă. opinia absolut unanimă — 
directorii școlii, profesorii, or
ganizația U.T.C. — munca pa
triotică. Ea a împăcat multe 
„spirite rebele" eu disciplina, a 
convins destule „spirite intelec- 
tualiste" de vrednicia muncii 
practice, ■ a dezvoltat între elevi 
emulația și a creat spiritul de 
echipă.

Secretarul organizației U.T.C. 
pe liceu afirmă că In atenția 
comitetului U.T.C. există și 
strădania de a educa nu cultul 
exclusiv pentru inteligență, ori 
pentru strădanii unidimensiona
le (se știe că în clasa a XII-a 
mulți dintre viitorii poli
tehnicieni, de pildă, nu mai 
învață decît matematică șl 
fizică) ci muncă conștiincioa
să, multilaterală. Fiindcă socie
tatea n-are nevoie de specialjâW 
unidimensionali, de tineri palV 
țidl instruiți, ci de oameni com
plecși, care știu de pe acum 
să muncească multilateral Pen
tru a educa spiritul civic și a 
convinge de necesitatea asimilă
rii obligațiilor sociale, organiza
ția U.T.C. de la Liceul „I. L. Ca
ragiale" își propune să dezbată 
relația individ-eolectiv, discuție 
care se întrevede însă a pluti în 
zone exagerat teoretice, dacă 
nu va exista interesul șl pri
ceperea de a conduce o discu
ție strict filozofică pe tărîmul ’ 
necesităților -practice ale socie
tății noastre. Fiindcă, altfel, fără 
a îmbina din Școală, apoi din 
liceu, toate firele constitutive 
ale unei reale, lucide dar și no
bile educații sociale, tui se poate 
realiza unitatea în alcătuirea 
etică a unui tîhâr. cu adevărat 
util societății noastre, întîrzie- 
rile în acest domeniu educativ 
putînd fi dureroase, dăunătoare, 
atît pentru om cit și pentru 
colectivitate.



JOI 6 NOIEMBRIE 1969„SCINTEIA TINERETULUI" pag. 5

ar fi putut fi „etapa gazdelor*

a Xl-a dar Ghiță și Dembrowschi

s-au opus

Bună dimineața^
Brașov !

Elevii Liceului „Mircea cel Bătrin" din Constanta confirmă

prin propria lor experienfă

POATE DEVENI
0 ACTIVITATE DE MASA PETRE DRAGU

Ungaria - Irlanda 4 - 0

Si... .MASA ELEVILOR"

Și, cu acest gol, Neagu devi

ne... golgeter.

DERBY

ii
10
11 
11 
ii 
ii 
ii

îi-n
15-25
9—19
7-13
7-22

17- 10
18- 11
17-15
24-14
19-20
15- 19
16- 14
15-18
15-14

(1-0). 
mlnu-

43 de Oprea. In minutul 47 
urcă scorul la 2—0.

• „U“ Cluj — Farul 2—0 (1—0).
Scorul a fost deschis în minutul 

Adam

SPORTUL ÎN școala

10 7 1 2 -3-J6 
io 5 3 2 — 
10 5 3 2

4
3
5
4
4
5
3

Dinamo Buc. 
Univ. Craiova 
Rapid
Jiul
F.C. Argeș 
Steagul roșu 
U.T.A.
Dinamo Bacău 
Farul
„U" Cluj

• U.T.A. — A.S.A. Tg Mureș : 
1—0 (0—0).

Unicul punct al partidei a fost 
realizat în minutul 20 de Domlde.

CLASAMENT
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10 -
11 Steaua
12 Petrolul
13 Crișul
14 C.F.R. Cluj
15 Politehnica

6
5
4
5
3

9 4 1 4 26-19 
9 3 3 3 ------

11 3 2 6 
11 3 2 6

, 11 2 2 7
16 A.S.A. Tg Mureș 11 2 1 8

RADIOGRAMA ETAPEI

Ne refeream, în materialele re
cent apărute, la numeroasele 
aparențe care impietează asupra 

. mișcării sportive în școli atît 
•h domeniul sportului de per
formanță cît și — mai ales — 
în cel al sportului de masă.

Majoritatea factorilor cu ră
spunderi în această direcție au 
căutat să justifice slaba activi
tate sportivă din școli prin tot 
felul de cauze „obiective". E 
adevărat, unele există dar multe 
sînt inventate.

O recentă vizită întrTunul din 
liceele constănțene, Liceul nr. 1 
„Mircea cel Bătrin" ne-a ofe
rit dovezi concrete cu privire 
la viabilitatea și vitalitatea ca
re pot fi asigurate sportului 
școlar printr-o activitate inten
să a organizației U.T.C- și a 
cadrelor didactice de specialita
te prin colaborarea exemplară 
între acești factori și celelalte 
foruri cu atribuții pe linia miș
cării sportive Circa 850 din cei 
1100 de elevi ai liceului sînt an
grenați în activități sportive cu 
caracter permanent, cuprinse 
în calendarul sportiv intern pro
priu și organizate de comisia 
sportivă a comitetului U.T.C., în 
colaborare cu direcția școlii, cu 
sprijinul cadrelor didactice de 
specialitate și pi părinților 
Prin muncă voluntar-patriotică, 
folosind o serie de resurse ma
teriale existente și, de aseme
nea. cu contribuția masivă a 
părinților, elevii au amenajat o 
sală de sport, precum și tere
nuri pentru volei, baschet și 
handbal în curtea liceului. Ca
lendarul sportiv intern este 
bogat, cuprinzînd în primul 
rînd competiții sistem campio
nat, menite să includă marea 
masă a elevilor într-o activi
tate sportivă care corespunde — 
în Timp — aproape integral cu 
duvata anului școlar. Campio- 

. nawil de fotbal, spre exemplu, 
^.'cuprinde 16 echipe pe clase 
* împărțite în două serii; la 

handbal, volei și baschet par
ticipă între 8—11 echipe de bă
ieți și 5—8 echipe de fete. Com
petițiile se desfășoară tur-retur, 
cu turnee finale intre primele 
clasate, ceea ce le asigură re
gularitate și menține treaz in
teresul pentru rezultate pînă în 
etapele finale în calendarul 
sportiv intern mai sînt incluse 
și campionate in alte discipline, 
nu mai puțin îndrăgite și prac
ticate de elevi ■ șah, tenis de 
masă, gimnastică, gimnastică ar
tistică, iar în acest an a fost lu
ată inițiativa organizării unui 
campionat, de tenis de cîmp. To
varășul Mircea Doicescu, direc
tor adjunct al liceului, ne-a vor
bit elogios despre munca de or
ganizare și popularizare a com
petițiilor (mult mai numeroase 
decît cele de care am amintit) 
desfășurată de membrii comi
siei sportive a comitetului 
U.T.C. (șeful comisiei - elevul 
Gheorghe Ciurea). M-am pu
tut convinge pe viu de entuzi
asmul și priceperea cu 
sînt desfășurate aceste 
tăți asistînd. în curtea 
la mobilizarea elevilor 
o competiție care urma
desfășoare în ziua în care am 
vizitat liceul. Cît despre popu
larizare, mi s-a părut mai e- 
locvent decît orice. „Colțul 
sportiv" amenajat de elevi tn- 
tr-unul din holurile liceului. Un 
colț sportiv cum nu-mi amin
tesc să fi întîlnit nici măcar în 
institutele de învățămînt supe
rior, un model de felul în ca
re trebuie făcută propaganda 
pentru sport. Există aici pa
nouri care relatează despre ac
tivitatea sportivă la zi a ele
vilor, despre problemele ridi- 

, _ cate de această activitate, pro- 
t . gramări de competiții și de ar-

' bitri (tot dintre elevi !!) pro
vocări la meciuri amicale, re
zultate etc.

Există, de asemenea, panouri 
care popularizează activitatea 
sportivă la nivelul municipiu
lui și al județului, la nivelul 
țării sau chiar panouri care 
trec în revistă evenimentele 
sportive internaționale- Sînt ex
puse emblema și fanionul sub 
ale cărui culori concurează 
sportivii de performanță din li
ceu. Pentru că atunci cînd 
profesorii și conducerea școlii 
își îndreaptă atenția în cea 
mai mare măsură spre activi
tatea sportivă de masă — con
form cu indicațiile exprese ale 
conducerii de partid și de stat, 
în mod firesc în condițiile unei 
asemenea emulații sportive 
dintre elevi, apar sportivi ta- 
lentați care pot fi apoi cuprinși 
eu foarte bune 
activitatea de 
Sînt șugestive, în acest sens, ga-

care 
activi- 
școlii, 

pentru 
să se

rezultate. în 
performanță.

