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Proletari din toate țările, uniți-vă!

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

ANUL XXV, SERIA II, NR 6375 6 PAGINI - 30 BANI JOI 13 NOIEMBRIE 1969

VIZITA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

PE ȘANTIERE DE CONSTRUCȚII 
DE LOCUINȚE DIN CAPITALĂ

«I

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste România, împreună cu tovarășii Vasile Patilineț, membru supleant al Comi
tetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., și Dumitru Popa, membru supleant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului municipal București al P.C.R., primarul general al Capitalei, au 
făcut, în cursul zilei de miercuri, o vizită pe șantiere de construcții de locuințe din cartierele „Titan" și 
„Pantelimon" și la întreprinderea de prefabricate pentru construcții „Granitul" din Capitală.

Conducătorii de partid și de stat au fost însoțiți de Matei Ghigiu, ministrul construcțiilor industriale, 
Dumitru Mosora, ministrul industriei materialelor de construcții, Alexandru Boabă, ministrul industriei 
chimice, de secretari ai Comitetului municipal de par tid și reprezentanți ai Consiliului popular al Capitalei.

In timpul vizitei — expresie a stilului de lucru concret dinamic, bazat pe cunoașterea directă a realităților, 
ai secretarului general al partidului nostru — au fost analizate multiple probleme ale activității de pe șantie
rele de construcții, stadiul îndeplinirii sarcinilor de plan în domeniul locuințelor pe anul în curs și al pregătirilor 
pentru trecerea în cele mai bune condiții la obiectivele viitorului cincinal. Secretarul general al Partidului Co
munist Român a dat indicații privind continua perfecționare a organizării și conducerii activității tehnico-eco- 
noniice pe șantierele de construcții, în scopul intensificării ritmului de predare a locuințelor către populație, îm
bunătățirii calității lucrărilor, creșterii eficienței economice în acest important sector legat de ridicarea nivelu
lui de trai al poporului.

=■ Cale largă 

noului, tehnicii 

moderne 

pe șantiere!
București, inima patriei. Capitala țării — In a cărei biografie anii socialismului i, înscris noi șl puternice (înltăți industriale, împreună cu mari ansambluri arhitectonice, creind, toate, un adevărat al doilea București. Bucureștiul ttnăr, modern — strălucea ieri în luminasoarelui de toamnă. După ce doar cu cîteva sileîn. urmă mari obiective ale Bucureștiului industrial au primit vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu, a fost rin- dul șantierelor construcțiilor de locuințe din zona de est să-1 aibă ca oaspete pe secretarul general al partidului.
Vizita a început în cartierul 

Titan, nu de mult una din 
periferiile triste și mizere ale 
vechiului București. De o 
parte și de alta a marilor 
bulevarde se înalță siluetele 
elegante, luminoase ale ne
număratelor blocuri moder
ne care configurează imagi
nea „la zi“ a Capitalei. 
Cele aproape 40 000 de a- 
partamente date în folosință 
pînă în prezent — cărora li 
se vor adăuga în etapa urmă
toare peste 25 000 — fac ca 
„Titanul“ să fie un veritabil 
oraș nou — încă de pe acum 
mai mare decît alte orașe 
ale țării. Privind actualul 
ansamblu arhitectonic este 
ușor de imaginat înfățișarea 
sa în deceniul următor, cînd 
de pe planșetele arhitecților 
se vor întrupa în beton și 
oțel, prin munca harnicului 

detașament al constructori- 
tflor, alte și alte blocuri de 

locuințe, căldirile unor așe
zări social - culturale, ale 
magazinelor, cînd spațiilor 
verzi de astăzi li se vor adău
ga parcuri, terenuri de sport, 
toate destinate creării celor 
mai bune condiții de trai ce
lor 220 000 de locuitori cît va 
avea atunci cartierul „Titan“.

Intîmpinat ou o deosebită 
căldură, în aplauzele entuzias
te ale constructorilor aflați pe 
șantiere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ceilalți conducători 
de partid se opresc In fața 
Modului V 1-5 aflat în. con
strucție. în fața unor grafice

La standul de materiale fi utilaje pentru construcții

comparative, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu examinează eficien
ța tehnico-economică a noilor 
metode folosite în construcția 
de locuințe. Tovarășii Ion 
Cosma, prim-vicepreședinte și 
Traian Ispas, vicepreședinte 
al Consiliului popular al mu
nicipiului București, relevă re
zultatele obținute prin intro
ducerea prefabricatelor în pa
nouri mari și a structurilor 
monolit. Se subliniază creș
terea productivității muncii, 
economiile obținute la consu
mul de materiale, scurtarea 
termenelor de execuție.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este invitat să viziteze șantie
rul acestui bloc cu zece nivele 
care, planificat să fie dat în 
folosință în cursul anului vii
tor va cuprinde 275 de aparta
mente. Aici, directorul general 
al Direcției generale de con
st rucții-montaj, ing. Octavian 
Bîrsan, prezintă principalele 
caracteristici ale construcției, 
calitățile materialelor folosite, 
soluțiile tehnice adoptate la 
operațiile de montare și finisaj. 
Sînt vizitate mai multe aparta
mente, aflate în stadii diferite 
de execuție. O particularitate 
a acestui bloc o prezintă folo
sirea cofrajelor plane mari, a 
planșeelor și scărilor din pre
fabricate ca și a camerelor de 
baie — celule spațiale com
plet finisate. Secretarul gene
ral al partidului examinează 
îndeaproape cu minuțiozitate 
și exigență, calitatea lucrări

lor, se interesează îndeaproa
pe de productivitatea utilaje
lor folosite, de problemele ce 
se ridică în fața muncitorilor 
în procesul de producție, face 
recomandări privind soluțio
narea lor optimă. Au fost exa
minate, de asemenea, diferite 
soluții de tratare a suprafe
țelor interioare, relevîndu-se 
importanța folosiriii ma
terialelor sintetice care, pe 
lingă economia de manoperă 
pentru constructori, vor oferi 
un grad de confort sporit vii
torilor locatari.

La plecarea de pe acest șan
tier, sute de constructori, ca 
și numeroși locuitori ai cartie
rului, care aflaseră de vizita 
conducătorului partidului, îi 
fac o entuziastă manifestație. 
Mulțimea ovaționează cu pu
tere, aplaudă și aclamă, expri- 
mînd călduros sentimentele de 
dragoste și stimă care animă 
întregul popor, atașamentul 
față de partid, față de secre
tarul general al partidului — 
promotorul neobosit al unei 
politici consacrată intereselor 
vitale ale poporului, progresu
lui și prosperității patriei so
cialiste.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
se îndreaptă spre un alt punct 
al cartierului în care se con
struiesc în acest an 7 000 de 
apartamente — din cele 23 000 
cite se ridică în întreaga Ca
pitală. Se vizitează blocul TI

(Continuare In pag. a Ill-a)
La blocul-cămin destinat muncitorilor nefamilifti din cartierul 
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VIZITA PRIMULUI MINISTRU 

AL REPUBLICII CONGO 
(BRAZZAVILLE), 

COMANDANTUL 
ALFRED RAOUL

Primiri la tovarășul
Nicolae Ceaușescu

Redactorul șef 
al revistei „Komunist"

Miercuri dimineața, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului de 
Stat, a primit pe Gavro Altman, 
redactorul șef al revistei „Komu- 
nist“, organ al Uniunii Comuniș
tilor din Iugoslavia.

La primire a luat parte tovară
șul Dumitru Popescu, membru al 
Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a acordat un 
interviu ziaristului iugoslav.

Ambasadorul Republicii
Populare Ungare

nipotențiar al Republicii Populare 
Ungare, Jozsef Vipce, în legătură 
cu plecarea sa definitivă din țara 
noastră.

Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, tovără
șească.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România, a primit 
miercuri, 12 noiembrie 1969, pe 
ambasadorul extraordinar și ple-

în numai o lună după Plenara C.C. al U.T.C. 
Comitețul, județean Sibiu al U.T.C. șî-ar concre- 
tîzăt o parte însemnată din pianul de activități
- 2 1 2' _ ■ ■ • - ■ • > 2*2/2"  ’'./V 2./2

PALETA BOGATA
DE PREOCUPĂRI

Așa după cum bine se știe, în 
urmă cu o lună a avut loc Ple
nara Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Comunist. 
Acordînd o atenție deosebită 
activității organelor și organiza
țiilor U.T.C. pentru mobilizarea 
tineretului Ia îndeplinirea sar
cinilor de plan ale întreprinde
rilor industriale, din construcții 
și transporturi, Plenara a reco
mandat continuarea acelor acți
uni, forme și metode de lucru 
care prin aderența ce o au în 
rindul tinerilor, prin modul cum 
sînt organizate și-au cîștigat 
dreptul la permanență, au con
tribuit efectiv la mobilizarea 
masei de tineri, la realizarea in
tegrală a sarcinilor de produc
ție. Pe agendele de lucru ale 
comitetelor județene, municipa
le, orășenești și organizațiilor 
U.T.C. din întreprinderi indus
triale trebuie să figureze ca 
sarcini permanente și obligatorii 
orientarea tineretului către me
seriile productive, mobilizarea 
tinerilor la cursurile de califi
care, ridicarea calificării și de

specializare, extinderea schim
burilor de experiență, demon
strații practice, a inițiativelor 
de gpnul „proces rebuturilor", 
„vitrinele calității" și a altor for
me utile cu eficiență practică.

Au trecut patru săptămâni de 
atunci. Un interval de, timp nu 
prea lung dar suficient pen
tru a contura modul în care 
s-a trecut la aplicarea hotărî- 
rilor stabilite de Plenara 
C.C. al U.T.C., măsurile con
crete ce s-au luat pre
cum și stadiul îndeplinirii lor, 
perspectiva ce se deschide pen
tru îmbunătățirea activității de 
viitor a organelor și organiza
țiilor U.T.C. Un interval de 
timp care se cerea folosit pen
tru a face pași noi în vederea 
ridicării muncii comitetelor ju
dețene, municipale și orășenești, 
a organizațiilor U.T.C. din în
treprinderi pe o treaptă supe
rioară, în concordanță cu exi
gențele tot mai mari ale econo
miei noastre naționale.

Ne-am ales ca perimetru de 
Investigații județul Sibiu. Aici

își desfășoară activitatea peste 
52.000 de uteciști, dintre care 
circa 43 000 în cele două muni
cipii și cinci orașe. Considerăm 
necesară o precizare suplimen
tară : aproape 40 la sută din cei

GHEORGHE GHIDRIGAN

(Continuare in pag. a Il-a)

dialectica

PE URMELE UNOR PRETEXTE

SATUL
nu arată așa 
cum îl descriu
profesorii care 
fug de el!

Cu câteva zile în uimă, publicam în ziar o anchetă în care re
produceam argumentele, motivele, doleanțele acelor profesori care 
refuzaseră să se prezinte anul acesta la posturile repartizate. Cau
zele acestor dezertări de la datorie, de la meseria pentru care se 
pregătiseră cinci ani de zile, s-au circumscris conform opiniei lor, 
lipsei unor condiții de viață și de muncă în mediul rural. E drept, 
fiecare recunoștea că nu așteaptă ca satul să le ofere apartamente 
cu încălzire centrală, săli de cinematograf și de teatru modem 
utilate sau troleibuze care să se oprească în fața școlii din cinci 
în cinci minute. O asemenea lipsă a simțului realității n-a existat. 
Dar cei care-și vizitaseră locul de muncă aduceau ca un important 
argument imposibilitatea acomodării lor într-un mediu lipsit, spu
neau ei, chiar și de dotările minime necesare exercitării meseriei.

Raidul nostru, pornit pe urmele unor asemenea reproșuri, n-a 
urmărit un itinerar anume, ci a încercat cel mult să cuprindă și 
acele localități semnalate de interlocutorii în cauză.

Cum au fost primiți la posturi proaspeții absolvenți ? Ce at
mosferă i-a afteptat la locurile de muncă ?

Pentru fiecare tînăr care a 
terminat o facultate, re
partiția constituie un mo

ment crucial. Este, desigur, o 
schimbare, o transformare nu nu
mai a unui mod de viață ci și a 
unor principii, a unei optici de
terminante asupra relațiilor socia
le. Profesiunea aleasă este o re
lație pe care specialistul o stabi
lește cu societatea, în oare se 
încadrează mai ușor sau mai 
greu în funcție de numeroși fac
tori. Începutul exercitării mese
riei, primul contact cu oamenii 
și munca este, în acest sens, 
esențial. Evident, nimănui nti-i 
este ușor și comod să se desprin
dă de familie, de orașul în care

a crescut și a învățat, de avanta
jele pe care ți le oferă acesta 
pentru a trăi și a munci în con
dițiile satului. Poate pentru pro
fesori acest gest de renunțare 
comportă dificultăți mai multe, 
avînd în vedere că profesorul nu 
este, într-un sat, un simplu cadru 
cu pregătire superioară ci, prin 
datele profesiunii lui, el trebuie 
să se integreze în atmosfera ru
rală, să înțeleagă mentalități, să 
devină, prin calitatea lui intelec
tuală, un factor de înaltă respon
sabilitate spirituală. El dirijează 
cu mijloacele care-i stau la dis-

GAMNA hADULESCU
(Continuare tn pag. a Il-a)

de NJCOLAE BALOTĂ
Există o ambiguitate a origi

nalității care-șl are temeiul în 
dubla semnificație a acestui 
cuvînt. Atunci cînd spunem des
pre un gînditor, un artist că e 
original îi atribuim acestuia ca
lități deosebite, care îl diferen
țiază de alții, calități ce dau cre
ației sale sigiliul unicității. în 
schimb, cînd afirmăm despre 
cineva că e un original, oricare 
ar fi intenția noastră — ironică 
sau blînd-umori9tică — vizăm, 
de fapt, excentricitatea persoa
nei respective, bizareriile, ex
travaganțele felului său de a fi. 
Dacă o operă e originală ea are 
o valoare autentică, reală. Ac
tele unui original nu sînt nici
decum creatoare. Intre acești doi 
poli, ai originalității autentice

I ORIGINA
LITATEA 
GINDIRII 

i ARTISTICE
și ai unei originalități neauten
tice ai capacității de a imprima 
unei opere un caracter propriu, 
de a crea ceva nou, personal, și 
a săvîrși ceva Teșit din comun, 
bizar, neobișnuit, pendulează 
acest concept și nu numai con
ceptul cu semnificațiile sale, ci 
realitatea însăși trăită, a origi
nalității.

Individualismul nu este o des
coperire a timpurilor moderne. 
Totuși, Renașterea, pentru întî- 
ia oară, a cunoscut acel tip u- 
man care se recunoaște pe sine, 
cu deplină, conștiință, ca individ. 
Jakob Burkhardt, în Cultura 
Renașterii în Italia, a descris as
pectele istorice și psihologice 
ale acestui proces, pe care îl 
numește al „desăvîrșirii perso
nalității". în Renaștere, omul 
și îndeosebi artistul devine in
divid spiritual ce-și recunoaște 
singularitatea. Expresii ca uomo 
singolare, uomo unico indică, în 
Italia acelor timpuri, cea mai 
înaltă treaptă a dezvoltării in
dividuale. Originalitatea devine, 
în Renaștere, o virtute căutată 
a creatorului. Epoca abundă în 
mari creatori originali— în sen
sul pozitiv al cuvîntulni —, car 
și în „originali", în figuri care-și 
cultivă extravaganțele pînă la 
demență. Pasiunea modernă a 
artistului, a literaturii, ca și a 
gîndițorului. pentru originalita
te, își are rădăcina aici, în via
ța acestor oameni ai Renașterii. 
Nici un artist al ultimelor seco
le n«ar fi acceptat anonimatul 
meșterilor care, în Evul Mediu

(Continuare tn pag. a TV-a)
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Ne vorbește tovarășul
MILEA BAKU,
prim secretar al 

Comitetului județean Brăila 
al U.T.C.