„SPORTUL DE MASĂ

oanele valorice dobîndite de 
echipa de volei fete, care a do
minat în ultimii ani divizia 
școlară furnizînd numeroase ele
mente cluburilor divizionare lo
cale și chiar lotului de tineret, 
sau de echipa de baschet bă
ieți și echipa de gimnastică ar
tistică dirijată de profesoara 
Elena Scheu. Profesorul loan 
Cristian, unul din entuziaștii 
animatori ai acestei activități, 
mi-a vorbit cu mîndrie despre 
sportivi ca Moroianu Angela.

PSIHOLOGIA
Se recunoaște că activitatea sportivă influențează personalitatea și, de asemenea, că anumiți factori 

de personalitate se înscriu neapărat în economia succesului, a performanței, sau în cauzalitatea 
eșecului

Studiind factorii personalității la grupuri de sportivi și nesportivi, PAUL POPESCU-NEVEANU și 
ȘTEFAN POPESCU, au stabilit că nu există deosebiri semnificative între atitudinea față de sine și 
față de alții la subiecții celor două grupuri. Faptul probează buna adaptare individuală și socială, 
consecutivă influențelor pozitive, complexe, proprii societății noastre. In schimb, urmărind com
parativ încrederea în sine, spiritul de dependență dominantă, egocentrismul, spiritul critic-autocri- 
tie, anxietatea și nevrozismul, autorii citați au reliefat tipologii deosebite pentru sportivi și nespor
tivi. încrederea in sine și anxietatea dețin primele locuri pe scara importanței la reprezentanții 
primei categorii. Este interesant de subliniat că sportivii in formă, aflați in apogeul carierei, se 
remarcă printr-o robustă încredere în sine, prin spirit de dominare, siguranță și prin sentimentul 
valorii personale io timp ce sportivii vîrstnici sînt stăpiniți adesea de neîncredere și anxietate.

MOJMIR KOCIAN (Cehoslo
vacia) a încercat să stabilească 
o serie de trăsături de persona
litate ale sportivelor. în baza 
constatărilor, el a conchis că 
sportivele se deosebesc de nes
portive prin aceea că sînt mai 
stabile din punct de vedere e- 
moțional. mai liniștite, mai ve
sele, mai sigure de sine și mai 
convenționale. S-a remarcat, 
de asemenea, că ele apreciază 
mai bine problemele de ordin 
social, că sint firi mai deschise, 
mai sociabile, mai extravertite, 
au mai puține griji și sint mai 
bine orientate in relațiile cu oa
menii.

Personalitatea sportivilor, în 
genere, este influențată și de 
caracterul individual sau colec
tiv al ramurii practicate. Cerce
tătorul S. BLUMENFELD (Iași) 
a observat pe această linie că 
servituțiile impuse de practica
rea în echipă a sportului de 
performanță modifică persona
lități bine conturate anterior.

PSIHOLOGIA — 
RADAR PENTRU SELECȚIE

Este indubitabil că marile per
formanțe sportive moderne pot 
fi egalate și întreoute numai 
dacă se realizează selecția celor 
realmente dotați cu germenii tu
turor capacităților necesare, 
dacă aceste latențe sînt ampli
ficate ulterior printr-un proces 
de antrenament astfel construit, 
încît să le valorifice, să le po
tențeze integral și, în fine, dacă 
tn fața și în timpul competi
țiilor sportivii de elită se pre
zintă cu un potențial general 
(implicit psihic) puternic, sta
bil, echilibrat. Această succe
siune atestă limpede că primul 
moment de însemnătate cardi
nală pentru eșafodajul viitoa
rei performanțe este, desigur, 
cel al selecției. Este o operațiu
ne dificilă în sine, incomplet 
obiectivată pînă acum, supusă 
încă destul de mult arbitrariului 
și, tocmai de aceea, frecvent 

Matei Maria, Pașca Liliana, 
Focșa Alexandrina, Ghincu A- 
drian, Dorneanu Dumitru — ele
mente de bază ale cluburilor di
vizionare șl, concomitent, vîr- 
furi în pregătirea profesională 
și în activitatea obștească. Lista 
ar putea, desigur, include nume
roase alte nume, deoarece în 
selecționarea elevilor pentru 
sportul de performanță este 
permanent avut în vedere cri
teriul pregătirii profesionale.

Popularizarea elevilor cu re
zultate bune la „Colțul sportiv" 
sau „Panoul de onoare", premie
rea intr-un cadru festiv, la ser
barea de închidere a anului 
școlar a echipelor cîștigătoare 
ale diferitelor competiții, pre
miile oferite (cărți, excursii 
gratuite etc.) sînt de natură, să 
stimuleze și mai mult complexa 
activitate sportivă desfășurată 
în Liceul „Mircea cel Bătrin" 
din Constanța.

Este o dovadă elocventă că în 
școli se poate întreține și dez
volta un climat favorabil spor
tului de masă și celui de per
formanță, că elevii vor și pot 
să facă sport de calitate, că o 
mînă de entuziaști — elevi și 
mai ales profesori — poate an
grena și conduce masa elevilor 
spre practicarea mișcării fizice 
în mod regulat, că înșiși părinții 
mobilizați, în primul rînd de 
cadrele didactice, pot contribui 
la crearea unei puternice emu
lații sportive in liceu.

OVIDIU PĂUN

UN DEMARAJ CARE SE LASÂ AȘTEPTAT
soldată cu infirmări, cu eșecuri. 
Greutatea de a sesiza buchetul 
de trăsături aflat în stadiu mi
niatural, de germene, capabil să 
susțină mîine o prodigioasă ca
rieră sportivă este în prezent 
înfruntată prin cooperarea, ce-i 
drept abia incipientă, a diferi
telor științe de frontieră, în- 
eepînd cu fiziologia și psiholo
gia și terminind cu genetica. Ne 
aflăm încă destul de departe de 
ziua cînd selecția va avea un 
caracter riguros, cînd filtrul 
ei nu va mai lăsa liberă trece
rea unor oameni handicapați 
de lipsa unor calități autentice 
sau nu va mai respinge talente 
robuste, ascunse sub niște apa
rențe defavorabile. Ea rămîne, 
deocamdată, un capitol deschis 
Dar nici ieri, nici azi selecția 
prezumtivilor performeri nu a 
fost și nu se cuvine lăsată la 
mîna hazardului. In corespon
dență cu tema dezbaterii noas
tre, este necesar să marcăm 
importanța criteriilor de ordin 
psihologic pentru realizarea u- 
nei selecții cît mai puțin apro
ximative, IUDITH MOSCU, cer
cetătoare principală la Institu
tul de psihologie al Academiei 
pledează pentru obligativitatea 
prezenței psihologului, în ca
drul echipei investită cu misiu
nea de a depista, de a selecta

„O selecție efectuată după cri
teriul echilibrului afectiv, după 
stabilirea posibilităților de mo
bilizare ale tuturor resurselor 
fizice și psihice, după testarea 
eficacității proceselor de cu
noaștere și de motricitate în 
condiții dificile, o triere efectu
ată în conformitate cu toate a- 
ceste informații ar fi de natură 
să elimine cea mai mare parte

O anchetă de

ultima treaptă
a ștachetei performanțelor (ii)

adversari cu potențial inferior, 
încît relatarea lor ar atinge di
mensiuni fabuloase. Teama, cris
parea, lipsa lucidității, evoluția 
haotică, toate acestea născute 
din omeneasca lume a emoțiiloi 
au năruit speranțe înălțate pe 
mulți ani de muncă și 
trări eroice

La toate nivelele de 
re sportivă, anxietatea 
ează randamentul, perturbînd 
tehnica, indiferent cît de mare

de frus-

realiza- 
diminu-

ROMULUS BALABAN

a procentajului de nerealizați, 
de „oameni care evoluează sub 
posibilități" de așa-zise surprize, 
tributare, în majoritatea cazuri
lor unei incapacități de a rezista 
psihic in fața solicitărilor 
extreme, proprii concursurilor 
cu miză mare. Selecția n-ar tre
bui să-și propună descoperirea 
unor supervalori, ci depistarea 
celor inapți din punct de vedere 
psihic pentru sportul de mare 
performanță. Acest deficit ar 
trebui să echivaleze, de pildă, 
în haremurile de selecție cu e- 
xistența unei maladii cardiace 
congenitale. Cei grevați în- 
tr-un sens sau altul, sint Ia 
fel de handicapați și de inapți 
pentru sportul de performanță.

O triere bazată și pe criterii 
de psihologie ar economisi mij
loace materiale, ar scurta tim
pul de pregătire a campioni
lor, ar spori procentajul de reu
șită în concursuri. Găsirea și 
aplicarea acelor procedee și 
mijloace de testare proprii, spe
cifice, diferențiate în confor
mitate cu solicitările diferitelor 
ramuri sportive poartă mențiu
nea de urgență, dacă vrem să 
transformăm faza de selecție 
intr-o operațiune științifică".

ANXIETATE — PERFORMANȚA

Stările emoționale au făcut și 
continuă să facă numeroase 
victime în lumea sportului. A- 
tîția mari campioni, atîtea mari 
echipe au pierdut în fața unor

este gradul de automatizare al 
mișcărilor. Există sportivi re- 
cunoscuți pentru excelenta lor 
comportare din timpul antrena
mentelor și pentru verificata 
lor neputință de a reedita în 
competiții aceleași realizări. Ex
plicația acestui stigmat, ope- 

, rant aproape pe toată întinde
rea unor cariere, nu poate fi 
găsită decît în dreptul stărilor 
de hiperemotivitate care «pasă 
individul în timpul concursuri
lor, declanșate de prezența pu
blicului, adversarului și de în
săși ideea întrecerii Astfel, a- 
par alterări ale tonusului mus
cular — așa numitele stări de 
paratonie — fatale pentru tehni
că, dar cunoscute nu numai 
sportivilor, ci și actorilor, de 
exemplu, și tuturor celor ce 
vorbesc în public etc.

Despre raportul evident din
tre anxietate și dimensiunea 
performanței s-a ocupat, prin
tre alții JOSE FERRER — 
IIOMBRA VELLA (Spania) care 
e de părere că se comite o se
rioasă greșeală, subestimîndu-se 
frecvent influența anxietății 
precompetitive asupra rezulta
telor sportive Un studiu apro
fundat al tuturor laturilor dis
tincte ale personalității, urmat 
de un antrenament psihologic 
științific (psihotonic) aplicat de 
către psihoterapeut ar fi în 
măsură să amendeze un deze
chilibru ce începe să pară la 
un moment dat funciar.

Se pare că o influență regla
toare asupra tensiunii emoțio
nale are și intelectualizarea pro
cesului de antrenament. Aceas
tă concluzie, promovată de cer
cetări recente, aruncă noi și to
nifiante punți de legătură pentru 
fortificarea idealului de sportiv

In dimineața asta e minunat 
să deschizi ochii-n Brașov. Să 
ridici storurile la fereastra 
bătută de dulcele geruleț al 
zorilor, să inhalezi aburul ozonat 
năpădit prin toți porii Tîmpei 
și, mai cu seamă, să tragi cu 
urechea spre zarva pietonilor 
matinali, abia ridicați dintr-un 
somn în care au reproiectat, 
secvență cu secvență, filmul vă
zut ieri după-amiază pe ecra
nul orizontal al stadionului, 
film al cărui titlu avea să apară 
abia la sfirșit : „4—1“, ale că
rui star-uri se numesc Gyorfi 
Gane, Florescu și al cărui regi
zor este Valentin Stănescu 
„omu* cu norocu", cum il numise 
cindva — sînt secole de atunci? 
— un giuleștean.

...în dimineața asta e minunat 
să te plimbi prin Brașov. Ru
moarea de solidă cetate fotba
listică, readusă neașteptat de re
pede spre făgașul vechii faime 
e prezentă pe toate străzile 
burgului — din Schei pînă pe 
culmile dimpotrivă și de la 
„Cerb" pînă spre Poiană — încît 
ai putea crede că orga celebră 
își despletește acum răsufletul 
frumos dincolo de bătrînele zi
duri negre, direct sub cupola de 
aer. Căci, în dimineața aceasta, 
Brașovul este din nou o cetate a 
îzbînzii sportive — și numai cine 
nu s-a uitat vreodată, într-o 
dimineață de după etapă, în 
ochii unui microbist a cărui e- 
chipă a învins, numai acela ar 
putea să snună că exagerez, că 
sentimentalizez, propunîndu-vă, 
pentru zorii de azi ai Brașovu
lui, imaginea de mai sus.

...Dar în dimineața aceasta e,

Ieri la Budapesta echipele 
Ungariei și Irlandei s-au în
tîlnit în ultimul meci contînd 
pentru grupa a 2-a europeană 
a preliminariilor Campionatu
lui mondial de fotbal. Au cîști- 
gat fotbaliștii maghiari cu sco
rul de 4—0 (1—0). tn grupa 
a 2-a echipele Ungariei și Ce

hoslovaciei termină pe primul 
Ioc, la egalitate de puncte, ast-^ 
fel că ele vor susține un meci 
de baraj pentru desemnarea 
formației ce va participa anul 
viitor la turneul final din Me
xic.

dezvoltat plenar. VICTORIA 
NAWROCKA (Polonia) a obser
vat, paralel cu intensificarea co
eficientului de intelectualizare 
a procesului de antrenament, 
scăderea gradată a tensiunii e- 
moționale in situațiile critice 
„de stress". Diminuarea fur
tunii emoționale obținută prin 
intelectualizarea antrenamentu
lui capătă expresii de ordin fi
ziologic, motric, comportamen
tal etc.

COMPETITIA — TEST 
AL PREGAtlRII PSIHICE

Fiecare competiție impor
tantă, ca moment obligatoriu de 
exprimare optimă a tuturor a- 
tributelor unui sportiv sau unei 
echipe, desfășurată, firește, în 
condiții mereu schimbate, im
pune o succesiune nesfîrșită 
de adaptări și autoreglări, o 
etalare a tuturor capacităților, 
un simț de orientare acut, în
credere inflexibilă, gîndire lim
pede și febrilă, pe scurt, o ac
tivitate psihică amplă și mobi
lă, rezistentă în fața tuturor 
forțelor nefavorabile ce tind 
să o perturbe, să o blocheze. 
Pentru toate acestea, A. T. PUNI 
(U.R.S.S.) consideră starea de 
pregătire psihologică în vede
rea competiției ca o manifes
tare complexă a personalității 
sportivului sau echipei, adău
gind : „Crearea acestei stări 
solicită o autocunoaștere apro
fundată și o autoperfecționare 
desăvirșită, o dezvoltare a capa
cităților creatoare, a indepen
denței de gîndire și acțiune, 
a autoîncrederii. Aceste dezide
rate, în ansamblu, ar compune 
un proces ce s-ar putea inti
tula de „autopregătire", necesar 
de dirijat de către antrenor, în 
colaborare cu psihologul și cu 
medicul.

★
La sfîrșitul acestui mic tur 

de orizont asupra pregătirii psi
hice a sportivilor nu avem de
cît pretenția de a fi încercat 
să clintim încă puțin zidurile 
inerției ridicate de suficiență. 
Deocamdată nu sperăm să le 
vedem prăbușindu-se, iar actul 
acesta final se va realiza în- 
t.r-o bună zi sub presiunea u- 
nor forțe mult mai puternice 
decît ale noastre. Dar, încă o 
mică breșă, încă o mică fe
reastră deschisă spre înțelege
rea unora nu poate decît să adu
că mai aproape momentul ac
ceptării psihologului, alături de 
antrenor și de medicul sportiv. 

de asemenea, foarte bine să vii 
la Brașov. Mi-i imaginez pe bă
ieții naționalei, pe cei comba
tanți în etapa de ieri, poposind 
in această dimineață la Brașov 
spre a se-ntîlni cu grosul tru
pei, aflat aici de două zile. Aduc 
cu ei foi de gazetă proaspătă 
(toți „aleșii" au luat note bune) 
și sînt întimpinați de un oraș 
a cărui atmosferă o prelungește 
pe aceea de ieri din cetățile lor 
de baștină — pentru că toți, dar 
absolut toți, selecționabilii an
grenați în etapa de ieri fac parte 
din echipe care, ca și cea din 
Brașov, s-au îmbrățișat cu suc
cesul.

— Bună dimineața, Brașov ! 
Unul din băieții naționalei 
mi-a spus într-o zi: „Brașovul 
ăsta e orașu’ cu norocu’ !“ Să fi 
fost giuleștean băiatul acela ? 
Nu mai țin minte...

— Bună dimineața, Brașov I

• Jiul — Politehnica 2—0
Au marcat Cotormani în _____

tul 43 și Peronescu în min. 76.

• Steagul roșu — C.F.R. Cluj : 
4—1 (2—41).

In minutul 20 Gyorfi după un 
doi cu Gane a liftat balonul și
1—0. In minutul 35 același Gyorfi 
centrează și Gane reia puternic 
pe lingă Nagel. După pauză reci
talul Gyorfi continuă: acesta, .în. 
min. 50, centrează din nou și Flo
rescu ridică scorul la 3—0. Tot Flo
rescu, în min. 64, înscrie „cel 
de-al patrulea gol pentru, . brașo
veni. Clujenii reduc din ■ handicap 
prin Soos în minutul 70 cind J-a 
surprins pe Adamache cu un șut 
cu boltă. - -

• Petrolul — Dinamo Bacău :
2—2 (0—0).