DESPRE

SOCIETATEA
LITERARĂ 
„PANAIT 
ISTRATI"

Pe agenda noastră de lucru 
se găsește înscrisă mai de 
mult inițiativa de a înființa 
pentru tinerii din orașul Brăi
la o societate de științe lite
rare care va purta numele 
marelui scriitor Panalt Istrati. 
Scopul pe care-1 urmărim piin 
constituirea acestei societăți 
este de a stimula preocupări
le tinerilor pentru studierea și 
cunoașterea vieții și operelor 
poeților sl prozatorilor brăl- 
ieni Mihu Dragomir, Perpessi- 
cius și, bineînțeles Panalt 
Istrati. Pentru aceasta, socie
tatea și-a propus depistarea șl 
achiziționarea manuscriselor, 
fotografiilor șl documentelor 
legate do viața șl activitatea 
lui Panalt Istrati și a celor
lalți scriitori născuți în Brăi
la. In același timp, societatea 
literară va avea misiunea de-a 
face cunoscută prin diferite 
publicații și ședințe deschise 
activitatea literară ce o des
fășoară azi tinerii din Brăila.

— Cînd va lua ființă socie
tatea ?

— In a doua jumătate a lu
nii noiembrie va avea loc șe
dința de inaugurare.

— Cine vor ii membrii so
cietății 7

— Elevii din liceele munici
piului Brăila care doresc să 
se înscrie, ceea ce presupune 
că au înclinații șl preocupări 
literare.

— Ce ne puteți spune despre 
organizarea societății, despre 
drepturile și îndatoririle mem
brilor el ?

— Societatea va fi condusă 
de un comitet format din ca
dre didactice de specialitate, 
elevi cu aptitudini literare 
deosebite din liceele munici
piului, membri ai organizației 
U.T.C. Fiecare membru, par- 
ticipînd la ședințele societății 
va avea dreptul să facă pro
puneri pentru îmbunătățirea 
activității, să prezinte studii și 
cercetări proprii, care să fie 
apoi popularizate prin inter
mediul societății. Membrii so
cietății pot solicita profesori 
din licee pentru a 11 se pre
zenta expuneri pe teme lega
te de operele scriitorilor brăi- 
leni. Vom invita, în acest scop, 
șl profesori universitari, critici 
literari și cercetători de la In
stitutul de Istorie literară șl 
folclor din București.

— Ce și-a propus societatea 
«ă organizeze Imediat după șe
dința inaugurală ?

— O dată cu ședința Inaugu
rală va avea loc o sesiune de 
comunicări, In care un referat 
se va ocupa de aspecte legate 
de viața șl opera Iul Panalt 
Istrati Intenționăm să publi
căm în revistele literare de 
specialitate cele mal bune lu
crări prezentate în următoare
le ședințe.

Ne gtndlm, de asemenea, la 
alcătuirea unei culegeri de fol
clor care să cuprindă cele mai 
reprezentative producții din 
tezaurul folcloric al județului 
nostru. în planul nostru de 
perspectivă am prevăzut dra
matizarea unor lucrări litera
re ale scriitorilor brălleni, care 
să fie apoi prezentate în ca
drul unor spectacole de teatru 
ale amatorilor.

ELISEI TARȚA

(Urmare din pag. I) 

poziție, valorile umane, el 
creează perspective, dă personali
tate generațiilor pe care le educă.

Nenumărați factori oontribuie 
la stabilizarea profesorului în lo
calitatea în care a fost trimis 
să-și exercite meseria. Mărturi
sesc sincer că din discuțiile cu 
absolvenții neprezentați la pos
tim, imaginea satului mi se 
contura cu totul altfel decît arată 
în realitate. Cele 10—12 comune 
vizitate nu au avut pretenția de 
a reprezenta, în întregime, lumea 
satului, dar dat fiind caracterul 
aleatoriu al alegerii, considerațiile 
pot fi generalizate pentru marea 
majoritate a localităților rurale. 
Am urmărit cu atenție aspectul 
satelor : case frumoase, încăpă
toare, sănătoase, aliniate pe ulițe 
largi, pietruite. Toate comunele 
prin care am trecut au localuri 
pentru școală bine întreținute, cu 
clase luminoase, încălzite, unele 
au laboratoare bine utilate cu 
material didactic. O primă con; 
statare privind relația oficială pe 
care o stabilește profesorul cu lu
mea satului este aceea că, în ma
joritatea comunelor, organele lo
cale s-au preocupat să asigure 
noilor veniți în primul rînd o 
cazare adecvată, să le pună Ia 
dispoziție necesarele condiții de 
stabilire în localitate. La Voinești, 
Gemenea, Pietrari, Bărbulețu — 
jud. Dîmbovița — cadrelor di
dactice li s-au repartizat lemne 
pentru iarnă din fondul silvic 
comunal, locuințe bune, comode. 
Prețurile unei camere Înzestrată 
ou confortul maxim In condițiile 
locuințelor sătești nu depășește 
400 lei. inoluztnd In această su
mă și costul mîncării. Amintesc

SPECTACOL AL TINERILOR 
ARTIȘTI LENINGRĂDENI

DIMIU

adevărat,

CINE ASIGURĂ PROFILUL

Ghidul

studen- 
IV un 
„coupe" 
M. So-

RESTAURANTULUI DE PROFIL ?

Cu prilejul încheierii Zilelor 
culturii sovietice în țara noastră, 
Ansamblul Casei de cultură a ti
neretului din Leningrad a susți
nut un spectacol festiv ieri seară.

La spectacol au asistat Mihail 
Boșianu, președintele Consiliului

micului pieton

General A.R.L.U.S., Ion Brad, 
vicepreședinte al Comitetului de 
Stat pentru cultură și artă, Ion 
Popescu și Gheorghe Stoica, se
cretari ai C.C. al U.T.C. și alte
persoane oficiale, oameni de artă 
și cultură, un numeros public.

Erau prezenți, A. V. Basov, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, șefi ai unor misiuni di
plomatice și alți membri ai 
corpului diplomatic.

După cuvîntul de salut rostit 
de artista emerită Dina Cocea, 
tinerii soli ai artei sovietice au 
prezentat un bogat program de 
cîntece și dansuri.

La sfîrșitul spectacolului,
plaudat cu căldură de cei pre
zenți, artiștilor le-au fost oferite 
flori din partea Comitetului Cen
tral al U.T.C. și a ambasadei 
Uniunii Sovietice la București.

a-

Pe Mihai Dimiu l-am găsit in mijlocul 
celor mai tineri slujitori ai Thaliei, dez- 
văluindu-le primele noțiuni ale alfabetu
lui regizoral.

Concentrat asupra mișcărilor, uneori 
«tîngace, alteori inspirate, ale studenților 
săi, Mihai Dimiu ne-a acordat pentru a- 
cest interviu numai... 5 minute.

sinteți 
preocupat mo
mentul de față ?

— De fiecare dată, 
cînd îmi încep 
cursul cu o nouă 
serie de studenți, 
trăiesc o experiență 
fascinantă. Caut să 
detectez potențialul 
creator în persona
lități care nu s-au 
cristalizat pe deplin. 
Experiența devine 
mai pasionantă, a- 
cum, cînd seria este 
foarte eterogenă ca 
vîrstă și acumulări. 
Tinerii aduc recep
tivitate, uimire, di
namism ; ceilalți 
mai maturi, un spor

de cultură și un ba
gaj de trăiri nece
sar oricărui regizor. 
Singurul numitor 
comun, este în mo
mentul de față, luna 
de miere a iluziilor 
în fața unei profe
siuni, căreia puțini 
îi cunosc dificultă
țile și solicitările.

— In calitate de 
director al teatrului 
l.A.T.C. ce ne puteți 
spune despre actua
la stagiune?

— Ea va începe 
în prima jumătate 
a lunii noiembrie. 
Multe premiere pe 
țară, multe nume 
de prestigiu : Cara- 
giale, Alecsandri,

Shakespeare, Plant, 
Pirandello, Mar
low, von Hofmann- 
stahl. Doresc să pun 
în scenă cu 
ții anului 
spectacol 
cu texte de 
rescu, D. Solomon 
și M. Caranfil.

— Vă tentează te
leviziunea ?

— Da, ca 
mijloc modern 
surprinzător în 
presie. Paralel 
cursurile de la 
stitut lucrez la 
ciclu de spectacole 
pentru televiziune 
în colaborare cu D. 
Dinulescu, Titlul ge
neric: „Muza come
diei". Ele vor fi di
fuzate bilunar și 
vor avea o durată 
de aproape o oră.

“ nu 
nici ispi- 
de a șap-

orice
Și ex- 

cu 
In- 
un

(Urmare din pag. I)

43 000 de tineri menționați lu
crează în întreprinderile indus
triale de construcții, din trans
porturi, au așadar un rol impor
tant la realizarea sarcinilor de 
plan ce revin unităților econo
mice ale județului. Investi
gația ne este facilitată de faptul 
că în urmă cu cîteva zile Ple
nara Comitetului județean Sibiu 
al U.T.C., precum și întîlnirea 
operativă de lucru cu primii 
secretari ai municipiilor și se
cretarii comitetelor orășenești 
au abordat tocmai modalitățile 
în care sînt transpuse în practi
că indicațiile Plenarei C.C. al 
U.T.C. privind preocuparea or
ganelor și organizațiilor U.T.C 
pentru educarea prin muncă și 
pentru muncă a tineretului, ac
tivitatea lor în domeniul muri- 
cii politico-educative și în școli.

înainte însă de a spicui cîteva 
din concluziile ce s-au desprins 
din cadrul acestor dezbateri con
siderăm necesară o scurtă re
trospectivă asupra activității 
comitetului județean U.T.C. din 
zilele imediat următoare Plena
rei C.C. al U.T.C. Oprindu-ne 
asupra acestui aspect trebuie să 
menționăm că acele zile au fost 
dedicate informării operative a 
birourilor comitetelor municipa-

realizare în toate celelalte orașe 
ale județului precum și în mu» 
nicipiul Mediaș.

— In acest an — ne mărtu
risea tovarășa Ioana Hihnion, 
secretara Comitetului orășe
nesc Cisnădie, o seamă d!e ac
țiuni ale organizației U.T.C. din 
cadrul Uzinelor textile le-am 
făcut împreună cu elevii școlii 
profesionale de pe lîngă între
prindere. Ne gîndim acum să 
antrenăm în acțiunile noastre, 
firesc, Ia cele care se pretează, 
și elevii școlilor general''-: și 
liceelor. Experiența ne pielite 
să garantăm că ele vor avea 
rezultate pozitive.

Desigur, atragerea tinerilor 
spre diferite meserii produc
tive, dezvoltarea pasiunii a- 
cestora pentru noțiunile tehni
ce pot și trebuie să se bucure 
de un sprijin eficient din par
tea organizațiilor U.T.C. Ar fl 
necesar poate să adăugăm că 
un plus de operativitate în sta
bilirea legăturilor permanente 
de care vorbeam, evitînd ta
tonările reciproo prelungite ar 
fi oportun.

Turul de orizont asupra preo
cupărilor organelor și organi
zațiilor U.T.C. din raza jude
țului Sibiu pentru concretiza
rea hotărîrilor Plenarei C.C. al 
U.T.C. ne oferă multiple altș 
aspecte ce merită relevata

O lăudabilă inițiativă a Direcți
ei circulației din Inspectoratul 
general al miliției : editarea unul 
„Ghid al micului pieton", lucrare 
care cuprinde, alături de nume
roase ilustrații referitoare la mo
dul în care trebuie să se circu
le, povestiri, ghicitori, sfaturi ale 
unora dintre persoanele cele mai 
competente în materie de circu
lație.

Micilor pietoni le va sta, de a- 
cum încolo, la dispoziție un în
drumar prețios privind circulația 
pe drumurile publice, un îndru
mar care, sperăm, alături de alte 
numeroase acțiuni educative ini
țiate în acest scop va contribui e- 
fectiv la micșorarea numărului de 
accidente de circulație în rîndul 
copiilor.

O. P.
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ÎNTREAGA 
CONTRAC- 

ABONA- 
LA PUBLI-

OFICIILE POSTA 
LE DIN
ȚARĂ 
TEAZA
MENTE
CATIILE CUPRIN
SE IN CATALOGUL 
PRESEI EXTERNE 
PENTRU ANUL 

1970.

BLOW-UP : rulează la Capitol 
(orele 9,15; 12. 15.15; 18: 20.45).

FEMEIA ÎNDĂRĂTNICĂ . ru
lează la Patria (orele 9; 11.30; 14; 
16.30. 19. 21,30), Sala Palatului
R.S.H. (orele (7,15; 20,15).

BEltU Sl CO.MISAItUL SAN 
ANTONIO : rulează la Festi
val orele 8,45; 11.15; 13,30; 16;
18,39 21). Favorit (orele 10: 13;
15,30; 18. 20,30).

CĂLDURĂ : rulează la Republi
ca (orele 9,30; 11,45; 14: 16,15;
18 30; 21).

ÎN JMPARAȚIA LEULUI DE 
ARGINT : rulează la Luceafărul 
(orele 9; 11,15: 13.30, 16, 18,30. 21), 
București (orele 9: 11,15; 13,30-
16,15; 18,45; 21).

GALILEO GALILEI : rulează la 
Victoria (orele 8,45: 11; 13,30: 16: 
18.30; 20 45)

VIRID1ANA : rulează la Central 
(orele 9,30 11,45; 14, 16,15; 18,30;
20.45), Cinemateca (sala Union) 
(orele 10; 12,30)

MINA CU BRILIANTE : rulează 
la Lumina (orele 9,30—13.45 în 
continuare 18,15 . 20,45).

BALTAGUL : rulează la 
(orele 11. 13,30; 
program pentru copil orele 9—10), 
Gloria (orele 18.15; 20,30). 
ra (orele 18,15; 20,30).

LA NORD PRIN NORD 
rulează la Gloria (orele 
15), Flamura (orele 9; 12,

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

MAI PERICULOASE DECÎT 
BĂRBAȚII : rulează Ia Feroviar 
(orele 9; 11; 13,15; 18. 18,15; 20.30), 
Melodia (orele 9: 11,15. 13,30: "*  
18,15,------ ---------------------
13,30:

Doina
16; 18,30; 20,45 -

Flamu-

VEST : 
8; 13:
15).
DOCU-

____ 16:
20,30), Modem (orele 9; 11,15: 
16; 18,15; 20,30).

în plin centrul orașului Cluj ființează de mai mulțl ani o unitate comer
cială care și-a cîștlgat de mult prețuirea publicului consumator, bucurîndu-se 
de un dever deosebit. Este vorba de Restaurantul lacto-vegetarian, a cărui 
simplă denumire îi recomandă profilul — din păcate, nt și pe cel din ultima 
vreme. Să fim înțeleși, firma a rămas aceeași, adăpostind însă o listă întrea
gă de scuze. Pentru că, dacă soliciți ceva din tentanta listă de meniuri, 
ceva de profil vreau să zic, ți se răspunde invariabil : „Scuzați, n-avem“. 
In schimb ești îmbiat cu o salată de boeuf excesiv condimentată, gogonele 
proaspăt murate și alte cîteva preparate pe care le poți întîlni în orice birt. 
Cine — șl în mod deosebit CUM asigură atunci profilul restaurantului ? Pen
tru că, un factor răspunzător trebuie să existe, chiar șl dincolo de cele două 
inscripții afișate leneș pe perete — Inspecția comercială de stat, bul. Lenin 
nr. 7. tel. 1 32 77 și șef unitate : Ta maț loan — cu care a fost imposibil să 
luăm legătura. Se impune un răspuns, dar, mal ales, măsuri urgente, cu atîț 
mal mult cu cît pragul amintitului restaurant este trecut, îndeobște, de 
tineri : în mai puțin de o oră am numărat cîteva zeci de elevi si sportivi.