In minutul 52 Dembrowschi șu-_ 
tează Ia poartă și Florea deviază 
balonul în proprla-1 poartă. Două 
minute mai tîrziu Rugiubei măreș
te avantajul echipei sale la o gre
șeală copilărească a aceluiași 
Florea, Petroliștii string rîndurile 
șl reduc din handicap prin Dincu- 
ță în minutul 73 șl obțin egalarea 
trei minute mai tîrziu prin Bădin.

• Rapid — Crișul Oradea :
3—9 (0—0).

Din minutul 66 cînd Lupescu a 
deschis scorul, Rapidul se dezlăn
țuie și înscrie în continuare două 
goluri frumoase prin Neagu (min. 
67 și 85).

ETAPA VIITOARE
JOI 20 NOIEMBRIE 

Dinamo București — Rapid 
Steaua — F.c. Argeș
A.S.A. Tg. Mureș — Steagul roșu 
Universitatea Craiova — Petrolul 
C.F.R. Cluj — U.T.A.
Crlșul — Politehnica 
Farul — Jiul
Dinamo Bacău — „U“ Cluj

• celebrul portar spa- 
află 
in- 
re- 

care 
ani, 

în

niol Ricardo Zamora se 
în convalescență după 
tervenția chirurgicală 
cent suferită. Zamora, 
este în vîrstă de 68 de 
a jucat de 46 de ori 
echipa națională de fotbal 
a Spaniei, numărîndu-se 
printre cei mai buni por
tari ai tuturor timpurilor.

la 
îș> 
de

poș-

• CAMPIONUL MONDI
AL de box la cat. mijlocie, 
italianul Nino Benvenuti,
și-a intensificat pregătirile
în vederea meciului oficial 
pe care-1 va susține la 22 
noiembrie la Roma în com
pania americanului Carlos 
Rodriguez. Benvenuti a 
angajat doi sparingparte- 
neri americani Eddie Owens 
și Sonny Floyd, care au un 
stil asemănător Iui Rodri
guez. Aceștia au sosit 
Triest, unde Benvenuti 
are stabilită „tabăra" 
pregătire-

• DEPARTAMENTUL p_T 
telor din Brazilia a anunțat 
că va emite un timbru co
memorativ dedicat lui Pele, 
cînd acesta va înscrie cel 
de-al 1 000-lea gol al carie
rei sale sportive. Rubens 
Rosado, președintele depar
tamentului, a declarat că nu 
mai are mult de. așteptat, 
deoarece Pele mal trebuie 
să înscrie cîteva puncte 
pentru a ajunge la această 
cifră. El a arătat că au fost 
de pe acum solicitați cei 
mai cunoscuți graficieni 
care au și început să stu
dieze cele mai bune foto
grafii ale lui Pele. Emisi
unea ..Pele — 1 000 de go
luri" va număra 2 milioane 
de timbre.

Etapa incompletă, cu patru e- 
chipe in relache — trei dintre 
ele ocupînd primele trei locuri în 
clasament — ne-a oferit un derby 
fortuit, ocazional: Rapid-Crișul, 
desfășurat ieri, după-amiază, pe 
Giulești, in prezența unui nume
ros public. '

Ce am văzut ? Ei, ce am văzut 
n-a mai semănat prea mult a 
derby. Un meci modest, nimic 
mai mult. Un meci care s-a în
cheiat cu un scor ce ar putea 
înșela pe cei ce nu l-au urmă
rit : diferența dintre cele două 
echipe n-a fost de trei goluri. 
Pînă la marcarea primului gol, 
în minutul 66, pe teren era un e- 
chilibru perfect. Să ne înțelegem, 
un echilibru al... slăbiciunilor. 
Doar de cîte 2—3 ori, din ambele 
direcții, se șutase ceva mai peri
culos spre poartă. Giuleștenii, îi 
dojeneau din tribune pe colegii 
lui Dan, pentru greșeli, pentru 
lipsă de combativitate. Doar doi 
oameni se băteau cu mai multe 
șanse cu mai multă ambiție: 
Angelescu și Dumitru. Primul ve
dem că se încadrează cu tot mai 
multă reușită în rolul conducăto
rului de joc. El a cărat un car 
de mingi și le-a servit cu fante
zie coechipierilor de la înaintare, 
dar Năsturescu, Codreanu și în 

. dese rînduri și Neagu — de 
fapt el și-a mai răscumpărat 
din greșeli prin marcarea celor 
2 goluri — le-au irosit cu destulă 
nepăsare și poate chiar neprice
pere. Extremele Realului nu mai 
sînt ce erau altădată. Ieri au fost 
o pradă ușoară pentru apărătorii 
Crișului. Năsturescu, mai ales, la 
fiecare contact cu adversarul că
dea mai mult sau mai puțin for
țat și spectaculos. Opțiunea an
trenorilor și intirzierea schimbă
rilor care se cereau cu acuitate 
ni s-a părut neverosimilă. Pentru 
că, iată, odată introdus Petreanu, 
situația de pe teren — ne refe
rim la compartimentul ofensiv, a- 
părarea a jucat destul de bine 
— se schimbă radical, incisivita
tea atacului rapidist „crește ca și 
forța de penet.rabilitate. Așa vine 
primul gol, semnat de Lupescu. 
Un minut mai tîrziu, fără să le 
mai de răgazul' să-și revină, rapi- 
diștii punctează pentru a doua 
oară — autorul golului, Neagu 
(Pop se lansează, pasă subtilă lui 
Petreanu, acesta, din viteză, tri
mite în fața porții și „nouarul" 
înscrie peste apărare). Meciul se 
înviorează. Crișul nu depune ar- 
mele.^ Dar înaintarea acestei 
echipe nu găsește nici acum dru- 
mul cel mai scurt spre poarta lui 
Răducanu. Cei care mai înscriu 
o dată sînt tot rapidiștii, prin 
Neagu, în min. 85 dintr-o pasă a 
lui Codreanu. Deci 3~0. Un scor 
sever față de aspectul jocului. 
Dar dacă nu era schimbat Năs
turescu ? Draw-ul părea iminent. 
Nu înțelegem pentru cine for
mează antrenorii echipa feroviară: 
pentru unii suporteri („să le de
monstrăm că Năstureescu nu-i în 
formă!“) sau pentru rezultat ? 
Noi considerăm că viotoria poate 
n-ar fi stat atît de mult sub 
semnul incertitudinii dacă antre
norii care dovediseră cîndva o 
orientare spre tineret și-și făcu
seră un argument — tampon din 
aceasta — nu s-ar fi sfiit să ape
leze și la alți tineri cu mai mult 
curaj și cu mai multă răspundere. 
Aceasta cu atît mai mult cu cît 
unii din băieți trecuseră prin fur
cile caudine și cîștigaseră, așa 
cum știm, bătălii mai grele și nu 
acasă ci pe terenuri străine /?

V. CABCLEA

• DUMINICĂ, pe stadio
nul Dinamo din Capitală, 
are loc meciul internațional 
j- l. .. . selecționa- 

României 
începe la

de rugbi dintre 
tele secunde ale 
și Franței. Jocul 
ora 15.

★
Astăzi părăsește Capitala, 

plecînd în R.F. a Germaniei, 
selecționata de rugbi a Ro
mâniei. Rugbiștii români 
vor întîlni duminică la Ha- 
novra echipa R.F. a Germa
niei.

• PUGILIȘTII francezi 
își continuă pregătirile în 
vederea meciului cu echipa 
României, programat Ia 22 
noiembrie la Saint Brieuc. 
La 7 noiembrie, o selecțio
nată franceză, din care fao 
parte, printre 
Daniel, Ruocco 
viva, va întîlni 
echipa Irlandei,
ția franceză lipsește 
șui" Aldo Cosentino, 
este gripat.

Petit, 
Acqua- 
Dublin 
forma- 
„coco- 

. care

alții,
Și 

la
Din

• ASTĂZI la Skodra și 
Tel Aviv echipele românești 
de baschet susțin meciuri în 
cadru) „Cupei Campionilor 
Europeni", La Skodra, Di
namo București întîlnește 
formația albaneză Partizan 
Tirana. Tn competiția femi
nină la Tel Aviv, Rapid va 
juca cu Hapoel. Ambele me- 
cluri-tur vor 
noiembrie la 
cuplaj.

avea toc ta 13 
București în

(Agerpres)



MANIFESTĂRI CONSACRATE
ANIVERSĂRII MARII REVOLUȚII
SOCIALISTE DIN OCTOMBRIE

• Deschiderea Decadei
cărții sovietice

Cu prilejul deschiderii , 
cadei cărții sovietice" 
zată în cadrul „Zilelor 
sovietice” de Comitetul 
pentru Cultură și Artă 
trala editurilor și difuzării cărții, 
miercuri dimineața a avut loc la 
Librăria „Universală" din Capi
tală vernisajul unei expoziții de 
carte.