I. ANDKEIȚA

TESTAMENTUL DOCTORULUI 
MABUSE : rulează la Excelsior 
(orele 9; 11.15; 13,30; 16; 18,15;
20,30). Tonus (orele 9 11,15 13,30:
15,45. 18,15; 20,30).

CORABIA NEBUNILOR : rulea
ză la Grivita (orele 9.15—12,15 în 
continuare. 16.15. 19,30), Aurora 
(orele 9,30; 12,30 16. 19,30).

LA EST DE EDEN : rulează la 
Int rau rea (orele 15. 17,45: 20).

OMUL MOMENTULUI : rulează 
la Buzestt (orele 15,30, 18).

CELE TREI NOPȚI ALE UNEI 
IUBIRI : rulează la Buzești (o- 
rele 20.30).

ANGELICA ȘI SULTANUL : 
rulează la Dacia (orele 8.30—21 în 
continuare).

LUPII ALBI : rulează 
cegi (orele 9 11,15-
20.30) . Floreasea
13.30. 16, 
9,30-15,45
20.30) .

ATENTATUL
VO : rulează
15.30. 18. 20.15),
18 : 20,30). Crîngașl (orele 15,30; 18 
20;15).

STELELE DIN EGER: rulează Ia 
Lira (orele 15,30 19)

OMUL CARE VALORA MILIAR
DE : rulează ia Drumul Sării 
(orele 15. 17,30 20), Viitorul (orele
15.30. 18). TATA (ora 20.30).

PARIA ; rulează la Ciulești 
(orele 15,30. 18. 20,30), Volga (ore
le 9,30—16 în continuare 18,15:
20.30) .

FAMILIA NOASTRĂ TRĂSNI
TĂ : rulează la Cotrocenî (ora 
18), Cosmos (orele 15,30 ; 18; 20,15).

.DOMNIȘOARELE DIN ROCHE
FORT : (rulează la Cotrocenî (o- 
rele 15.30: 20 30).

TATĂ DE FAMILIE : rulează la 
Pacea (orek 15 45. 18 20.15).

RĂZBOI SI PACE : (seriile TI1 
rulează la Miorița (orele 

19,30), Moșilor (orele
șt IV) 
9: 12,30: 16; 
15.30. 19).

TIGRUL 1 
(orele 16: 18: 
15,30: 18).

la Bu- 
13.30; 18. 18,15; 

(orele 9. 11,15: 
20,30). Arta (orele 
continuare. 18.15;
DE LA SARAJE- 
la Unirea (orele
VI lan (orele 15.30:

rulează la Munca
20). Progresul (orele

toate aceste date pentru că ele 
au constituit, pentru mulți dintre 
cei neprezentați, argumentele 
refuzului lor. Am mai spus și o 
repetăm, satul nu poate oferi tot 
ceaa ce oferă mediul urban — 
evidența acestei constatări nu are 
nevoie de demonstrație. Raidul 
efectuat dovedește însă că în ma
joritatea localităților, grija de a-i 
primi pe absolvenți în așa fel în- 
cît să simtă din prima zi că au 
fost așteptați ou brațele deschise, 
că autoritățile locale s-au gîndit 
la ei, este în atenția tuturor. Ca
drele didactice din Chiselet —

• •••••

școlii și de primarul comunei la 
depozitul de lemne din Oltenița 
au rămas fără rezultat. Tovarășul 
Prodea, șeful depozitului, nu 
poate depăși dispozițiile conform 
cărora lemnele se dau numai 
localnicilor, pe bază de reparti
ție, de programare făcută cu cî
teva luni în urmă.

— N-am ce să le fac, spune 
el, nu pot încălca dispozițiile le
gale... Bineînțeles că o asemenea 
„rezolvare" este în defavoarea 
profesorilor, numărîndu-se printre 
motivele pentru care școala de 
la Ulmeni are cei mai mulți na-

dacă îți iubești cu adevărat me
seria, contează în primul rînd 
posibilitatea de a ți-o exercita și 
apoi ceea ce ți se oferă pentru 
propria ta bunăstare.

într-adevăr, este vorba despre 
pasiunea pentru meseria aleasă. 
In multe sate, profesorii ne-au 
vorbit despre condițiile de mun
că, ca parte integrantă a unei 
atmosfere necesare stabilirii lor în 
locul unde au fost repartizați. A 
veni cu intenția certă de a fi fo
lositor, de a-ți dărui cu genero
zitate cunoștințele oamenilor, în
seamnă a descoperi, de fapt, se-

— Se pare că 
neglijați 
tele celei 
tea arte?

— Este 
însă din acest fapt 
nu vreau să reiasă 
că aș fi un colecțio
nar de experimente. 
Este aproape ter
minat decupajul re
gizoral al unui sce
nariu scris de Aleeu 
Ivan Ghilia : „Vre
muri nepotrivite
pentru dragoste".
As fi îneîntat dacă 
filmul se va realiza.

Urîndu-i succes, 
l-am lăsat pe Mihai 
Dimiu urmărind a- 
tent exercițiile „O- 
șlindei' 
brei“, 
tinerilor 
regizori.

i« și „Um- 
abecedarul 
săi viitori

CĂLIN
STĂNCULESCU

MM

DRAGOSTEA UNEI BLONDE : 
rulează la Progresul (ora 20,15).

UN GLONTE PENTRU GENE
RAL : rulează la Flacăra (orele 
15,30; 18; 20,30).

ANUL TRECUT LA MARIEN- 
BAD : rulează la Popular (orele 
15,30; 18; 20,15).

SOARELE VAGABONZILOR : 
rulează la Cosmos (orele 15.30: 18;
20.15) , Ferentari (orele 15,30; 18;
20.15) .

CONTEMPORANUL TAU: 
lează la Rahova (ora 20). 
GELICA SI SULTANUL 
16: 18).

Tanase" (Sala Savoy) : BIRLIC 
ora 19,30; (Calea Victoriei): FE
MEI, FEMEI, FEMEI — ora 19,30; 
Ansamblul U.G.S.: ESOP, VIAȚA, 
MUZICA ȘI NOI - ora 20; Cir
cul de Stat; RITMURILE ARENEI 
— orele 16 și 19,30.

ru-
AN-

(orele
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Opera Română: DON CARLOS
— ora 19,30. Teatrul Național 
„I. L. Caraglale" (Sala Comedia): 
CASTILIANA — ora 19,30 ; (Sala 
Studio) : O FEMEIE CU BANI
— ora 19,30 ; Teatrul de 
Comedie: NICNIC — ora 20; Tea
trul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu Măgureanu) : LIVADA CU 
VIȘINI - ora 20; (Sala Studio) : 
TRANSPLANTAREA INIMII NE
CUNOSCUTE — premieră — ora 
20; Teatrul Mic: OFIȚERUL RE- 
CRUTOR — ora 20; Teatrul Glu- 
lești; PE 40 M. LUNGIME DE 
UNDA — ora 19,30; Teatrul „C. I. 
Nottara" (B-dul Magheru) • CÎND 
LUNA E ALBASTRA — ora 19,30; 
(Sala Studio)- ENIGMATICA 
DOAMNA „M‘ — ora 20; Teatrul 
„Ion Vasllescu": DOAMNA DE LA 
MAXIM — ora 39,30: Teatrul E- 
vreiesc de Stat : DIBUK — ora 20; 
Teatrul „Ion Creangă": POVESTE 
NETERMINATA — ora 9,30; Tea
trul Țăndărică (Calea Victoriei): 
ELEFANTELUL CURIOS — ora 
17; (Str. Academiei): CĂLUȚUL 
COCOȘAT — ora 17: Teatrul „C.

sfat, cu o glumă. Unora le-a or
ganizat în așa fel programul în- 
cît, la sfîrșitul săptămînii, prin 
rotație, să-și poată vizita famili
ile. Nu este o deraiere de la dis
ciplină ci doar o manifestare a 
grijii continue cu care trebuie în
conjurați tinerii profesori, grijă 
necesară a-i convinge, a-i atra
ge spre sat.

Mulți ajung în sate derutați, 
nehotărîți și dacă organele loca
le, directorul școlii nu le întind 
o mînă de ajutor, riscă să le cre
eze premizele renunțării. Viața 
satului, problemele lui cu nimic

PKOGRAMUL I

• 18,00 Mult e dulce și frumoa
să © 18,SC Film serial : Misterul 
din peșteră (VI) © 19,00 Telejur
nalul de seară © 13,20 Intermezzo 
muzical © 19,-10 Prim plan. luliu 
Pora — medic emerit © 20,00 Sea
ră de teatru. „Malițioasa mea fe
ricire" de Maliughln (I). Traduce
re de Ira Vrabie. Regla : Letlțla 
Popa. In distribuție : Virgil Ogă- 
șanu, Sanda Toma, Irina Petrescu, 
Vasile Cosma, Boris Ciornei, Mi- 
haela Murgu, Mihai Nlculescu © 
21,30 Parada vedetelor © 21,50 Re
flector. Telefoileton cotidian © 
22,00 Avanpremieră © 22,25 Tele
jurnalul de noapte © 22,41) Croni
ca Ideilor, Omul în realitatea șl 
în gîndlrea contemporană. Par
ticipă Ionel Achim, Fred Mahler, 
Dumitru Mazllu șl Petre Pînzaru 
© 23,10 închiderea emisiunii pro
gramului I.
PROGRAMUL H
• 20,00 Concert simfonic © 20,55 

Astă-seară... operă și operetă. 
Montaj muzical de Mariantl Banu 
© 21,30 Film documentar: „Stu
rionii se pescuiesc pe furtună" 
producție a studiourilor „Al. Sa- 
hla“. Regla : Ion Bostan 9 21,45 
Muzică ușoară. Recital : Jaques 
Hustin • 21,50 Reflector. Telefoi
leton cotidian 9 22,00 Film serial: 
„Răzbunătorii". Visuri 
site (reluare) 9 22,50 
emisiunii programului

nemărturi- 
închlderea 
II.

cît le-a pasionat meseria de pro
fesor, dar am cunoscut, stînd de 
vorbă cu numeroase cadre didac
tice, păreri care atestau o reală 
dăruire pentru profesiune, un 
sentiment puternic al legăturii cu 
viața și oamenii satului. Profe
soara Marioara Slănoiu din Pie
trari recunoștea că elevii ei, și în 
general copiii de la sat sînt bine 
dotați, receptivi la tot ce e nou, 
dornici să cunoască și că, pentru 
un profesor pasionat, ei sînt un 
teren fertil de educație. Ion Po
pescu din Chiselet organizase cu 
elevii un cerc arheologic și ur-

SATUL nu arată așa cum îl descriu 
profesorii care fug de el!

județul Ilfov — au găsit în pri
ma zi chiar, lemnele depozitate 
în curte. Virginia Diaconescu, 
profesoară de biologie în același 
sat, a vrut iniția) să plece. Di
rectorul școlii, Mihail Vrînceanu, 
a convins-o să rămînă, alegîndu-i 
o gazdă foarte ospitalieră, în- 
oonjurînd-o cu atenție, soutind-o 
de grijile pe care fiecare cadru 
didactic le are în pragul instală
rii într-o localitate străină.

Bineînțeles că toate aceste con
diții create formează importante 
premize în hotărîrea profesorilor. 
La Ulmeni, de exemplu, proble
ma asigurării cadrelor didactice 
cu lemne este încă... o problemă. 
Demersurile făcute de directorul

vetiști zilnici. La celelalte școli, 
lemnele au fost repartizate fie 
din fondul comunal, fie cu aju
torul C.A.P. La Ulmeni, comună 
mare, cu două cooperative agri
cole de producție, lemnele se 
mișcă mai greu... Ca și oamenii.

Locul de muncă dintr-un sat 
înseamnă un alt mediu, un alt 
climat, un alt sistem de relații cu 
oamenii.

— Dacă vii dispus să faci trea
bă, mi-a spus Marinela Vlaicu, 
absolventă a Institutului peda
gogic din Brașov repartizată în 
satul Gemenea — Dîmbovița, oa
menii simt acest lucru, și te pri
mesc frumos, sînt ospitalieri ți 
dormW ti te ajute. Oonrider «*

cretele acomodării. Pentru că după 
aceea, după cum subliniau și pro
fesorii, lucrurile vin de la sine. 
La Chiselet, un colectiv tînăr de 
cadre didactice este deja moto
rul unei activități culturale in
tense. Avantajele au fost recipro
ce. Directorul școlii le pune zil
nic la dispoziție televizorul, 
jocuri de remi, muzică pentru ca 
tinerii să-și petreacă timpul li
ber împreună, să nu se simtă i- 
zolați, să închege, în felul aces
ta, o colectivitate legată nu nu
mai prin meserie ci și prin pre
ocupări comune, interesante și 
variate. Mihail Vrînceanu, cu 
peste 20 de ani de experiență 
pedagogică, este mereu în mijlo
cul lor, cu o vorbă bună, cu un

mai simple decît ale orașului se 
descoperă treptat și atmosfera pe 
care o găsesc tinerii în colectiv 
este prima carte de vizită. Profe
soara de muzică Ruxandra Milco- 
vici a venit, în primele zile ale 
anului școlar la Chiselet cu ma
șina personală, a privit satul, a 
strîmbat din nas, declarînd că 
nu-i pentru ea. Și a plecat. La 
Ulmeni, Emilia Codreanu, pro
fesoară de matematici a rămas 
doar cinci zile în școală, după 
care nimeni n-a mai știut nimic 
de ea. Ce argumente ar putea 
oferi ele acestor renunțări aproa
pe preconcepute ? Nu condițiile 
din sat le-au determinat compor
tarea, pentru că dintr-o vizită fu
gară nu poți afla nimic. Nu știu

mărea cu interes pasiunea cres- 
cîndă a celor mici pentru isto
rie. Este vorba, în ultimă ins
tanță, de un climat favorabil ini
țiativelor, aceloj acțiuni menite 
să facă din profesiunea de peda
gog o nobilă forță intelectuală 
a satului. Realizarea profesiona
lă nu depinde de locul exercită
rii meseriei, nu datele geografice 
devir^ determinante, ci modalita
tea în care accepți, de la bun în
ceput, etica meseriei, marile ei 
valori umane.

Mi-am creat, treptat, prin dis
cuțiile cu profesorii tineri, cu 
organele locale din mediul rural 
imaginea unui sat, cu totul altul 
decît încercau să mi-1 descrie 
absolvenții care nu erau dispuți

PALETA BOGATA
DE PREOCUPĂRI
le și orășenești asupra sarcinilor 
ce le stau în față, asupra obiec
tivelor către care trebuie să-și 
îndrepte atenția. La nivel de în
treprinderi dezbaterile din ca
drul alegerilor de grupă au per
mis cunoașterea de către toți ti
nerii a documentelor Plenarei 
C.C. al U.T.C., aici făcîndu-sa 
concretizarea propriu-zisâ a re
comandărilor cuprinse. Pentru 
îndrumarea directă, pentru cu
noașterea aprofundată a proble
melor ce se ridică în fața între
prinderilor, a tinerilor, membrii 
Comitetului județean Sibiu a] 
U.T.C., membrii birourilor mu
nicipale și orășenești au fost re
partizați în principalele unități 
economice ajutind la fața locu
lui comitetele U.T.C. la stabili
rea măsurilor menite să le îm
bunătățească activitatea. Date 
fiind aceste pregătiri prelimina
re nu este de mirare că, în cea 
mai mare parte a cazurilor, pla
nurile de măsuri întocmite pe 
baza propunerilor masei de ti
neri, ținînd cont de realitatea 
obiectivă existentă într-un loc 
sau altul au avut în vedere toc
mai problemele majore ce se 
impuneau reținute, la a căror 
soluționare organele și organi
zațiile U.T.C. își pot aduce în 
mod substanțial contribuția.