Expoziția cuprinde peste 1 000 
de volume — traduceri din lite
ratura rusă și sovietică, precum și 
întreaga varietate a cărților de 
import din U.R.S.S., reprezentînd 
toate tematicele : literatură poli
tică, beletristică, artă, lucrări teh- 
nico-științifice, dicționare și enci
clopedii.

La vernisaj au luat parte Mi
hail Roșianu, președintele Consi
liului General A.R.L.U.S., Ion 
Dodu Bălan, vicepreședinte al 
C.S.C.A., Dumitru Trancă, direc
torul general al Centralei editu
rilor și difuzării cărții, Octav 
Livezeanu, vicepreședinte al Ins
titutului român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea, funcțio
nari superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe, directori și redac- 
tori-șefi ai editurilor bucureștene, 
scriitori, precum și membrii dele
gației culturale sovietice.

Au fost prezenți I. S. Ilin, mi
nistru consilier ai ambasadei U- 
niunii Sovietice la București, și 
membri ai ambasadei, atașați cul
turali și de presă; ” ’

Cu acest prilej, Dumitru Tran
că a prezentat asistenței aspecte 
ale bogatei literaturi ruse și so
vietice, interesul de care se 
bucură ea în țara noastră, ca de 
altfel și literatura românească în 
Uniunea Sovietică, cunoașterea 
reciprocă a valorilor culturale 
constituind un mijloc eficace de 
întărire a prieteniei între popoare.

Luînd apoi cuvîntul, I. S. Ilin 
a mulțumit călduros organiza
torilor expoziției, subliniind tot
odată că aprofundarea cunoașterii 
celor două culturi, română și 
sovietică, contribuie la dezvolta
rea prieteniei și colaborării dintre 
cele două țări și popoare.

„De- 
organi- 
culturii 
de Stat 
și Cen-

La Librăria centrală din Iași 
a avut loc miercuri după-amiază, 
deschiderea festivă a „Decadei 
cărții sovietice”, manifestare la 
care au participat scriitori, alți 
oameni de cultură și artă, un 
numeros public, precum și re
prezentanți ai Ambasadei Uniu
nii Sovietice la București.

(Agerpres)

• ADUNĂRI FESTIVE
La clubul uzinei „Independen

ța” din Sibiu, a avut loc miercuri 
o adunare festivă consacrată ani
versării Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie.

Au participat numeroși munci
tori, tehnicieni și ingineri din u- 
zină, precum și membrii Asocia
ției de prietenie sovieto-române, 
care ne vizitează țara.

Despre însemnătatea Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie 
a vorbit ing. Dorin Fulea, direc
tor tehnic al uzinei. Arătînd că 
acest istoric eveniment a marcat 
începutul unei ere noi în lume, 
vorbitorul s-a referit la lupta po
porului român pentru victoria 
ideilor marxist-leniniste și a făcut 
o trecere în revistă a principale
lor succese dobîndite de țara 
noastră pe drumul luminos al so
cialismului. El a adresat un cald 
salut oamenilor sovietici, cu pri
lejul glorioasei aniversări, urînd 
popoarelor Uniunii Sovietice noi 
succese în opera de înfăptuire a 
comunismului. In continuare a 
luat cuvîntul A. M. Jdanov, 
conducătorul delegației sovietice. 
Vorbitorul a adresat mulțumiri 
pentru călduroasa primire făcută 
membrilor delegației, scoțînd în 
evidență importanța pe care o 
prezintă prietenia și colaborarea 
multilaterală româno-sovietică, 
bazată pe comunitatea orînduirii 
socialiste, a ideologiei marxist- 
leniniste și a țelurilor comune de 
construire a unei lumi noi. In în
cheiere, A. M. Jdanov a subli
niat marile succese obținute de 
oamenii muncii sovietici în con
strucția comunismului și princi
piile politicii externe a partidu
lui și statului sovietic.

tru stau principiile întăririi uni
tății și prieteniei țărilor socialiste, 
a partidelor comuniste și munci
torești, lărgirea relațiilor cu toate 
popoarele, indiferent de orîndui- 
rea lor social-politică, în scopul 
asigurării securității europene și 
a păcii în lume.

A luat apoi cuvîntul 
Leonidovici Peșcerski, 
la Ambasada Uniunii 
la București. După ce 
niat importanța istorică
țului eveniment, vorbitorul a re
levat sprijinul acordat de masele 
populare din România Revolu
ției din Octombrie, simpatia lor 
față de primul stat socialist din 
lume.

în încheierea cuvîntării, vorbi
torul s-a referit pe larg la poli
tica externă promovată de Uniu
nea Sovietică.

Vladimir 
consilier 

Sovietice 
a subli- 
a măre-

O adunare festivă, consacrată 
celei de a 52-a aniversări a 
Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, a avut loc miercuri 
după-amiază și la Fabrica de pie
lărie și încălțăminte „Dîmbovița” 
din Capitală.

Despre semnificația acestui 
eveniment a vorbit Nicolae Opri- 
șoreanu, secretarul comitetului 
de partid al fabricii, care a ară
tat că ideile lui Octombrie își 
găsesc o strălucită expresie în 
victoria socialismului și în con
strucția comunismului în Uniunea 
Sovietică, în apariția și realizări
le multilaterale ale sistemului 
mondial socialist, în avîntul miș
cării muncitorești și comuniste 
din întreaga lume. Trecînd în re
vistă succesele poporului nostru 
pe drumul construcției socialiste, 
vorbitorul a subliniat că la baza 
politicii externe a partidului nos-

Tot miercuri a avut loc o adu
nare festivă consacrată aniversă
rii Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie și la Combinatul tex
til din Iași.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de Florica Toma, secretar 
al comitetului de partid al fa
bricii „Țesătura”.

Inginerul Ion Huțanu, direc
torul general al combinatului 
textil, și Ivan Fiodorovici Pante
leev, adjunct al reprezentantului 
comercial al U.R.S.S. în Româ
nia, au vorbit despre semnifica
ția marelui eveniment din octom
brie 1917. Ei au subliniat că a- 
ceastă aniversare are loc în preaj
ma împlinirii a 100 de ani de la 
nașterea lui Lenin. Luminoasele 
Idei marxist-leniniste își găsesc 
întruchiparea în apariția și reali
zările multilaterale ale sistemului 
mondial socialist, în avîntul miș
cării muncitorești și comuniste 
din întreaga lume, în succesele 
mișcării de eliberare națională, în 
mersul înainte al mișcării progre
siste și antiimperialiste de pre
tutindeni.

Vorbitorii și-au exprimat satis
facția față de continua dezvolta
re a relațiilor de prietenie și co
laborare multilaterală dintre 
România și Uniunea Sovietică, 
care contribuie la întărirea unită
ții țărilor socialiste.

(Agerpres)

ALTE MANIFESTĂRI
Ambasadorul Uniunii Sovietice 

la București, A. V. Basov, a ofe
rit miercuri un cocteil în saloa
nele ambasadei, cu prilejul „Zi
lelor culturii sovietice”,

Au luat parte Pompiliu Maco- 
vei, președintele Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, Mi
hail Roșianu, pf&Ședififele ‘ Con
siliului General A.R.L.U.S., Va- 
sile Gliga, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, oameni de 
artă și cultură, ziariști.

Au fost, de asemenea, prezenți 
membrii delegației culturale so
vietice care ne vizitează țara.

Miercuri la amiază, N. I. Mo- 
hov, adjunct al ministrului cul
turii al U.R.S.S., conducătorul de
legației culturale care ne vizi
tează țara cu prilejul „Zilelor 
culturii sovietice", a părăsit Ca
pitala.
" La plecare, pe aeroportul Bă- 
heăsâ. oaspetele a fost condus de 
Ion Brad, vicepreședinte al Co
mitetului de Stat pentru Cultură 
și Artă, de funcționari superiori 
din C.S.C.A.

Au fost de față A. V. Basov, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, și membri ai amba
sadei.

Miercuri la amiază a plecat în 
U.R.S.S. o delegație a Con/iliului 
General A.R.L.U.S, condusă de 
Traian Pop, adjunct al ministrului 
învățămîntului, pentru a participa 
la festivitățile consacrate aniver
sării Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost condusă de 
Mihail Roșianu, președintele Con
siliului General A.R.L.U.S., Ion 
Moraru, vicepreședinte al 
C.S.C.A., Octav Livezeanu, vice
președinte al I.R.R.C.S., membru 
în Biroul Consiliului General 
A.R.L.U.S., activiști ai consiliu
lui.

Erau prezenți A. V. Basov, am
basadorul Uniunii Sovietice la 
București, și membri ai amba
sadei.

In urma convorbirilor care au 
avut loc la Constanța între de
legația Ministerului Agriculturii 
și Silviculturii, condusă de Ni
colae Ștefan, adjunct al minis
trului, și delegația Ministeru
lui Agriculturii și
Alimentare din R.P. Bulgaria, 
condusă de Dimităr

Industriei

Iurukov, 
locțiitor al ministrului, a fost 
semnat un protocol privind a- 
plicarea unor măsuri comune de 
prevenire și combatere a unor 
dăunători ai culturilor agricole 
în județele limitrofe frontierei 
dintre cele două țări.

Vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Pățan, a primit 
miercuri la amiază pe secretarul 
federal pentru comerț exterior al 
Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia, Mubamed Hacici, care 
face o vizită în țara noastră.

In urma tratativelor care s-au 
desfășurat într-o atmosferă prie-

tenească, la 5 noiembrie s-a sem
nat la București „Protocolul pri
vind schimbul de mărfuri între 
Republica Socialistă România și 
Republica Socialistă Federativă 
Iugoslavia pe anul 1970“.

Protocolul prevede creșterea 
volumului schimbului de mărfuri 
între cele două țări, în anul 1970, 
cu circa 18 la sută față de volu
mul prevăzut pentru anul curent.

reprezentan- 
poloneze, care 

o vizită de zece zile în 
Germaniei, la invitația 

industriașilor din a- 
țară, s-a reîntors la 

In timpul șederii

• DELEGAȚIA 
ților industriei 
a făcut 
R.F. a 
Uniunii 
ceasta 
Varșovia, 
sale în R.F.G., menționează a- 
genția P.A.P., delegația polone
ză a vizitat o serie de întreprin
deri industriale și a studiat po
sibilitatea sporirii livrărilor re
ciproce de produse industriale.

VIITOARE CONVORBIRI 
ANGLO—AMERICANE

PP.IMUL ministru al Ma
rii Britanii, Harold Wilson, va 
vizita luna viitoare Statele U- 
nite pentru a avea o serie de 
convorbiri cu președintele 
Richard Nixon, au declarat 
surse diplomatice din Londra. 
Știrea a fost confirmată și de 
către cercuri ale Casei Albe, 
citate de agenția U.P.I.

Spre deosebire de practica 
folosită în trecut, scrie agen
ția U.P.I., premierul Wilson nu 
s-a grăbit să viziteze Washing
tonul după ce președintele 
Nixon a vizitat de două ori

în acest an Marea Britanie. 
Situația delicată a economiei 
britanice ca și perspectiva a- 
legerilor generale din anul vii
tor au făcut necesară prezența 
aproape permanentă a premie
rului Wilson la Londra. Astfel 
se explică în cercurile oficiale 
londoneze întîrzierea vizitei la 
Washington a primului minis
tru englez.

GENERALUL Emile Bustani, 
comandantul armatei libaneze, 
și conducătorul delegației li
baneze care a luat parte la 
convorbirile de la Cairo, a 
fost primit de președintele ță
rii, Charles Helou. Potrivit u- 
nui comunicat oficial dat ulte
rior publicității, Emile Bustani 
l-a informat pe președintele 
libanez asupra modului în care 
s-au desfășurat convorbirile 
de la Cairo, precum și asupra

PREȘEDINTELUI NIXON
ÎN PROBLEMA

Nixon cu privire la 
din Vietnam. Ziarul 

MONDE" scrie :

Brazilia: după 
schimbări

ECOURI CRITICE DUPĂ DECLARAȚIA

ADOPTAREA UNEI NOI POLITICI 
VIETNAMEZĂ NU S-A MATERIALIZAT"

Senatorul William Fulbright 
și-a anunțat intenția de a înce
pe audieri consacrate problemei 
vietnameze în Comisia senato
rială pentru problemele externe, 
ca urmare a discursului de luni 
al președintelui Nixon. Astfel, 
după cum comentează agenția 
U.P.I., „armistițiul tacit înche
iat între Congres și administra
ție în ce privește criticarea poli
ticii duse în Vietnam pare să 
se fi încheiat".

Subliniind că președintele Ni
xon nu este îndreptățit să 
creadă „că majoritatea poporu
lui american sprijină politica 
sa de război" Fulbright a relevat 
că audierile din Comisia sena
torială pe care o conduce vor 
permite „dezvăluirea unor fapte 
reale privind acest război".

Presa vest-europeană comen
tează pe larg declarațiile preșe
dintelui 
războiul 
parizian „LE 
„Ghinionul președintelui S.U.A. 
este că acea cale pe care a de
finit-o din nou nu conduce în 
mod necesar spre pace. Este 
vorba pur și simplu de a conti
nua războiul sub o formă redu
să, mai puțin costisitoare din 
toate punctele de vedere pentru 
americani". Ziarul „L’HUMA- 
NITE" scrie la rîndul său : 
„în mod evident, este vor
ba de a încerca să se înspăi- 
njînte poporul vietnamez și 
să se descurajeze acea parte a 
opiniei publice americane care 
reclamă cu 
re sfîrșitul

tot mai multă vigoa-' 
agresiunii și întoar-

cerea „băieților" acasă. Este pu
țin probabil ca această cale să 
se dovedească ușoară, așa cum 
Nixon însuși a trebuit s-o măr
turisească. Este, în orice caz, 
sigur că ea nu va duce la o re
glementare a conflictului... Nu 
există altă soluție decît cea care 
trece prin retragerea rapidă și 
totală a trupelor americane din 
Vietnamul de sud".

In Anglia, ziarul „THE GU
ARDIAN" scrie : „Adevărata 
greșeală a președintelui Nixon 
este de a aborda pacea așa cum 
a fost abordat războiul, adică 
dintr-un punct de vedere mili
tar și nu politic. Pentru a scăpa 
de caracterul ilogic al poziției 
sale, el trebuie să încerce cu 
mai multă vigoare să obțină o 
soluție politică. Aceasta nu poate 
fi găsită în întărirea regimului 
din Vietnamul de sud, care este 
principalul obstacol în calea pă
cii. Atîta vreme cît acest lucru 
nu este înțeles, războiul va con
tinua și cei care speră să se a- 
jungă la pace vor trebui o dată 
în plus să aștepte un nou pre
ședinte".

Influentul ziar vest-german 
„FRANKFURTER ALLGEMEI- 
NE“ scrie : „Această cuvîntare 
a lui Nixon nu va schimba lu
mea, Adoptarea unei noi poli
tici în problema vietnameză nu 
s-a materializat". „SUEDDEUS- 
CHE ZEITUNG" relevă că dis
cursul președintelui nu contri
buie la „ieșirea politicii ameri
cane în problema Vietnamului 
din cercul infernal în care se 
găsește".

Supremă aCurtea
S.U.A. a emis o hotă- 
rîre prin care se re
afirmă „obligativitatea 
fiecărui district șco
lar de a pune capăt 
imediat sistemului 
dualist in școli și de 
a activa în viitor nu
mai in cadrul 
școli unitare 
grate)." Măsura 
determinată de 
zui a 33 districte șco
lare din statul Missis
sippi, aflate în inima 
sudului rasist de a pu
ne în aplicare preve
derile legilor ameri
cane cu privire la 
desființarea segregației 
rasiale în sistemul de 
învătămint. O aseme
nea poziție, urma să 
atragă în mod auto
mat, suspendarea tu
turor alocațiilor fede
rale pentru aceste 
școli. Dar, în urmă cu 
trei săptămîni, Minis
terul Sănătății, Edu
cației și Bunăstării a 
cerut o amînare a sus
pendării alocațiilor 
federale pentru școlile 
din Mississippi 
cauza condițiilor 
cifice" existente 
Astfel, se părea 
guvernul federal 
resemnat in faja 
siunilor exercitate de 
cercurile sudiste în ce 
privește întîrzierea 
desegregării sistemu
lui de învățămînt.

Problema lichidării 
segregației rasiale în 
școlile americane a

de mulți ani 
din principalele

unor 
(inte- 
a fost 
refu-

„din 
spe- 
aici, 

că 
s-a 

pre-

Vietnamul de sud. Patrioți 
dintr-o unitate de artilerie, 
în timpul unei misiuni de 

luptă.

100 DE ANI 
DE LA CREAREA 
ȘCOLII BULGARE 
DIN BUCUREȘTI
SOFIA 5 — Coresponden

tul Agerpres, Gh. leva, 
transmite : La Academia de 
științe a R. P. Bulgaria a 
avut loc o adunare festivă 
consacrată aniversării a 100 
de ani de la înființarea șco
lii bulgare din București.

Adunarea a fost deschisă 
de acad. Sava Ganovski, 
președintele Biroului Adu
nării Populare a R. P. Bul
garia. Luînd cuvîntul, prof, 
univ. Jecio Atanasov a sub
liniat robul pe care l-a avut 
crearea școlii bulgare în 
dezvoltarea legăturilor de 
prietenie dintre popoarele 
bulgar și român.