Așa, de exemplu, pornindu-se 
de la recomandările Plenarei 
C.C. al U.T.C., privind formele 
specifice ale orientării profesio
nale a tineretului din școlile ge
nerale ți licee și avînd în ve
dere necesitatea formării viitoa
relor cadre pentru unitățile e- 
conoimce ale orașului, Comite
tul municipal Sibiu al U.T.C.. a 
organizat, cu sprijinul conduce- 
riloi întreprinderilor, repartiza
rea școlilor generale și .liceelor 
pe lîngă unitățile industriale, 
stabilind totodată și legătura se
cretarilor U.T.C. din întreprin
deri cu respectivele școli, reali- 
zînd astfel apropierile necesare 
între tinerii muncitori și elevi.

— Vizitelor în uzină ale elevi
lor — ne spune tovarășul Ilarie 
Munteanu, primul secretar al 
Comitetului municipal Sibiu al 
U.T C. — le vor urma în timp 
scurt demonstrațiilor practice. 
De asemenea, Ia o seamă de ac
țiuni pe linie profesională ale 
organizațiilor U.T.C. din între
prinderi vor fi invitați perma
nent elevii școlilor șl liceelor.

Stabilirea legăturilor strînse 
între organizațiile U.T.C. din 
școlile generale și liceele din 
întreprinderi este în curs de

Iată un prim exemplu în doua 
variante deosebite.

Pînă nu de mult, din ambele 
întreprinderi din o.raș — ne 
spune tovarășul Viorel Romaa, 
secretar al Comitetului oră1' - 
nesc Copșca Mică al U.T.C.,*ni  
se semnalau abateri repetate de 
la disciplină efectuate de către 
tineri, în special de cei care 
lucrează în sectorul întreținere. 
Pentru a le pune stavilă am 
luat legătura cu maiștrii și îm
preună am stabilit ca la fiecare 
două zile fiecărui tînăr în par
te să î se stabilească precis ca 
are. de făcut. Controlul reali
zării sarcinilor încredințate 
este făcut atît de conducătorii 
direcți ai locurilor de muncă 
cît și de grupa U.T.C. din cars 
face parte. Acum astfel de aba
teri. au dispărut aproape cu 
desăvîrșire. Și cealaltă varian
tă : la Uzinele textile din Cis
nădie se întîlneau exagerat de 
multe întîrzieri ale tinerilor de 
la program. în ultima lună însă 
acestea au ajuns o raritate. Se
cretul ? Secretara comitetului 
U.T.C., împreună cu cîțiva 
membri ai. comitetului, în cî
teva rînduri dimineața sau Ja 
înceDUttil schimbului II „înar
mați" cu un magnetofon asis
tau la intrarea în uzină a sala- 
riaților „Ce motiv ai avut să 
nu respecți ora stabilită pentru 
începerea programului ? Știi 
cît se pierde astfel din pro
ducție ?“ în pauza de masă 
statia de radio amplificare reda 
dialogul. De multe ori acesta 
era completat cu observații 
asupra orei exacte la care au 
început lucrul întîrziații, care 
este echivalentul în produse al 
minutelor irosite. în dezbate
rile grupelor U.T.C., din fiecare 
astfel de derogări de la disci
plină se făcea un caz supus 
criticii colective. S-a conturat 
astfel ferm ideea unei modali
tăți de intervenție a organiza
ției U.T.C. pentru folosirea ii» 
dicioasă a celor 480 de mimîfe 
Trecerea ei în planul de activi
tate a răspuns unei necesități, 
rezultatele obținute i-au con
firmat din plin oportunitatea.

Așadar în ambele situații, și 
exemplele ar putea fi extinse, 
măsuri concrete, forme opera
tive d‘e lucru, urmărirea înde
aproape a activității fiecărui 
tînăr la locul său de muncă, a 
modului în care-șl îndeplinește 
zi de zi sarcinile profesionale, 
toate bazate pe o cunoaștere 
exactă a faptelor, toate în sco
pul areșterii responsabilității 
față de îndeplinirea exemplară 
a sarcinilor de producție, toa
te materializări ale măsurilor 
stabilite.

să se prezinte la locurile de mun
că. Nu, nu este o imagine idili
că. Satul este încă un loc de 
muncă complex, cu nenumărate 
probleme pe cale de rezolvare 
sau chiar nerezolvate. Se inves
tesc sume imense pentru ridica
rea nivelului de trai, cultural și 
spiritual. Se fac eforturi susținu
te pentru impulsionarea iniția
tivelor, a reliefării aspectelor po
zitive din viața satului. Profeso
rul este, în sensul acesta, un fac
tor de mare răspundere. Dar pen
tru a ajunge la înțelegerea aces
tui rol, el nu poate pleca sin
gur la druni. Incepînd cu primii 
ani de facultate, continuînd cu 
climatul pe care îl găsesc profe
sorii la sate, sfîrșind cu grija de
osebită, orientată precis spre re
zolvarea problemelor vitale ale 
acomodării Iui, nenumărați fac
tori trebuie să-l ajute. Remar
cam, la o bună parte din cei ne
prezentați la posturi, o lipsă de 
informații asupra viitorului loc 
de muncă, asupra atribuțiilor lor 
sociale. Au, majoritatea, o frică 
de greutăți, de dificultăți semna
late de alții, unele existente, dar 
unele imaginare. Cinci ani de fa
cultate par a pregăti specialiștii 
pe un teren șubred, nefondat tot
deauna pe principii educati ve ca
re să sprijine necesitățile satului. 
Există realități cărora nu le pu
tem spune altfel decît REALI
TĂȚI, și care trebuie cunoscute 
la fel cum se învață alfabetul sau 
teorema lui Pitagora sau legile 
dialecticii. O asemenea realitate 
este viața satului, condițiile lui 
de muncă și de realizare nrofe- 
sională ; înțelegerea, cunoaște
rea și acceptarea lor conștientă, 
lucidă, este o premiză esențială 
a randamentului activității tînă- 
rului profesor.

Ilustrarea modului cum prind 
viață măsurile adoptate de Co
mitetul județean Sibiu al U.T.C. 
pentru educarea prin muncă 
și prin muncă a tineretului ar 
putea continua. Spațiu) nu ne 
îngăduie însă o trecere în re
vistă detailată a gamei de preo
cupări existente în cadrul or
ganelor și organizațiilor U-T.C. 
din acest județ. Putem enume
ra totuși — propunîndu-ne să 
revenim cu un alt prilej cu amă
nunte suplimentare — dezba
terile dintre tinerii secțiilor 
care se continuă în fluxul teli- 
nologic, respectiv între strun
gari și lăcătuși, cercurile teh
nice recent înființate ale tine
rilor ingineri și tehnicieni de 
Ia Flamura roșie și independen
ța.. lectoratele economice (acțiuni 
initiate de organizațiile din ca
dru! municipiului Sibiu); putem 
aminti, de asemenea, acțiunea 
de economisire a monomerului 
în scopul rentabilizării sorti
mentului stimplex de Ia Consa 
Mică, vitrinele de calitate, pa
nourile cu noutăți tehnice. 
Așadar continuarea pe un plan 
superior a unor forme și me
tode pe care organizațiile U.T.C. 
le-au mai folosit șî pînă acum 
îmbinate cn căutarea și găsirea 
unor modalități noi, eficiente, 
corespunzătoare cerințelor din
tr-o unitate economică sau alta.

Desigur, timpul trecut de la 
Plenara C.C. al U.T.C. este des
tul de scurt. Comitetul jude
țean Sibiu al U.T.C. demon
strează însă, și nu e prima dată 
cînd o face, că atunci cînd 
există preocupare, cînd în 
munca cu tinerii se investesc 
pasiune ș! inteligentă, stabili
rea măsurilor nu înttrzie, după 
cum nici concretizarea lor nu 
este amînată. Asupra unora 
dintre ele vom reveni într-unul 
tPn numerele viitoare ale zia
rului nostru, abordlnd și relie- 
fțnd angajarea organelor și or
ganizațiilor UT.C. la rezolva
rea uneia din problemele cele 
mal. importante ale județului — 
realiz-'-ea planului anual de 
investiții.
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VIZITA TOVARĂȘULUI REZULTATELE UNUI FRUCTUOS 
DIALOG ÎNTRE CERCETARE Șl PRODUCȚIE

NICOLAE CEAUȘESCU
PE ȘANTIERE DE CONSTRUCȚII 
DE LOCUINȚE DIN CAPITALĂ

■

Wl

Nu de mult, în mijlocul petroliștilor și chimiștilor de la Com
binatul Petrochimic Brazi și-au făcut apariția matematicienii de 
la Centrul de calcul și cibernetică economică din București. 
Scopul vizitei lor — analiza de sistem a organizării combinatului 
pentru depistarea posibilităților de a introduce metodele modeme 
de calcul în organizarea producției

— în ultimii ani, datorită dezvoltării matematicii, a ciberneticii 
și a mașinilor electronice de calcul, metodele matematice și-au 
făcut loc tot mai mult în economie — ne atrage atenția loan 
Băncilâ, cercetător la secția cercetări operaționale de la Centrul 
de calcul și cibernetică economică. Cu ajutorul lor, prin analiza 
și programarea matematică a unui sistem industrial, se pot alege 
soluțiile cele mai eficiente pentru organizarea producției. Aceste so
luții, „recomandate" de către „creiercle electronice", reprezintă 
rezultatul analizei strict obiective a posibilităților existente, consti
tuie varianta cea mai economică, mai convenabilă, aleasă de către 
computer dintre toate variantele posibile.

(Urmare din pag. I)

al șantierului 4 aparținind 
întreprinderii de Construcții 
Montaj nr. 2 București. în fața 
blocului, oaspeților li se pre
zintă un micropoligon de pre
fabricate cil cofraje de tip me
talic tunel. Metoda folosită aici 
permite realizarea unor im
portante economii de manope
ră și transport, sporește pro
ductivitatea muncii. Prezen- 
tîrtdu-i-se un generator de a- 
buri achiziționat din import, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
recomandă constructorilor să 
apeleze la experiența specialiș
tilor clujeni care au realizat 
generatoare de mare randa
ment.

Se vizitează cîteva din 
apartamentele cu un grad ri- 
îicat de confort ale blocului

Deviza constructorilor: 

mai grabnic, mai ieftin, 

mai multe locuințe!
Din cartierul „Titan", coloa

na mașinilor se îndreaptă spre 
întreprinderea de prefabrica
te „Granitul" — unul din prin
cipalii furnizori ai șantierelor 
de construcții din București. 
Directorul întreprinderii,
Gheorghe Ancuța, informează 
succint despre rezultatele ob
ținute : creșterea cu aproape 
140 la sută a productivității 
muncii față de 1965, utilarea 
superioară a întreprinderii, di
versificarea producției. Se vi
zitează poligonul deschis pen- 
tri£ .panouri prefabricate, re
cent dat în folosință. Acest 
poligon, cu o capacitate de 
producție anuală de 9 600 
metri cubi beton (1 400 de a- 
partamente de confort diferen
țiat) a asigurat deja elemente
le de construcție pentru pri
mul bloc care se înalță în an
samblul arhitectonic „Cosmos" 
din cartierul Pantelimon. Este 
o metodă nouă, modernă, prin 
aplicarea căreia se asigură pro
ducția de prefabricate la fața 
locului. Este foarte important, 
se subliniază, ca prefabricatele 
să se producă chiar acolo unde 
se construiește ; în felul acesta 

jșe lichidează transporturile, 
"'Ș’sirea timpului și se scade 

Wtul de cost. Totodată, ea du
ce la ridicarea gradului de in
dustrializare în construcții. Este 
vizitată, de asemenea, secția 
de dale mozaicate și hala de. 
panouri mari prefabricate din 
beton - armat. Tovarășului 
Ceaușescu îi este prezentată 
metoda turnării în casete a 
pereților despărțitori ; instala
ția a intrat de curînd în func
țiune și dă rezultate bune.

Secretarul general al parti
dului recomandă ridicarea 
gradului de industrializare a 
lucrărilor, folosirea tuturor 
posibilităților de modernizare 

Ta producției, precum și orga
nizarea unor poligoane mobile 
de prefabricate pe lingă șan
tierele de construcții. în legă
tură cu discuția asupra unei 

l’e șantierul de construcții de locuințe din cartierul Titan

TI. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu se interesează de 
problemele reducerii prețului 
de cost pe apartamente, per
fecționării lucrărilor de insta
lații și finisajului. Apreciind 
rezultatele obținute, secretarul 
general al partidului reco
mandă studierea permanentă 
și valorificarea tuturor posi
bilităților în vederea sporirii 
eficienței economice a activi
tății pe șantiere, reducerii 
termenelor de dare în folosin
ță a locuințelor.

Ca pretutindeni pe întreg 
parcursul vizitei, constructorii 
și locuitorii cartierului salută 
entuziast prezența tovarășului 
Ceaușescu, ovaționează pentru 
partid, pentru politica sa. 
Se scandează „Ceaușescu", 
„Ceaușescu — P.C.R.".

mostre de beton celular auto- 
clavizat celular termoizolant, 
tovarășul Ceaușescu subliniază 
necesitatea extinderii utilizării 
materialelor ușoare în con
strucția de locuințe.

După ce vizitează atelierul 
de tuburi din beton, unde s-au 
făcut, de asemenea, impor
tante lucrări de moderni
zare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în aplauzele entu
ziaste ale muncitorilor și spe
cialiștilor întreprinderii,
se îndreaptă spre șantierul 
unui alt lot de locuințe. Este 
vizitat un bloc-cămin pentru 
225 de locuri destinat munci
torilor nefamiliști. Se cerce
tează spațiile ce vor fi afectate 
angajaților Fabricii de cabluri 
și materiale electroizolante; 
constructorii subliniază că se 
asigură un grad ridicat de 
confort în condițiile unui preț 
de cost scăzut. în apropiere, 
se vor ridica alte blocuri-că- 
min în care vor fi cazate circa 
3 000 de persoane.

în preajma blocurilor, con
structorii au amenajat un 
stand de materiale și utilaje 
pentru construcții, asimilate 
sau în curs de asimilare, rod 
al strădaniei cercetătorilor și 
specialiștilor de la D.G.C.M. și 
întreprinderile aferente. Prin
tre exponate se află ele
mente de finisaj, de izolații, 
instalații sanitare. Se aprecia
ză caracteristicile unui nou 
procedeu tehnologic pentru 
betonul armat — o modalitate 
de asamblare a fier-betonului 
care permite însemnate econo
mii de metal — plăcile cera
mice pentru finisajul interior, 
înlocuitoare din mase plastice 
ale elementelor metalice, un 
nou procedeu de rostuire a 
panourilor prefabricate și al
tele. Sînt „argumente" vii ale 
preocupării neabătute a parti
dului pentru promovarea pro
gresului tehnic în toate sferele 
vieții economice, pentru intro
ducerea a tot ce este nou, îna-

La întreprinderea de prefabricate „Granitul''

intat, pentru industrializarea 
largă a acestui important sec
tor al economiei naționale.

Un interes deosebit suscită, 
instalațiile destinate mecani
zării muncii pe șantierele de 
construcții. Sînt prezentate 
performanțele tehnice ale scu
tului mecanic cu comandă au
tomată destinat lucrărilor sub
terane, malaxorul cu amestec 
forțat, tablouri electrice de au
tomatizare precum și autouti- 
lajele cu amenajări speciale 
— autobetoniera „Cifarom" 
cu malaxor de capacitate 4,5 
metri cubi, mașina pentru în
treținerea căilor cu îmbrăcă
minte asfaltică, autobasculan
ta pentru transportul cimen
tului în vrac, instalația pentru 
transportat și proiectat mor
tar și alte utilaje cu perfor
manțe superioare.

Tovarășul Ceaușescu reco
mandă urgentarea asimilării a- 
cestor produse și utilaje, intro
ducerea lor cit mai rapidă și 
pe o scară cît mai largă în pro
ducția curentă.

La ieșirea din incinta șan
tierului, un mare număr de 
locuitori ai cartierului îl aș
teptau pe secretarul general 
al partidului. Din nou izbuc

nesc urale, se manifestează 
pentru partid, pentru tovară
șul Nicolae Ceaușescu. încre
derea în partid, în justețea po
liticii sale care exprimă cele 
mai profuftde interese ale ce

Construcția pentru progres 

implică progresul în construcții

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a întîlnit apoi cu reprezen
tanți ai Comitetului Municipal 
al P.C.R. București, ai Consi
liului popular municipal, cu 
cadre de conducere ale între
prinderii de Construcții și 
Montaj București.

La întîlnire au luat uarte to
varășii Petre Blajovici, pre
ședintele Comitetului de Stat 
pentru Economia și Adminis
trația Locală, Vasile Patilineț, 
Dumitru Popa, precum și A- 
lexandru Boabă, ministrul in
dustriei chimice, Matei Ghigiu, 
ministrul construcțiilor indus
triale, Dumitru Mosora, minis
trul industriei materialelor de 

lor ce muncesc, aspirația fău
ririi unei Românii mereu mai 
înfloritoare — iată izvorul cald 
al dragostei cu care poporul 
înconjoară partidul, conducă
torii săi iubiți.

construcții, Mircea Solomon, 
adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R.

Secretarul general al Parti
dului Comunist Român a a- 
preciat că în construcțiile de 
locuințe din Capitală s-au ob
ținut unele rezultate bune, dar 
care trebuie considerate ca un 
început în procesul de amplă 
modernizare a lucrărilor de 
construcții, de promovare a ce
lor mai avansate soluții tehni
ce și tehnologice.

Subliniind eficiența sporită 
ce caracterizează folosirea pa
nourilor mari de prefabri
cate în construcții, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a cerut 
conducerii Ministerului Indus
triei Materialelor de Construc
ții, organelor locale de partid 
și de stat să se preocupe cu 
mai multă hotărîre de extin
derea folosirii acestor ma
teriale, ceea ce va duce la creș
terea gradului de mecanizare 
a lucrărilor pe șantiere, la 
scurtarea termenelor de dare 
în folosință și Ia reducerea 
prețului de cost pe aparta
ment. Secretarul general al 
partidului a indicat sâ se asi
gure o parte cît mai mare a lu
crărilor de finisaj, cum ar fi 
montarea instalațiilor sanitare 
și de energie electrică, aplica
rea tapetului din mase plastice 
etc., încă de la fabricile pro
ducătoare de materiale de con
strucții — așa cum, de altfel, 
se procedează în multe țări 
cu o experiență avansată în a- 
cest domeniu. Tovarășul 
Ceaușescu a apreciat că 
Ministerul Industriei Chimi
ce dispune de toate con
dițiile pentru a spori pro
ducția de mase plastice des
tinată construcțiilor de lo
cuințe. Totodată, a cerut Mi
nisterului Industriei Materia
lelor de Construcții să studie
ze și să introducă în fabrica
ție cu mai multă operativitate 
materialele ușoare, deosebit de 
avantajoase economic. S-a ce
rut, totodată, ca Ministerul 
Industriei Chimice să spo
rească producția de materia

le fonoizolante, de produse- 
chimice pentru construcții și 
să diversifice sortimentul aces
tora, corespunzător cerințelor 
de finisaj și exigențelor sporite 
de confort.

Secretarul general al parti
dului a insistat asupra nece
sității ca Ministerul In
dustriei Construcțiilor de 
Mașini să urgenteze asi
milarea unor tipuri noi, 
moderne de mașini și utilaje 
pentru construcții, în vederea 
creșterii continue a nivelului 
de mecanizare a lucrărilor. în
zestrarea șantierelor cu ma
șini și utilaje moderne, folosi
rea panourilor de prefabrica
te, cu un înalt grad de fini
sare, constituie calea principa
lă spre obținerea unei înalte 
productivități a muncii, u- 
nui ritm susținut de pre
dare a locuințelor către popu
lație, concomitent cu reduce
rea simțitoare a cheltuielilor 
de construcții.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a cerut să se ia măsuri pentru 
perfecționarea în continuare a 
organizării științifice a pro
ducției și a muncii pe șantie
re, pentru introducerea pe sca
ră largă a procedeelor in
dustriale moderne. Anul 1970, 
an cu un mare volum de con
strucții, a subliniat tovarășul 
Ceaușescu, trebuie să fie un 
an hotărîtor pentru introdu
cerea și extinderea celor mai 
noi și eficiente procedee de 
construcții, — sector a cărui 
importanță și amploare trebuie 
just înțelese în lumina măre
țului program adoptat de Con
gresul al X-lea al partidului.

★
Vizita tovarășului Nicolae 

Ceaușescu pe șantierele de 
construcții de locuințe ale Ca
pitalei, precum și discuția care 
a avut loc au prilejuit o ana
liză amplă a activității desfă
șurate în acest important sec
tor al economiei naționale, 
chemat să aducă o contribuție 
importantă la creșterea nivelu
lui de trai al populației. Au 
fost stabilite măsurile ce ur
mează a fi luate, măsuri me
nite să ducă la perfecționarea 
activității construcțiilor de lo
cuințe, să dea un rfou impuls 
acțiunilor de modernizare a 
șantierelor de construcții, a 
întreprinderilor producătoare I 
de materiale de construcții. ș

Constructorii și locuitorii I 
Bucureștiului, prezenți ieri pe | 
traseul vizitei, l-au ovaționat | 
îndelung pe tovarășul Nicolae I 
Ceaușescu, au exprimat, prin I 
călduroasele lor manifestații, I 
recunoștința și prețuirea între- I 
guiui popor, unitatea sa de I 
nezdruncinat în jurul marelui | 
arhitect al României socialiste, I 
Partidul Comunist Român. '

GHEORGHE SECUIU 
GEORGE-RADU CHIROVICI [ 
NICOLAE DRAGOȘ
MIRCEA IONESCU I

0 INVESTIȚIE
DE INTELIGENȚĂ 
Șl BENEFICII DE
2 MILIOANE LEI

Introducerea metodelor mate
matice în industrie necesită 
cheltuieli de aproximativ 1 la sută 
din totalul investiției, opinau in
terlocutorii noștri de la Centrul 
de calcul și cibernetică economi
că. în schimb permit obținerea 
unor beneficii de 10—15 la sută. 
Un exemplu îl constituie rezulta
tele obținute de Combinatul pe
trochimic Brazi la revizia secției 
de olefine.

în fiecare an instalațiile secției 
intră în revizie și reparație pe o 
durată de 35 de zile. Această ope
rație a fost supusă anul acesta 
analizei matematice. Pe baza in
formațiilor obținute din secții a 
fost elaborat graficul întregii ope
rații de revizie. Cu acest prilej au 
fost înregistrate nu mai puțin de 
1 800 de activități, care necesitau 
colaborarea a 10 categorii de spe
cialiști — operatori chimiștj, ca
zangii. lăcătuși, izolatori, tinichi
gii etc. S-au analizat de aseme
nea necesitățile și posibilitățile 
asigurării bazei materiale a revi
ziei.

Toate aceste date, codificate 
într-un program de lucru, au fost 
oferite calculatorului. După un 
timp de „gîndire" de . aproape 
două ore si iumătate — faptul ni 
se pare interesant de semnalat, 
dat fiind că într-o singură secun
dă calculatorul ICT-1900 de la 
Direcția Centrală de Statistică 
din București oare a fost folosit 
efectuează 100 000 de operații — 
a fost obținut „răspunsul" dorit. 
El era concretizat într-un pro
gram de lucru care cuprindea 
eșalonarea operațiilor în timp, ne 
zile și ore. indioînd C” mare pre
cizie ordinea lucrărilor pe care 
fiecare maistru sau șef de echipă 
le avea de efectuat.

Aplicarea practică a acestui 
program de lucru, s-a încheiat 
recent, la sfîrsitul lunii octombrie. 
Rezultatele obținute sînt credem 
concludente.

— Prin aulice-ea noulm sistem, 
ne spune ing. Tiheriu Boteanu, 
șeful serviciului organizarea pro
ducției s-a obținut reducerea cu 
trei zile a timpului de revizie. A- 
ceasta ne-a permis să obținem o 
producție, suplimentară de polie
tilenă în valoare de 3 765 000 de 
lei. Beneficiul obtinut de combi
nat în urma aplicării programului 
de revizie elaborat de calculator 
se ridică la aproximativ două mi
lioane de lei.

Dar sourtarea timpului afectat 
reviziei și reparației utilajelor nu 
reprezintă singurul avantaj. Prin 
noul sistem este,posibilă coordo
narea în cele mai mici detalii a 
tuturor activităților necesare re
viziei, piuă la ultimul șef de e- 
chipă. în plus, datorită existenței 
graficului operațional care indică 
fiecărei echipe ce are de făcut, a 
crescut posibilitatea efectuării 
unui control permanent, eficient, 
al calității lucrărilor.

Notăm observațiile unui alt 
specialist al combinatului, ing.

Și-au onorat 
și suplimentat contractele
• 70 DE COOPERATIVE agricole de producție din județul 

Teleorman, printre care se numără unitățile aparținind orașelor 
Alexandria și Zimnicea, precum și cele din comunele Țigănești, 
Frumoasa și altele și-au îndeplinit obligațiile asumate față de stat, 
livrînd întreaga cantitate de porumb contractată.

Reexaminînd posibilitățile de suplimentare a contractelor, nume
roase unități din județ au găsit noi rezerve de produse pe care 
le-au vindut statului. Cooperativele agricole de producție din co
munele Slobozia, Mîndra, fslaz, Drăgănești Vlașca, Cernetu și 
altele au livrat peste prevederile contractelor cite 126—235 tone 
de porumb. Cantități importante de produse au vindut statului ță
ranii cooperatori și din surplusurile lor, la preț de achiziții. în ulti
mele zile, bazele de recepție au recepționat mai mult de 25 tone 
de grîu vîndute de țăranii cooperatori.

• POTRIVIT DATELOR centralizate la Direcția județeană 
agricolă Maramureș, unitățile agricole din județ și-au îndeplinit 
obligațiile contractuale piuă în ziua de 12 noiembrie în proporție 
de 99 la sută. Au fost piedate la fondul central 3 300 tone grîu și 
2 126 tone porumb. Totodată, cooperatorii din Coaș, Coruia, Col- 
tău, Chechiș și din alte localități din județ s-au angajat să furni
zeze statului, peste prevederile contractelor importante cantități 
de produse.

Mihai Paraschiv, șeful serviciului 
mecanic.

— Principalul afutor pe oare 
l-am primit prin aplicarea noului 
grafic de lucru a fost eliberarea 
tehnicienilor de sarcinile organi
zatorice. Aceste sarcini fiind pre
luate de calculator, specialiștii 
serviciului nostru au avut posibi
litatea să se ocupe numai de în
datoririle lor tehnice. De altfel, 
în aceasta constă, în ultimă in
stanță, avantajul noului sistem : 
el nu presupune o organizare 
tehnologică nouă, ci înlănțuirea, 
în ordinea cea mai potrivită, de
terminată prin calcul, a acelorași 
operații pe care le prevedea și 
vechiul sistem de planificare. El 
oferă însă o încadrare perfect 
echilibrată a echipelor de lucru, 
desemnînd amănunțit pe ore, zile 
și „responsabili" activitățile ce 
trebuie îndeplinite. Piuă aoum, 
pentru a supraveghea și planifica 
reviziile erau necesari 10—15 in
gineri. Conform noului sistem, 
un singur inginer supraveghează 
realizarea sarcinilor graficului 
„planificat" de calculator. Tot el 
este cel oare adună datele pentru 
grupa de calcul care efectuează 
periodic „actualizarea" progra
mului de lucru. Aceasta înseamnă 
că, la un interval de cîteva zile, 
calculatorului îi sînt date infor
mații despre stadiul la care se află 
îndeplinirea programului de re
vizie. Analizînd aceste date, 
calculatorul recomandă măsurile 
ce trebuie luate pentru îndepli
nirea în bune condiții și în ter
menul stabilit a sarcinilor pro
puse.

— Dat fiind succesul obtinut 
la prinjia aplicare a sistemului de 
organizare pe ba?ă de calcul a 
reviziei la sect’a de olefine, con
cluziona ing. Traian Vulpe, di
rectorul general al combinatului, 
pentru anul viitor se preconizează 
programarea și conducerea lu
crărilor de revizie printr-un gra
fic coordonator pe întreg combi
natul. Metodele cercetării opera
ționale se vor aplica, de aseme
nea. încenînd cu anul viitor, si în 
vederea realizării unui nou sistem 
informational — decizional în 
combinatul nostru. El va aduce, 
pe baza soluțiilor optime furni
zate de calculul matematic, îm
bunătățiri considerabile în one- 
rativizarea circuitului informații
lor. în elaborarea rapidă a unor 
decizii care să țină seama de 
complexitatea factorilor existenți, 
în perfecționarea structurii orga
nizatorice — într-un cuvînt în 
îmbunătățirea organizării produc
ției combinatului.

Studiile pentru realizarea aces
tui program sînt în curs, ele fă- 
cînd obiectul unei fructuoase co
laborări între specialiștii noștri și 
cercetătorii de la Centrul de 
calcul și cibernetică economică 
din București.

PETRE JUNIE
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O carte semnată de profesorul 
Papu este un eveniment. Unul 
dintre cele mai distinse spirite 
umaniste ale ultimelor decenii 
publică destul de rar cărți, dră- 
muindu-și cu zgîrcenie parcă 
foițele, nefăcind risipă de idei, 
preferind rigoarea intelectuală ți 
seriozitatea în tratarea temelor 
abordate artificiilor și improviza
țiilor strălucitoare. Cartea de față, 
în chip neobișnuit pentru Dom
nia sa, este o carte din aria is
toriei artelor plastice. Care va fi 
fost motivul pentru oare un erudit 
în ale literaturii se preocupă de 
pictura germană a seoolelor 
XV—XVI — iată întrebarea pe 
care ne-am pus-o. Preocupat de 
a stabili filiații, tipologii, de a 
găsi in timp originea unor feno
mene artistice ca și explicațiile 
adinei ale nașterii lor, Edgar Pa
pu nu-și limitează — precum 
această carte lasă să se vadă din 
plin — investigația Ia domeniul 
literaturii.îl interesează, prin ex
tensie, și alte teritorii, dintre ca
re cel al artelor plastice nu i se 
pare deloc neglijabil.