Un cuvînt de salut a fost 
rostit cu această ocazie de 
către Nicolae Blejan, am
basadorul Republicii Socia
liste România în Republica 
Populară Bulgaria.

ORIENTUL

✓

acordului intervenit între de
legația libaneză și» reprezen
tanți ai forțelor de comando 
palestinieni. Detaliile acordu
lui, se precizează într-un co
municat oficial citat de agen
ția Reuter, nu vor fi date pu
blicității, însă se subliniază că 
acordul respectă interesele 
ambelor părți, pornind de la 
suveranitatea și securitatea Li
banului, și de la existența 
unei rezistențe palestiniene e- 
fective în teritoriile ocupate de 
armata israeliană în urma răz
boiului din iunie 1967.

I. B. TITO ÎN ALGERIA

PREȘEDINTELE R.S.F. 
goslavia, Iosip Broz Tito, a 
sit la Alger într-o vizită ofi
cială de cinci zile în Repu
blica Algeriană Democratică 
și Populară.

Iu- 
so-

devenit, 
una 
revendicări ale popu
lației de culoare și 
cercurilor progresis
te din S.U.A. Lupta 
dusă timp de decenii 
in acest scop a avut 
un rezultat pozitiv în 
anul 1954 cînd Curtea 
Supremă a S.U.A. a 
declarat drept necons
tituțională existența 
unor institute de în
vățămînt separate pen
tru albi și pentru ne-

Arena politică braziliană para a fi intrat într-o perioadă in 
acalmie. Noul președinte, generalul Emilio Garrastazu Medici 
— fostul șef al serviciilor de informații — și-a alcătuit cabine
tul abandonînd 10 din cei 15 miniștri ce-au aparținut ere-, e- 
ședintelui Costa e Silva. Schimbările in compoziția guverriCaui, 
alegerea vicepreședintelui țării din rîndul ofițerilor superiori 
ai armatei, reluarea activității parlamentare, denotă că șeful 
executivului de la Brasilia, respectînd promisiunile privind asi
gurarea continuității regimului instaurat în urmă cu cinci ani, 
se străduiește să acorde mandatului său „un stil personal".

Ceea ce au remarcat cu interes observatorii, se referă Ia 
momentul intrării în vigoare a noii constituții — a șaptea de la 
proclamarea independenței țării în 1822. Noua constituție a 
intrat în vigoare la 30 octombrie, o dată cu Instalarea noului pre
ședinte al țării. De la început, s-a apreciat că această constituție 
ar fi rezultatul unui compromis între cei trei șefi ai armatei 
braziliene — reprezentînd unitățile terestre, navale și aeriene. 
Unii din ofițerii superiori s-au arătat ceva mai flexibili în pri
vința cererilor privind guvernarea în limitele unei constituții — 
oricit de dură ar fi fost aceasta — îr> comparație cu acele „acte 
constituționale" care au suprimat după 1964 prevederile vechil 
constituții ce contraveneau intențiilor noului regim sau favorizau 
menținerea unei opoziții puternice. Acești ofițeri au propus 
amendarea proiectului de constituție elaborat de o comisie 
condusă de fostul vicepreședinte, avocatul civil, Pedro Aleixo. 
Acesta a declarat că noua constituție reflectă „compromisul 
între diverse tendințe ale autorilor loviturii militare din 1964“ 
(COMBAT).

Noua constituție menționează In parte unele teze privind valo
rificarea Amazoniei numai de către brazilieni sau „persoane 
străine_ locuind în. Brazilia". De asemenea, noua lege funda
mentală acordă posibilitatea creării unor noi partide —. în afara 
celor două impuse în 1964 ; partidul guvernamental (Alianța 
pentru renovarea națională) și cel al opoziției (Mișcarea demo
cratică braziliană). Condiția impusă pentru primirea autorizației* 
de înființare a unui nou partid este ca organizația respectivă 
să cumuleze cinci la sută din colegiul electoral în șapte state, 
ceea ce in actualele condiții braziliene este practic, aproape im
posibil. Pe de altă parte, însă, noua constituție limitează consi
derabil puterea organelor legislative, sporind-o pe cea a organe
lor executive. Potrivit unor asemenea prevederi, președintele 
Republicii — al cărui mandat a fost prelungit de la patru Ia cinci 
ani — poate semna orice decret pe care-I consideră necesar, 
în toate domeniile interesînd securitatea națională. Finanțele 
publice, crearea de noi instituții publice etc., fără consultarea 
prealabilă a. deputaților. Parlamentul a fost redus la 285 de 
membri aleși. Imunitatea parlamentară nu va fi aplicată pentru 
cazuri de „calomnie sau atentat la securitatea națională". Depu
tății care își vor schimba partidul vor pierde automat mandatul. 
Referitor la mult discutata modalitate de alegere a guvernator ' 
rilor de state, noua constituție prevede ca aceștia să fie aleși 
în 1970 prin sufragiu indirect, urmînd ca scrutinele ulterioare7 
să se desfășoare prin consultări electorale directe.

Potrivit ziarului LE FIGARO una din prevederile care au 
stîrnit vii comentarii în. presa braziliană se referă Ia dțeptul 
militarilor de a fi candidați la posturi în organele executive 
federale sau ale statelor „fără a fi membri ai unei organizații 
politice". Un articol constituțional care recunoaște un fapt exis
tent de mai mulți ani în viața Braziliei : cel mai mare și mai 
puternic partid politic îl constituie... armata.

In concluzie, așa cum afirma FRANCE PRESSE, noua consti
tuție „marchează un recul în comparație cu dispozițiile cele 
mai democratice ale constituției pe caro o înlocuiește".

IO AN TIMOFTE

APROPIAT
• Semnalarea unor noi incidente

CAIRO. — După cum a a- 
nunțat un purtător de cuvînt 
militar egiptean, citat de agen
ția M.E.N., miercuri diminea-

în școli, alături de co
piii albi.

Aprobind, hotărirea 
Curții Supreme, care 
nu a făcut decît să 
întărească hotărirea 
din 1954, oficialitățile 
guvernamentale din 
Washington au afirmat 
întregul lor sprijin 
față de mandatul 
credințat de cel mai 
înalt for juridic 
țării. Ele au avertizat 
insă că nu trebuie să 
se aștepte o „integra

în-

al

Dificultățile in
tegrării școlare

gri. Dar speranțele 
puse într-o rezolvare 
grabnică a acestei si
tuații nu s-au adeverit, 
într-adevăr cercurile 
rasiste din sudul țării, 
care se bucură de in
fluență și în Congres, 
au încercat pe toate 
căile să pună piedici 
desegregării școlare. 
Drept urmare, potri
vit unor statistici o- 
ficiale, în cursul anu
lui școlar 
din cei 
de copii 
din sudul
mai 20 la sută învățau

1968—1969, 
2,5 milioane 

de culoare 
S.U.A. nu-

re școlară instanta
nee" intrucît mai ră- 
mîn încă multe difi
cultăți de parcurs. Ast
fel, după cum a preci
zat un purtător de 
cuvînt al Ministerului 
Justiției, acest depar
tament trebuie să e- 
xamineze în momen
tul de față 200 de 
cazuri de școli unde 
integrarea școlară în- 
tîmpină greutăți. Fie
care caz va fi adus, 
separat, în fața unor 
instanțe judecătorești. 
Același reprezentast, 
referindu-se la „valul

de petiții primite din 
partea părinților și or
ganizațiilor 
drepturile 
menționat că 
alte 230 ’
districte școlare, 
întregul 
S.U.A., , 
pectă 
derale, privind dese- 
gregarea școlară". Ele 
nu privesc numai sta
tele sudiste ci și ins
tituțiile școlare din 
multe localități aflate 
în nordul S.U.A., ca 
și diversele mijloace, 
extrem 
prin 
dicat 
cesul 
loare în școlile 
învață copiii albi.

Fără îndoială, 
nîndu-se seama 
precedentele 
nu trebuie să se aștep
te o soluționare rapi
dă a problemei lichi
dării segregației în 
școlile americane, în 
special ale acelora 
din statele sudiste. 
Dar, după cum a ți
nut să sublinieze 
Robert Finch, minis
trul sănătății, educa
ției și bunăstării, „în
săși în baza acestei ho- 
tărîri, tribunalele și 
ministerul nostru nu 
trebuie să mai tolere
ze nici un fel de amî- 
nări a abolirii vesti
giilor sistemului șco
lar dualist".

pentru 
civile" a 

există 
de cazuri de 

pe 
al 

res-
I teritoriu 
„care nu 
dispozițiile ie

de rafinate, 
care este împie- 
în realitate ac- 
copiilor de cu- 

unde

ti
de 

create,

P. NICOARA

REVENDICĂRI

zivă a impozitelor. Postul de 
radio condamnă declarațiile făcu
te de o serie de personalități în 
exil privind existența a două Cia- 
duri, unul nordic și celălalt sudic.