De ce totuși Altdorfer ? Pen
tru că în creația sa i se pare au
torului a distinge zorii unei arte 
care se va manifesta peste pa
tru veacuri și mai bine, pentru 
că în timpurile oontemporane 
acestuia i se pare că îmbracă arta 
picturii caracteristici „modeme" 
ce vor fi reîntîlnite, în bună par
te, ulterior. Undeva lucrul este 
exprimat foarte explicit : „Această 
preferință pontru facturile arhaice, 
decanonizate, însă, de către tim
brul transformărilor al celei mai 
libere mai actuale și mai netra
diționale sensibilități, prezintă 
unul din indicele puternic dis
tinctiv a ceea ce noi astăzi nu
mim modem, indiciu prin care 
se face recunoscut, în primul rînd, 
tocmai expresionismul. Fenome
nul poate fi, însă, surprins nu nu
mai în cadru expresionist, ci și în 
multe alte aspecte ale manieris
mului actual, printre care și în 
arta lui Salvador Dali“ (p. 20).

Citatul este elocvent. EI indi
că pe undeva tot substratul de 
idei al cărții, învederîndu-î aces
teia finalitatea, dar, dezvăluin- 
du-ne, în același timp, și ideile 
de bază ale autorului. Desigur 
punerea în evidență a unui ase
menea punct de vedere cere o 
demonstrație riguroasă. Sînt re
levate în acest scop, contribuțiile 
anterioare lui Altdorfer Ia defi
nirea unui cerc de cultură (așa 
numita Scoală dunăreană) din 
care și el face parte. Demonstra
ția este făcută metodic, încereîn- 
du-se a se stabili caracteristicile I 
și evoluția unor motive artistice 
de bază.

Concluziile expuse foarte re
zumativ, ar avea îh vedere faptul 
că la Altdorfer „mișcările naturii, 
care-1 copleșesc pe om, se re
vendică de la impulsuri lăuntri
ce, subiective ca în mit sau în 
basm" (p. 21). Omul picto
rului german este pentru pro
fesorul Papu asimilat unui 
„cîmp magnetic" al peisaju
lui. Prin această perspectivă di
ferența față de antecesorii sud- 
germanici (Witz, Frueauf, Cra
nach) îi apare și mai lămuritoare. 
Această din urmă reflecție îi ofe
ră lui Edgar Papu cheia cu aju
torul căreia descifrează sensurile 
adînci ale picturii lui Altdorfer 
și am spune — cu un termen 
„modem" și care implică oare
care prețiozitate — vizionaritatea 
sa. Tot timpul analiza se rapor
tează în subtext la realizările ar
telor actuale, discret, fără nici 
o ostentație, relevarea sensurilor 
profunde ale operei în discuție 
fiind făcută cu delicatețea dai 
și cu siguranța proprie spiritelor 
elevate. Cartea lui Edgar Papu 
dezvăluie prin intermediul fe
nomenului artistic spiritualitatea 
unei zone geografice, făcînd în 
același timn racordările necesare 
tn toate direcțiile. Aceasta este, 
credem, caracteristica ei cea mai 
însemnată.

în momentul în care mulți lite- 
rați cu o formație aproximativă 
de istorici sau istorici de artă se 
exersează în domeniul istoriei ar
telor (cu o „reușită" pe care o 
vedem cu toții), monografia lui 
Edgar Papu, deși aplicată asu
pra unui teren prin forța îm
prejurărilor limitativ, vine să de
monstreze că viziunea inedită 
asupra unui fenomen artistic ți
ne nu atît de formația autorului 
cît de cultura și receptivitatea sa.

GRIGORE ARBORE
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DRAMATURGI TINERI DESPRE 
.EXIGENTELE PIESEI DE TEATRU

IOSIF NACHIU

SCRISUL-unact
de angajare

Preocupați de dezbaterea 
problemelor importante ale 
contemporaneității, de sur
prinderea în ipostaze multi
ple a manifestărilor perso
nalității eroilor săi în con
textul vieții actuale, de cre
area unor simboluri proaspe
te cu o reală forță de pene
trație și iradiere, dramatur
gia de azi încearcă, după 
părerea mea, a se solidariza 
cu ceea ce este mai bun în- 
tr-o veche tradiție de aderen
ță la social a creației româ
nești. Cred că nimeni dintre 
noi, . tinerii scriitori, cres
cuți și educați în spiritul 
mîndriei de a aparține a- 
cestui pămînt, nu poate face 
o artă gratuită, lipsită de 
sens, o artă care să se inspi
re din altceva decît din bu
curiile și frămîntările noas
tre. Cred că scrisul nostru 
trebuie să fie un act de anga
jare și nu un joc secund de 
replici, o însăilare de perso- 

Și totuși, de ce se gre- 
uneori ? De ce specta- 
pentru care scriem, în 
pleacă uneori nernulțu-

teatrul frivol care 
teatru de linia a 

apărînd totdeauna

naje. 
șește 
terii 
fond, 
miți?

Dramaturgia românească, 
la ora actuală într-un punct 
de efervescență, avînd asi
gurată și mult dorita conti
nuitate, nu este atrasă, cred 
eu, de 
este un 
doua, 
după stabilirea repertoriului 
pentru a umple golurile isca
te pe neașteptate. Caracteris
tic pentru ea nu este, îmi 
pare, nici teatrul mimetic, 
de import absurd-pesimist. 
Spiritul care animă la ora a- 
ceasta dramaturgia româ
nească mi se pare a fi un 
spirit esențialmente pozitiv, 
căci dincolo de căutările mai 
mult sau mai puțin reușite 
ale cutărui dramaturg, mai 
mult sau mai puțin tînăr, se 
ascunde, cred, dorința reuși
tei fiecărui creator. Reușită 
în sensul pătrunderii operei 
sale în public ca un ferment 
activ, ca un factor de înrîu- 
rire a conștiinței acestuia. 
Aceasta este rațiunea de a 
fi a teatrului 
temporan: de 
modelator de conștiințe, in- 
fluențînd moral și estetic 
conștiința oamenilor zilei de 
astăzi. Personal aspir, desi
gur spre o artă angajată în 
articulațiile sale profunde, o 
artă nu a unui realism naiv, 
lozincard și depășit, ci o 
artă a noului, o artă în con
sonanță cu grandoarea seco
lului nostru cu schimbările 
revoluționare pe care le-a a- 
dus nu numai în lumea ști
inței și tehnicii, dar și în 
privința modului de a gîndi

românesc con- 
a deveni un

(Urmare din pag. I)

au înălțat marile monumente 
ale goticului, fără să-și pună 
semnătura pe ele. Dorință nu
mai de celebritate a creatorului 
din timpurile noi ? Nu. fără în
doială.

în dorința de a fi original a 
unui poet ori a unui pictor ob
servăm o mai mult ori mai pu
țin conștientă sete de a fi sursă, 
origine a unei realități, a unui 
obiect nou. Desigur, știm prea 
bine că nu există creație ex ni- 
hilo, din nimic. Nici un creator 
nu se poate dispensa de modele. 
Nici unul nu începe arta sa de 
la început. Există, însă, o no
bilă pasiune a oricărui artist, 
de a lua oarecum totul de la 
început în arta sa. S-ar putea 
spune că poetul sau pictorul se 
plasează undeva într-o auroră 
a lumii pe care — în opera lor 
— ar voi să o reclădească, 
nouă, proaspătă Un excesiv in
dividualism poate să conducă ar
tistul spre egocentrismul, spre 
autismul falselor originalități. 
Orgoliul de a fi origo, început 
absolut, i-a putut îndemna a- 
deseori pe unii falși creatori să 
caute originalitatea cu orice 
preț căzînd în extravaganță și 
excentricitate. Cînd e căutată 
cu orice preț originalitatea nu e 
atinsă ci numai caricaturile bi
zare ale ei. A dori, cu dinadin
sul și exclusiv, să fii altfel decît 
alții, să fii unicul, să fii incepă- 
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și interpreta opera de artă. 
Sîntem un popor lucid și 
demn care își construiește 
viața în condițiile acestei 
lucidități și demnități. Iar a- 
ceste trăsături trebuie și ele 
să caracterizeze literatura 
noastră ivită într-o epocă 
fără precedent în istoria po
porului nostru, epocă de

LEONIDA TEODORESCU:

MESAJUL
SCE NEI

Arta, în toată evoluția ei 
a fost însoțită de iluzii și 
prejudecăți, dar dintre toate 
formele artei dramaturgia 
a fost cea care le-a acumu
lat pe cele mai diverse și 
mai curioase. Obișnuința de 
a spune locuri comune des
pre literatură. obișnuință 
care se inoculează încă din 
școală, nu rareori banalele și, 
prin urmare. deformatele 
lecții de introducere în teo
ria literaturii, capătă, cînd
e vorba de a discuta dra
maturgia. semnificația unui 
tic. Simplul fapt că o piesă 
are o dublă existență și că 
în existența ei teatrală tex
tul se spune de pe scenă a 
creditat foarte ușor ideea că 
teatrul este aproape exclusiv 
o tribună și că textul dra
matic este aproape egal cu 
textul unei cuvîntări. Or, 
dramaturgia, mai ales astăzi, 
este literatură și ca atare este 
inclusă în procesul și în 
structura generală a fenome
nului literar, fiind numai 
morfologic altceva decît un 
roman în cinci 
un sonet. Ceea 
că dramaturgia 
judecată altfel 
sau proza, sau 
literatură și atunci desigur o 
judecăm cum vrem. Faptul 
în sine că din cînd în 
cînd, cu precădere în artico- 
le-bilanț, cu un aer festivist, 
se spune că teatrul este o tri
bună fără a se face și speci
ficările de rigoare, n-ar avea 
o importanță prea mare,

volume sau 
ce înseamnă 
nu poate fi 
decît poezia 
n-o socotim

torul absolut, te îndepărtează 
de originalitatea autentică. Ope
ra noastră nu are preț doar prin 
ceea ce se deosebește de altele. 
Esențele ei nu rezidă in particu
laritățile ei, ci în universalita
tea ei.

Universalitatea unei opere — 
de gîndire ori de artă — impli
că nu numai comunicabilitatea 
ei, ci capacitatea ei de a (o-ma 
un univers. O operă autentica 
este 
vînd

un cosmos, o totalitate a- 
articulatiile ei interioare,

A FIRMA ȚI A Șl NEGAȚIA
mecanismul ei. Orice creație e 
un act cosmogonic ; artistul e 
un creator de lume. Nu în za
dar vorbim despre lumea lui 
Shakespeare, 
Dostoevski, __
Caragiale, ori Sad'oveanu. Ma
rele creator este original, în 
sensul cel mai grav al cuvîntu- 
lui, pentru că origo, e origine 
a unui univers propriu. Emines- 
cu, Blaga, n-au făurit doar poe
zii ori alte opere proprii, neui
tate. după alții, ci au cugetat, 
simțit și proiectat în cuvinte 
imaginea unui cosmos sui-gene- 
ris. O operă mare este o ordi
ne nouă. Dar nu poți trfăptui 
o asemenea operă de înaltă râs-

Homer, Balzac, 
despre lumea lui 

luptă cu greutățile trecutu
lui, în scopul construirii unei 
noi societăți.

Teatrul, o oglindă a vieții 
noastre? Da... Nici nu se poa
te altfel. Dar nu o oglindă 
simplificantă. săracă, nu o o- 
glindă în care să ne privim 
asemenea lui Narcis în apa 
lucitoare a lacului, ci o o- 
glindă patetică, lucidă In 
care poporul nostru să-și 
poatâ vedea plenitudinea e- 
forturilor, o oglindă largă 
care să zugrăvească viața în 
întregime, sau, cum a spus 
conducătorul partidului ț. 
poporului nostru, tovarășul 
Ceaușescu, să zugrăvească 
viața așa cum e, cu toate 
luminile și umbrele sale. O 
oglindă care să fie în același 
timp o proiecție spre viitos. 
spre destinele de mîine ale 
umanității, pe care le dorim 
luminoase.

impor-
mare dacă n-ar

și vulgarizată 
și în pri- 
ceea ce se 

mesaj. Se mai 
păcate .destul

pentru că se vede treaba că 
fiecare înțelege prin tribună 
altceva, o dată ce aceiași oa
meni urcă pe tribună și o 
piesă de Eschil și o comedie 
de Goldoni, și o piesă de Ce- 
hov și o piesă polițistă și o 
melodramă de bulevard cu 
triunghi erotic și cu o mamă 
care-și regăsește copilul pier
dut acum exact 23 de ani 
7 luni și zece zile și „O 
scrisoare pierdută". Ce se 
înțelege, în acest caz, 
prin tribună — loc pentru 
meditație sau pentru diver
tisment, pentru investigație 
sau pentru deconectarea 
prin lacrimile atît de pure 
ale melodramei ?...

Am spus că faptul în sine 
poate n-ar avea o 
tanță prea _ i ___ ____
duce uneori la o înțelegere 
simplificată 
a literaturii 
mul rînd, a 
înțelege prin 
întîmplă din
de des'ca prin mesajul unei 
piese să se înțeleagă cele 
cîteva vorbe care se pot 
spune la repezeală despre 
ea, un fel de rezumat care 
cu cît este mai fidel cu atît 
certifică o valoare mai în
doielnică a lucrării.
permit să dau un 
de altfel destul de 
Lev Tolstoi a fost 
un ziarist să redea 
cuvinte ceea ce a 
spună în „Anaa Karenina". Și 
Tolstoi a spus : „Dacă aș 
fi putut să spun totul în 
cîteva cuvinte, n-aș fi scris 

îmi 
exemplu, 
cunoscut, 
rugat de 
în cîteva 
vrut să

pundere umană decît gîndind — 
în limitele experienței unui in
divid — totul — am putea spu
ne — de la început.

Sîntem din ce în ce mai con- 
știenți că gîndirea artistică, ac
tul reflecției împletit cu crea
ția propriu zisă, este esențial in 
procesul pe care îl numim al 
cosmogoniei artistice. Epoca 
noastră nu este aceea a unei 
creații naive ci a creației reflec
tate. De la un E. A Poe sau 
Baudelaire încoace, pînă la ma- 

rile conștiințe lirice românești 
— un Ion Barbu, un Lucian 
Blaga, un Tudor Arghezi — fie
care poet ascunde în el un cri
tic. Și, înainte de toate, pe cri
ticul propriei sale opere. Liri
ca modernă folosește mai puțin 
imagini de dragul imaginii, me
tafore delectabile și, mai curînd, 
idei poetice. Nu există, de alt
fel, artă care să nu implice un 
proces de cunoaștere- De aici 
tendința, remarcată uneori în li
teratura zilelor noastre, spre 
eseu. Firește, nu se poate vor
bi despre o transformare a poe
ziei, a romanului, a dramei în 
eseu. O nuvelă — eseu e un gen 
hibrid șl neviabil. Dar eseiza-

I
un roman*.  Mesajul este 
unul din lucrurile cele mai 
dificile ale exegezei pentru 
că afectează structura in
timă a lucrării, fiind In 
primul rînd o problemă de 
interferență dintre auto- 
modernizarea artistului șl 
modelarea artistului și mode
larea obiectului. Cine 
poate să spună cu exactitate 
care este mesajul unei piese 
cu „Hamlet", despre care 
s-au scris biblioteci, sau a 
unei piese cu „Trei surori", 
despre care și astăzi la 
mai bine de 70 de ani după 
scrierea ei, se discută dacă 
este o comedie bufă sau o 
dramă socială ? Dacă li
teratura n-ar fi decît text, 

despre 
litera- 

rînd un 
figurare 
sugestii 

j a 
spus 

pentru

•) Edgar Papu: „Altdorfer", 
Ed Meridiane, 1969.

atunci n-am avea 
ce discuta, dar 
tura este în primul 
subtext. Un mod de 
superior, care oferă 
multiple de interpretare 
datelor realității. Am 
toate aceste lucruri 
că este departe de a fi izolat 
cazul cînd o piesă se judecă, 
public sau nepublic, după 
două replici, cînd persona
jele sînt indentificate nu- 
maidecît cu autorul, cînd 
încercările de a pătrunde 
într-un sistem complex de 
relații umane sînt conside
rate modă, cînd o piesă este 
evaluată după sfîrșitul ei. 
Nu este, desigur, vina ni
mănui că o parte a exege- 
ților improvizați dau do
vadă de obtuzitate în inter
pretarea unui fenomen ar
tistic. Fapte ca acestea se 
petrec de cînd e lumea (mai 
precis, dramaturgia). A re
duce un fenomen cu pro
funde implicații în social, 
în conștiințe. în realități vii, 
la cîteva scheme vulgariza
toare care corespund unor 
canoane mai mult sau mai 
puțin confirmate sau infir
mate de timp, iată fenome
nul care cred eu că nu tre
buie să se manifeste în cîmpul 
unei culturi al 
de dezvoltare este, 
oricine poate constata, 
scris pe linia 
Scena nu este 
producere a 
curente" ci un 

medita, 
adeastă 

senti-

cărui sens 
precum 

în- 
progresului.

un loc de re- 
„întimplărilor 
loc spre care 

privirea spectatorului se în
dreaptă pentru a 
îmbogățindu-și cu 
meditație spiritul și 
mentele. Dramaturgia, îna
inte de a fi un spectacol și 
mai presus de asta, este li
teratură și trebuie privită 
ca atare. Și atunci scena de
vine pe lîngă un loo al dez
baterii morale și un loc al 
unei dezbateri estetice, după 
cum cartea tipărită este lo
cul asupra căruia trebuie 
să se exercite dezbaterea 
asupra propriului ei con
ținut.

rea literaturii — ca să folosim 
un.cuvînt îndeajuns de barbar 
— indică o propensiune a tutu
ror genurilor literare spre forme 
mai reflectate, mai puțin spon
tane. mai construite. în Doctor 
Faustus al lui Thomas Mann, 
personajul demonic îi vorbește 
eroului, Adrian Lewerkiihn, de
spre arta expresiei și arta con
strucției. Artistul modern con
struiește, în materia artei sale, 
o lume, nu se mulțumește doar 
să o exprime. Așa se explică.

de altfel, prezența în număr tot 
mai mare a filozofemelor în o- 
perele literare. Desigur, un scri
itor nu este neapărat un filozof. 
Nu i se cere unui romancier să 
clădească sisteme. Gîndirea ar
tistică e un mod de cugetare în 
imagini în care reflecția pro
priu zisă se asociază ou fante
zia creatoare.

Originalitatea gîndirii artisti
ce nu înseamnă extravaganța, 
excentricitatea ei. Bizareriile 
pot să impresioneze pentru mo
ment ; ele n-au greutate este
tică. Așa cum spunea Tudor 
Arghezi, vorbind despre propria 
sa creație, în acel text intere
sant intitulat Dintr-un foișor, 

Cu o poezie nemaipomenit de 
frumoasă (nu numai la modul 
tradițional ci pur șl simplu fru
moasă, de pe orice poziție litera
ră ai privit-o) s-a impus în ochii 
noștri, în urmă cu doi-trei ani, 
Ileana Mălăncioiu. E vorba de 
piesa, care dă și titlul plachetei 
sale de debut PASAREA TĂIA
TĂ (colecția „Luceafărul", Edi
tura tineretului, 1967): „M-au 
ascuns bătrînii după obicei / Să 
nu uit de frica păsării tăiate / Și 
ascult prin ușa încuiată / Cum se 
tăvălește și se zbate. // Strimb 
zăvorul șubrezit de vreme / Ca 
să uit ce-am auzit, să soap / De 
această zbatere în oare / Trupul 
mai aleargă după cap 7/ Și tresar 
cînd ochii, împietrind de groază 
/ I se-ntorc pe dos ca să albeas
că / Și părînd că-s boabe de 
porumb / Alte păsări vin să-i ciu
gulească // Iau c-o mînă oapul, 
cu cealaltă restul / Șl le schimb, 
ciad mi sc pare greu / Pînă nu 
sînt moarte să mai stea legate / 
Cel puțin așa, prin trupul meu / 
însă capul moare mai devreme / 
Ca șl cum n-a fost tăiată bine / 
Șl să nu se zbată trupul singur / 
Stau să treacă moartea-n el prin 
mine" (pag. 52—53). Două suges
tii țin aici de abisal, două miș
cări pe care numai o inspirație de 
excepție le putea percepe și nu
mai : Mia, este cea din strofa 
penultimă, unde trupul fetei ser
vește drept teritoriu de perma
nență și transmitere a vieții, capul 
păsării și „restul" — expresie 
nimerită pentru a denumi masa 
decapitată — și mai comunică 
viața, mai stau legate; a doua 
mișcare, este cea din finalul poe
ziei, trupul viu al fetei îndură 
trecerea morții dinspre capul 
„care mome mai devreme" înspre 
„rest". Nimic macabru, întreagă 
această experiență existențială de 
la vârsta copilăriei este rememo
rată în lumină, calm, cu îngîndu-
rare.

„Pasărea tăiată" este piesa ce 
semnează punctul de maximă alti
tudine a liricii tinerei poete. Și 
chiar în ea se fac simțite scăderi 
însemnate în plan artistic, întă
rind impresia că ne aflăm în fața 
unui „frumos imperfect" (de par
că puterile noastre ne-ar putea 
oferi și altfel de frumos!). Prin 
această afirmație nu scădem din 
meritele autoarei nici nu o soco
tim inferioară altora. E și aceasta 
o modalitate poetică între altele. 
Dacă ni se îngăduie o analogie 
frivolă, e ca frumusețea unei fete 
pistruiate față cu alta beneficiind 
de un ten imaculat, dar cu cît 
mai viu seînteiază ochii celei din
ții pe fondul șăgalnicelor „tâches 
de rousseur" I

In poezia citată strofele finale 
sînt strălucitoare de sens și bine 
tăiate în cuvinte. La fel distihul 
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Sandu Emilian, elev la cursul de specializare din Arad, este un 
pasionat al sculpturii.

orice operă are o „viață îngro
pată în temelii". Numai experi
ența unei vieți integrale — trăi
re, meditație, exercițiu continuu
— poate să ducă la făurirea unei 
opere de valoare durabilă. Dar 
pentru a crea o asemenea ope
ră artistul trebuie să găsească 
formula sa proprie orin care să 
rezolve acea dilemă de sineși 
a comunicării cu altul. Există
— trebuie să fim pe deplin con- 
știenți de aceasta — o dialecti
că a afirmării și negației prin 

actul de creație. Afirmîndu-țl 
originalitatea, prin gîndirea ar
tistică încorporată într-o operă 
nu te situezi într-o poziție ne
gatoare față de orice altă mo
dalitate a creației. Nimic mai 
eronat decît ceea ce am putea 
numi insularitatea artistului. 
Un poet care s-ar considera pe 
sine o monadă, fără rădăcini, 
fără corespondențe cu alții, fă
ră dorința de a comunica este 
un monstru bizar, eventual un 
„original" dar nu un creator au
tentic. Ca și epigonismul care 
rezidă în imitația, în preluarea 
necritică, în repetarea unor re
țete anterioare, tot astfel singu-
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ce vorbește despre zbaterea în 
care „trupul mai aleargă după 
cap". în schimb primele versuri 
ale bucății sînt prozaice, strict 
informaționale, greoaie („cum se 
tăvălește și se zbate"...) iar strofa 
a treia e cu adevărat nefericită, 
de un naturalism crispant.

Despărțind astfel defectele de 
reușite, riscăm să decapităm fi 
noi poezia. In realitate ea este un 
ansamblu unitar, bine articulat, 
toate elementele (chiar și „pete
le", intr-o măsură) servind la îm
plinirea ei. Doar din necesități de 
demonstrație se pot îngădui ase-
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menea vivisecții. Un critic repezit, 
dornic să-i impună autoarei pro
pria sa viziune, i-ar cere să re
nunțe la toate catrenele explica
tive de la început, lăsind doar 
ultimele două strofe, excepționale. 
Ar fi bine, ar fi rău ? Mai degra
bă rău, fiindcă versurile acelea 
își au justificarea lor, în construc
ție dacă nu artisticește. Și, aten
ție 1, nici cu o asemenea elimina
re frumosul n-ar ieși perfect 
„purificat" fiindcă pînă și în a- 
ceste opt versuri strălucitoare e 
unul care pîlpîie: „ca și cum n-a 
fost tăiată bine", oarecum lateral 
de drumul sugestiei poetice.

Ne-am permis această lungă 
demonstrație pentru a justifica 
tocmai dreptul la viață al unei 
modalități poetice. Să-i spunem 
pe nume, mai de-a drepttd: e 
vorba de intonarea poetică nepre-
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larizarea, excentricitatea sînt 
maladii ale originalității rău în
țelese.

Niciodată, poate, mai mult 
decît în zilele noastre, gustul 
artistic al omului n-a fost mai 
larg. Comunicăm cu epoci în
depărtate în timp și în spațiu. 
Comunicare necesară, însă nu 
în sensul unei creații muzeale. 
Nu vom umple opera noastră c 1 
ecouri venite din toate punctele 
cardinale. De asemenea, imita
rea unor formule, a hor mo
dalități artistice poate să ducă 
la o altă falsificare a creației, la 
fenomenul model. Acea dialec
tică, a afirmației și negației de
spre care am vorbit restabilește 
echilibrul și în acest sens. Căci 
există o negație necesară, o răs- 
frîngere a influențelor dăună
toare, a fixațiilor pernicioase, 
a oricărei mode care duce la 
manierismul estetic, adevărată 
înfundătură a artei.

Așadar, originalitatea nu e o 
valoare în sine pe care artistul 
trebuie să o urmărească, cu ori
ce preț. Individualismul exa
cerbat, egocentrismul, singula
rizarea excesivă amenință con
diția însăși a creatorului. Nu
mai printr-o dreaptă cumpănă 
lăuntrică, prin aplicarea unei 
înțelepte dialectici a afirmației 
și negației, artistul poate deve
ni lin creator original, gîndirea 
artistică poate avea inițiative 
creatoare, opera devine un cos
mos deschis receptării și comu
nicării universale.

tențioasă, (relativ) simplă, în care 
un fel de tensiune ideatică îl ține 
pe autor încordat și teafăr de-a 
lungul traseului liric, poetul lasă 
în urmă o cale construită din ma
teriale diferite, din diamante pre
sărate printre pietre de «Wi și 
tensiunea de care aminteadț^ste 
aceea 
du-se 
multe 
gene.

Cercetarea asupra poeziei „Pa
sărea tăiată" poate fi aplicată 
oricăreia din celelalte poezii ale 
plachetei, cu aceleași rezultate. 
Tema aproape permanentă a poe
melor, întruchipîndu-se in diferi
te forme este una filozofică 
(pentru că, între altele doar as
pectele din natură investigate sînt 
tradițional campestre, atitudinea 
este diferită, elevată. Ileana 
Mălăncioiu servindu-se de amin
tirea viscerală a lumii satului spre 
a-fi exprima concepții filozofice, 
bogat hrănite de lecturi și grave 
studii în acest domeniu !), tema 
gravă de dincolo de toate poe
mele acestei autoare este viața în 
contact ou mineralul, ou nemiș
carea, viața învingând moartea fi 
folosindu-se de ea, sănătatea 
fundamentală a naturii în tot 
ceea ce face, superba adaptare la 
natură a străvechii civilizații țără
nești. Cel mai adesea, așa cum 
remarcă Șt. Aug. Doinaș în pre-^x 

surprinde „mișcările 
ale unor ființe de o 
vitalitate (sturionii, 

berbecii, cioica.

care leagă totul, obținîn- 
aliaje mai durabile decît 
structuri (aparent) omo-

față, poeta 
elementare 
puternică 
broaștele, 
etc.) cu un simț rece al detaliu
lui dar și cu o ritmică ascunsă a 
faptelor descrise, care fac din a- 
ceste scene jocuri ale destinului, 
hieroglife ale existenței simple".

Ileana Mălăncioiu se aseamănă 
dintre poetele noastre cu una din 
cele mai importante: Alice Călu
gărit — în cele mai bune poeme 
ale aceleia, care nu sînt multe. 
Aceeași vrăjitorească receptare a 
realului în ceea ce are el mai 
senzual și pregnant, același inte
res pentru viețuitoarele de mare 
vitalitate. Alice Călugărit cheamă 
șerpii și ei: „se vor tîrî spre mine 
pe mușchiul înflorit și verde / 
Ieșind pe rînd din întuneric, cum 
ies izvoare din pămînt" (A. Călu
gării Versuri E.P.L., 1968, p. 223) 
Ileana Mălăncioiu, la fel de acută 
în senzații dar cu un verb mai 
scurt, modern, constată cum cosa
șii adorm „și gușterii le trec prin 
răsuflare". Mișcarea este aceeași 
dar cit de mult s-a concentrat 
expresia poetică.

Talent dintre cele impor
tante în generația sa, Ileana Mă
lăncioiu se află abia la inceputul 
drumului. Conștiința sa artistică o 
conduce consecvent spre „omoge
nizarea structurii", ceea ce nu 
înseamnă că intonarea simplă 
abandonată, ci doar că neglijerf- 
țele stilistice sînt mai bine plivite 
încă din fașă. Lucru îmbucurător, 
constatat în poeziile apărute în 
presă după „Pasărea tăiată".

COMEMORAREA
LUI

GH. ASACHI
In aula festivă a Institutului 

politehnic din Iași, institut ce 
poartă numele lui Gheorghe Asa- 
chi, a avut loc miercuri după 
amiază o adunare comemorativă 
consacrată împlinirii unui secol 
de la moartea marelui cărturar 
umanist și scriitor român.

La adunare- au participat Mia 
Dobrescu, prim-secretar al Co
mitetului județean Iași al P.C.R., 
președintele Consiliului popular 
județean lași, academicieni, cadre 
didactice, cercetători științifici, 
alți oameni de artă, știință și cul
tură, studenți. Cu acest prilej, 
acad. Cristofor Simionescu. rec
torul Institutului politehnic ie
șean, președintele Filialei locale 
a Academiei, a vorbit despre via
ta și opera lui Asachi, întemeie
tor al învățămîntului în limba 
română, unul dintre fondatorii A- 
cademiei Mibăilene, și inițiator al ’ 
gazetei „Albina Românească", 
precursor și animator al științe
lor inginerești.

în încheierea manifestării s-a 
dat citire Decretului Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, prin care Bibliotecii 
publice de stat a municipiului 
Iași i s-a atribuit denumirea 
„Gheorghe Asachi".

★
în aceeași zi, în holul școlii 

generale nr. 1 din Iași s-a des
chis o expoziție care prin tipări
turi, documente, fotocopii după 
manuscrise, lucrări plastice și alte 
exponate, reflectă activitatea 
multilaterală a omului de cul
tură și știință român.
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Fotografii de prof. MARIN BERBECARU

Perechea campioană la patinaj artistic: Letiția Păcuraru—Dan 
Săveanu.

Azi pitici, mîine voinici I La Școala sportivă nr. 2 descifrarea alfa
betului începe chiar de la 4 ani...

DE CE NU BA T TINERII
IA UȘA

„LABORATOARELE PERFORMANȚEI"

Reprezentativele noastre de 
baschet atît la juniori cît și la 
junioare, au avut anul acesta 
un bogat program de întîlniri 
internaționale. Mai mult chiar, 
se poate arăta că fetele antre
nate de prof. Gh. Benone și Ma
ria Costache au susținut un nu
măr mare de jocuri amicale și 
oficiale depășind, în această 
privință, chiar „naționala" de

CONSA CRĂRII?