La sosire, oaspetele iugoslav a 
fost întîmpinat de Houari Bou
medienne, președintele Consiliu
lui Revoluției și de alte per
soane oficiale.

în cursul vizitei, cei doi pre
ședinți vor avea convorbiri cu 
privire la unele probleme inter
naționale actuale și aspecte ale 
relațiilor bilaterale, anunță a- 
genția Taniug.

• POSTUL de radio Fort Lamy 
a difuzat o „Carte Albă" asupra 
situației actuale din Ciad, în 
care este explicată originea tul
burărilor survenite în diferite re
giuni și în care se încearcă să se 
justifice recurgerea de către gu
vern la ajutorul militar francez. 
Cauza incidentelor survenite în 
urmă cu patru ani în zonele nor
dice care se află la originea si
tuației actuale, se arată în docu
ment, rezidă în nemulțumirea ge
nerală creată de perceperea abu-

• AGENȚIA TASS anunță că 
la Moscova a fost semnat acor
dul referitor la zborurile pe 
care le va efectua societatea 
japoneză „Japan Airlines" pe 
ruta Tokio—Moscova—Paris și 
Tokio—Moscova—Londra prin
survolarea teritoriului Siberiei, 

în prezent, societatea japoneză 
realizează aceste zboruri în co
mun cu societatea sovietică 
„Aeroflot", exploatînd avioane 
sovietice „11-62". Din primăvara 
anului viitor, cînd va intra în 
vigoare noul 
respective vor zbura și avioane 
„Dc-8“.

„NORDEK" — UN PROIECT 
AMÎNAT

acord, pe liniile

REUNIUNEA primilor mi
niștri ai țărilor nordice, care a 
avut loc la Stockholm, s-a în

cheiat. Timp de două zile, șefii 
guvernelor Danemarcei, Islan- 
dei, Norvegiei, Finlandei și 
Suediei, precum și conducătorii

unor organisme ale Consiliului 
Nordic, _ au examinat planul 
constituirii Uniunii Economice 
Nordice — „Nordek". Potrivit 
comunicatului publicat după re
uniune, participanții nu au pu
tut soluționa toate problemele 
legate de constituirea acestei u- 
niuni. Ei au adoptat hotărirea 
de a lua iar în discuție proble
mele nesoluționate Ia o nouă 
întîlnire convocată pentru 
și 26 noiembrie la Oslo.

• NOILE oficialități somaleze, 
care au preluat puterea în urma 
loviturii de stat de la 21 octom
brie, au asigurat Etiopia că in
tenționează să mențină relațiile 
de bună vecinătate cu ea — 
informează cercuri diplomatice 
de la Addis Abeba citate de 
agenția Reuter. De asemenea, 
precizează Reuter, asigurări si
milare pare să fi primit Kenya.

• LA SEUL a fost executat 
marți Kwon Jai Hyok, condam
nat la moarte în luna mai a 
acestui an de așa-zisa Curte su
premă sud-coreeană, relatează 
agenția France ~ 
Jai Hyok a fost acuzat că 
organizat 
regimului 
ean al lui Pak Cijan Hi.
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Presse. Kwon 
a 

acțiuni împotriva 
dictatorial sud-core-

ța o unitate a forțelor speciale 
ale R.A.U. a traversat Canalul 
de Suez și a atacat o patrulă 
israeliană, distrugînd sau ava- 
riind trei vehicule militare. 
Un ofițer și opt soldați israe- 
lieni au fost uciși, iar un sol
dat israelian a fost făcut pri
zonier, a menționat purtătorul 
de cuvînt care a adăugat că 
unitatea egipteană s-a reîntors 
la bază fără să fi suferit pier
deri.

TEL AVIV. — După cum a- 
nunță agenția France Presse, 
un purtător de cuvînt militar 
israelian a declarat că un grup 
de comando egiptean a atacat 
o patrulă israeliană, într-unul 
din sectoarele din sudul Cana
lului de Suez, la aproximativ 
10 kilometri de portul Tewfik. 
Doi soldați israelieni au fost 
uciși, doi au fost răniți, iar 
unul a fost luat prizonier, a 
precizat purtătorul de cuvînt.

• După două săptămîni de 
tensiune și neliniște, calmul 
continuă să revină treptat la 
Beirut ca și în celelalte princi
pale orașe ale țării. După cum 
menționează surse oficiale li
baneze, interdicțiile de circu
lație au fost complet suspen
date în capitală și parțial în 
orașele Sidon și Tripoli

IN OKINAWA
lii Okinawa, au început 

miercuri noi acțiuni orga
nizate în sprijinul retroce
dării insulei către Japonia.

Peste 20 000 de muncitori 
din localitatea Kadena au 
declarat grevă, cerînd eva
cuarea bombardierelor a- 
mericane „B-52“ de la ma
rea bază aeriană situată în 
apropierea acestui oraș. Nu
meroși locuitori din Ka
dena au participat, tot
odată, la un miting care a 
avut loc în fața bazei ame
ricane, în sprijinul retro-!, 
cedării către Japonia a O-* 
kinawei, aflată în prezent^- 
sub administrația Statelor 
Unite.

In aceeași zi, din orașul 
Naha, capitala Okinawei, 
au pornit primele coloane 
de participanți la marșul 
organizat din inițiativa 
Consiliului de luptă pentru 
retrocedarea Okinawei. De
monstranții vor manifesta 
în fața bazelor militare a- 
mericane, cerînd realipirea 
insulei la Japonia și eva
cuarea de aici a armelor de 
distrugere în masă.

i

Politica externă a Franței->

— Dezbaterile din Adunarea Națională —
Vorbind în Adunarea Națională Franceză cu prilejul dez

baterii bugetului departamentului său, ministrul de externe 
al Franței. Maurice Schumann a definit în linii mari poziția 
țării sale într-o serie de probleme internaționale.

El a vorbit despre necesitatea 
extinderii cooperării dintre state
le europene cu sisteme social- 
politice diferite, exprimînd pă
rerea că propusa conferință cu 
privire la securitatea europeană 

de pregătiritrebuie precedată 
detaliate.

Referindu-se la 
me internaționale 
ministrul de externe francez

unele proble- 
de actualitate,

___ s a 
subliniat că, în opinia guvernu
lui său, problema vietnameză 
poate să-și găsească soluția fina
lă prin acceptarea de către toa
te statele din Peninsula Indochi- 
neză a unui statut de neutralitate 
însoțit de garanțiile corespunză
toare. In problemele Orientului 
Apropiat, Franța se va abține în 
continuare de la acțiuni care să 
agraveze încordarea și să inten
sifice cursa înarmărilor în regiu
ne, și va apăra dreptul inaliena
bil al tuturor statelor din regiu
ne la existență independentă și 
suverană. Evidențiind rolul con
sultărilor între cele patru mari 
puteri în problemele Orientului 
Apropiat, ministrul francez a afir
mat că „aceste convorbiri au de
monstrat încă de pe acum posi
bilitatea unei apropieri". In fine. 
Maurice Schumann a propus ca 
Nigeria și Biafra să găsească o 
soluție de tip confederal, după 
ce va interveni o încetare a fo-

oului și vor fi desfășurate con
vorbiri fără condiții prealabile.

Vorbind în Adunarea Naționa
lă in numele grupului parlamen
tar comunist, Etienne Fafon a 
exprimat satisfacția că „în ulti
mii doi ani, Franța, mare putere 
capitalistă, și-a retras forțele sale 
armate din N.A.T.O. și și-a în
tărit relațiile sale economice, 
tehnice și culturale cu Uniunea 
Sovietică și celelalte țări socia
liste". El a constatat cu mulțu
mire că din declarațiile oficiale 
reiese că Franța nu dorește să 
revină la trecut. Cooperarea în
tre Franța și țările socialiste — 
a spus vorbitorul — ar putea să 
fie mai fructuoasă dacă guver
nul francez ar desfășura acțiuni 
eficace pentru a înlocui blocurile 
militare existente cu un sistem de 
securitate colectivă al tuturor 
națiunilor interesate.

In această ordine de idei, E- 
tienne Fajon a declarat: „Noi 
așteptăm în special ca guvernul 
să se pronunțe în mod clar în 
legătură cu conferința tuturor 
statelor europene, conferință a 
cărei convocare a fost propusă 
în mai multe rînduri de statele 
socialiste participante la Trata
tul de la Varșovia. Este în afară 
de orice îndoială că o asemenea 
conferință va constitui un pas 
important spre organizarea secu
rității colective".
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