In rețeaua tot mai vastă a școlilor sportive, unități de tnvăță- 
'int destinate să călăuzească spre treptele cele mai de sus ale măie

striei generații întregi de tineri, Școala sportivă nr. 2 din Bucu
rești deține o poziție majoră. Și aceasta chiar de la primele ei în-

ceputuri. Acum, cu prilejul împlinirii a 10 ani de la semnarea 
„actului de naștere" al școlii ne propunem să punctăm cîteva 
momente, cele mai semnificative fi emoționante desigur...

COPIII 
LIMON

DIN OBOR SI PANTE- 
AU O SCOALĂ SPOR
TIVĂ A LOR

„OMUL SFINTESTE LOCUL!", 
UN PRINCIPIU ' DE MUNCĂ 
CUNOSCUT

la _ 1 septembrie 1959Cînd, _ ____
Ministerul învățămîntului stipu
la înființarea celei de a doua 
școli sportive pe cuprinsul 
Bucureștiului, vestea avea să 
se răspîndească cu iuțeala 
fulgerului. Apărea o școală 
sportivă nouă in care principa-. 
Iii beneficiari urmau să fie elevi 
din două cartiere mărginașe ale 
Capitalei, din Obor și Panteli- 
mon. Cu toate că in ideea iniția
torilor a stat principiul de a 
porni la drum cu un număr re
lativ restrîns de elevi, totuși 
chiar din primul an s-a ajuns 
la cifra de 1 200 de pasionați ai 
sportului. 80 de grupe repre- 
ipwrtînd 11 discipline sportive, 
iată cifrele de start ale noii școli. 
La entuziasmul directorilor, s-a 
adăugat acela al profesorilor, al 
părinților, al multor sprijinitori, 
în mare parte anonimi.

DE TOȚI PROFE
SORII

undeva o referire 
corpului profesoral 
Nu din sentimenta-

Am făcut 
la dragostea 
pentru idee, 
lism, ci respectînd o strictă rea
litate. Toți profesorii de educa
ție fizică și antrenorii care au 
trecut prin școală au respectat 
principiul enunțat în subtitlu. 
Asta a însemnat că au muncit 
fără preget, fără a ține seamă 
de program, de normă, de timp 
liber. N-a existat de fapt decît 
un cuvînt de ordine, același 
pentru toți, deopotrivă : școala 
trebuie să aibă în sinul ei elevi 
sîrguitori și la carte, și la sport. 
Mediocritatea într-un sector sau 
în celălalt însemna torpilarea 
ideii. Toți profesorii au înțeles 
rolul ce-1 aveau, responsabili
tatea, tn primul rînd morală

care apăsa pe umerii lor. De 
aici, rezultatele, faptul — ne
contestat de nimeni — că Școa
la sportivă nr. 2 este astăzi eta
lon pe țară. Cine sînt — alături 
de elevi — făurarii unui ase
menea titlu de glorie ?

Ieri, Cornel Bîrsănescu (spor
turi nautice), Emil Jecu (atle- 
tim) Francisc Spier (handbal), 
Victor Stănculescu și Dumitru 
Teodorescu (fotbal). Azi, Gh. 
Cobzuc și Eva Stăncescu (tenis), 
Geta Pitică (tenis de masă), Eva 
Ferenczi (baschet), Nicolae Gli- 
ga (patinaj). Iulia Zaharia (gim
nastică modernă), Nicolae Humă 
și P. Valdinger (volei), Nicolae 
Crihan (hochei), Petre Seime- 
nanu (șah) și Mariana Lucescu, 
antrendare de... rugby, prima de 
acest fel pe glob (6 echipe pe 
care le antrenează, doi jucători 
divizionari A — Iordânescu și 
Achim). Veți recunoaște printre 
cei mai mulți dintre acești 
dascăli, antrenori emeriți, mae-

ștri emeriți sau maeștri ai spor
tului, oameni care după ce și-au 
dăruit anii cei mai frumoși din 
viață disciplinei îndrăgite, acum 
își formează adepți, continua
tori.
ADEVARAȚII SUFLETIȘTI SÎNT 

TOTDEAUNA ȘI CEI MAI 
ANONIMI...

Este vorba despre comitetul 
de părinți al școlii. Primilor pă
rinți care s-au alăturat școlii în 
acest drum triumfal spre afir
mare (Jean Constantinescu și 
Dumitru Pîrîu) li s-au adăugaf 
necontenit alții : Paraschiv To- 
mescu, Andrei Butuman, Ilie 
Rău. Vlad Nicovici, Constantin 
Blidărescu, Elisabeta Niculescu, 
Constantin Frumușani. Pen
tru cititor asemenea nume 
poate că nu spun prea mult, 
•însă în destinele școlii, în con
textul atîtor reușite, fiecare 
dintre ele și toate la un loc au

însemnat enorm de mult. Aproa
pe la fel de mult ca și munca 
neobosită a elevilor șl antreno
rilor.

Nu putem încheia fără să ară
tăm că aici a luat ființă din pri
măvară, un laborator de socio
logie a sportului. Primul de a- 
cest fel din țara noastră, mai 
exact din lume, la nivel de 
școală. Este o realizare de mare 
valoare științifică, subliniată cu 
pregnanță chiar de foruri de 
specialitate de peste hotare. Iar 
pentru profesorii școlii, un im
bold către o cercetare tot mai 
riguroasă, pentru eficiența unor 
sesiuni de lucrări științifice de 
specialitate.

Prin tot ce a realizat, prin di
mensiunea proiectelor (baze 
sportive proprii la toate disci
plinele, lărgirea rețelei de re
lații internaționale statornice 
de la 10 • țări la 15 în urmă
torii 10 ani — sportivi de pers
pectivă care să alimenteze AB
SOLUT toate loturile naționalei 
etc.). Școala sportivă nr. 2 — 
elevi și profesori — merită pre
țuirea noastră a tuturor, pe dru
mul larg deschis spre succese 
tot mai mari, spre țeluri și mai 
îndrăznețe ’

TIBERIU STAMA

9 Selecționata de fotbal a 
Greciei care se pregătește 
la Ziirich în vederea meciu
lui cu echipa României, din 
cadrul preliminariilor cam
pionatului mondial a susți
nut un joc de verificare în 
compania formației elve
țiene, F.C. Lucerna. Fotba
liștii greci au obținut vic
toria cu scorul de 4—0 (0—0) 

marcate de 
(min 53) Camaras 

Papaioanou (min
prin punctele 
Sideris 
(min 60),
68) și Gematris (min 85).

GREUTĂȚILE N-AU PUTUT FI 
STAVILĂ UNEI VERTIGINOASE 

AFIRMĂRI I
Inițial, noua școală țî-a avut 

sediul în str. Mendeleev, In co
mun cu fosta Școala financiară. 
Apoi a trecut într-o clădire ane
xă a Liceului „Mihai Viteazu". 
După aceea a fost găzduită de 
Școala generală nr. 50. în fine, 
în prezent ea se află în Bulevar
dul Gh. Dimitrov. în 10 ani, așa
dar, patru domicilii. însăși acea
stă frecventă schimbare de do
miciliu arată că drumul parcurs 

n-a fost pavat cu trandafiri, că 
au fost multe greutăți de învins, 
în primul rînd au trebuit nă
ruite zidurile indiferenței. Dar 
ideea a triumfat Iar aceste 
merite deosebite revin ce
lor doi directori, personalități 
marcante în lumea noastră spor
tivă, întregului corp profesoral, 
comitetului de părinți al școlii.

A triumfat înainte de toate 
prin rezultate, prin valorile pe 
cere școala, an cu an, le-a dat 
mișcării sportive de performan
ță. în fotbal, de pildă, au apă
rut nume de mare rezonanță : 
un Lucescu, un Strîmbeanu sau 
mai tinerii Mazurachis și 
Straț. în atletism, de asemenea, 
nume sonore în lumea perfor
manței : Gh. Zamfirescu, cel 
care a corectat recordul pe 100 
metri deținut de Ion Moina, Dan 
Hidioșanu, un maestru al sări
turilor peste garduri. Dinu 
Piștalu, prăjinist peste 5 metri, 
în natație, medaliata eu bronz a 
unui Campionat european, Cristi
na Balaban, așii curselor în 
bazin, Belea și Șoptereanu. în 
handbal. Cristian Gațu, una 
dintre revelațiile ultimilor ani și 
Titus Moldovan, ambii selecțio
nați în lotul național. Și atîția 
alții.... Fără îndoială, acest pa
nou al valorilor ar putea fi mult 
mai cuprinzător.

Școala tenisului este condusă de doi ați în materie: antrenorul emerit Gheorghe Cobzuo ți maestra sportului Eva Stăncescu 
fastă multiplă campioană a țării.

Obstacole in ^acliliita^ea'^ 
Worf-va mow o hnerț/or- 
din municipiul Piatra Neamț

PREZENTUL CONTINUA TRA
DIȚIA MARILOR DESCOPERIRI, 
ANTICIPÎND UN „SCHIMB DE 
MÎINE" LA FEL DE REPREZEN

TATIV

„Laboratoarele performanței*  
de la Școala sportivă nr. 2 au 
fost și sînt într-o permanentă a- 
lertă. Bătălia pentru noi desco
periri, pentru măiestrie în sport 
primește noi dimensiuni. Școala 

: are astăzi un efectiv aproape 
dublu față de 1959 (cifra exac
tă : 3 25.0 de elevi) Dublu este 
și numărul grupelor de studii 
(166) ca și ce] al disciplinelor 
sportive (20).

Este, într-adevăr. o bătălie te
merară dacă socotim că preten
țiile astăzi sînt incomensurabil 
mai mari decît ieri, că perfor
manța se obține mai greu într-o 
dispută mai aspră, de la care nu 
lipsesc gimnaști ca Liviu Mazilu, 
Constantin Petrescu și Claudia 
Pandelescu, sportivi cooptați în 
lot, înotători de talia lui Drago? 
Turcanu. Mihai Movanu sau 
Ilarion Sveț, patinatoare de 
mare perspectivă cum sînt Doina 
Ghișerel șl Doina Mitricică, ci
clistul Ion Ajoghin și — nici 
nu se putea altfel — un fotbalist, 
Constantin Sandu, din lotul na
țional de juniori. Șl aici lista 
yămtne cu totul incompletă...

• Federația iugoslavă de 
fotbal va organiza anul vii
tor o întîlnire internațională 
între fostele glorii ale Iu
goslaviei și cele ale Europei. 
In echipa iugoslavă ar urma 
să apară Beara, Ceaikowski, 
Mitici, Bobek, Zebec, Milu- 
tinovici, Vukas etc. Pentru 
alcătuirea selecționatei eu
ropene au fost invitați Pian- 
toni, Kopa, Fontaine (Fran
ța), _ Santamaria, Kubala 
(Spania), Ockwirk, Hanappi, 
Zeman (Austria) Ș> alții.

de specta- 
la Ciudad 

amical

• Peste 40 000 
tari au urmărit 
de Mexico meciul 
de fotbal dintre selecționa
tele Mexicului și Norvegiei. 
Fotbaliștii mexicani au do
minat, mai ales tn repriza 
a doua, terminînd învingă
tori cu scorul de 4—0 (2—0). 
Cele patru puncte au fost 
înscrise de Alberto Onofre 
(2) Ponce și Velarde.

seniori care era angrenată în 
pregătirea și participarea la cea 
mai importantă competiție a- 
nuală, campionatele europene 
din Italia.

Cu toate că au fost acordate 
cele mai bune condiții de pregă
tire, au fost selecționate cele 
mai valoroase elemente, au fost 
încredințate loturile unora din
tre cele mai competente cadre 
de specialitate în munca cu ju
niorii... rezultatele au fost cu 
mult sub așteptări! Formația 
de juniori (antrenori V. Dăscă- 
lescu și P. Alexandru) a suferit 
numeroase înfrîngeri în țară și 
peste hotare, culminînd cu 
ocuparea ultimului loc la Balca
niada de la Atena !... Fetele nu 
s-au lăsat mai prejos decît co
legii lor, și au reușit să obțină 
aceeași performanță la Balcania
da din Iugoslavia, iar la campio
natele europene s-au clasat pe 
un loc la periferia clasamentu
lui (IX). Și cînd te gindești 
cite speranțe s-au clădit în a- 
cest an, în așteptarea unor 
comportări la nivelul efortu
rilor depuse pentru scoate
rea din anonimat a juniorilor 
români în ierarhia europeană !!

De ce nu s-au împlinit aceste 
speranțe ?

La analiza activității celor 
două loturi naționale, antrenorii 
au acuzat și demonstrat cu se
ninătate, acumularea oboselii 
fizice și nervoase de majoritatea 
selecționabililor, datorită canto
namentelor și programului de 
jocuri mult prea încărcat. Dar 
aceiași antrenori s-au declarat 
inițial satisfăcuți de planul de 
pregătire propus. Și tot ei, pînă 
Ia urmă, nu au suflat nici un 
cuvînt despre cauzele dozării 
greșite a efortului, cu ocazia 
principalelor competiții la care 
am participat!!

Și totuși, nu se poate spune 
că în ultima perioadă (mai 
exact în ultimii trei ani de cînd 
a fost numit un antrenor federal 
care să răspundă de problemele 
legate de activitatea juniorilor, 
tn persoana prof. Const. Dîrjan) 
nu s-au făcut pași importanți în 
dezvoltarea rapidă a activității 
juniorilor din țara noastră. A 
fost creat un sistem competițlo- 
nal destul de complet, cu cam
pionate naționale de juniori 
mici și mari, a fost înființată 
destul de recent o divizie șco
lară care cuprinde un 
impresionant de echipe, 
un loc contribuind la 
unor condiții favorabile 
ce privește dezvoltarea 
tulul tn rîndurile juniorilor, față 
de alte țări din Europa.

Un alt factor, deloc neglijabil, 
este media scăzută de vîrstă a 
celor două loturi de juniori. 
Spre o exemplificare mai com
pletă, trebuie arătat că pentru 
anul 1970 vor fi menținuți toți 
selecționabilii din acest an, cu 
o medie de vîrstă de 18 ani pen-

număr 
toate la 
crearea 
tn ceea 
basche-

tru băieți și 17,5 ani pentru 
fete.

Una din racilele cele mai. vi
zibile în privința comportării ti
nerilor noștri baschetbaliști, a 
fost fără îndoială lipsa unui bun 
procentaj la aruncările libere și 
la cele din acțiune. Și perfect 
se apreciază în dezbaterile din 
cadrul biroului federal că „nu 
e de ajuns de a suplini toate de
ficiențele baschetului românesc 
numai prin tactică, atîta timp 
cit rămînem mai departe tri
butari la primul capitol al abece
darului baschetbalistic, preci
zia" 1

A doua dificultate în cara 
s-au aflat echipele noastre re
prezentative, a fost faptul că 
majoritatea adversarilor pe plan 
internațional s-au apărat în 
zonă... în timp ce în țara noas
tră această apărare este inter
zisă la nivelul campionatelor de 
juniori ! în această privință, fe
derația de specialitate va tre
bui să ia măsuri urgente de so
luționare a acestei situații care 
pare, actualmente, paradoxală 
dar care la vremea respectivă 
a fost considerată, pe bună drep
tate, justă (obligatorie fiind de
prinderea juniorilor în sistemul 
de apărare om la om).

In al treilea rînd, tinerii an
trenori, promovați anul acesta 
la cîrma loturilor naționale, nu 
au reușit să pregătească și să 
conducă în cele mai bune condi- 
țiuni team-urile 'pe care le-au 
prezentat în teren. Cu ocazia a- 
nalizei făcute asupra compor
tării juniorilor noștri, în biroul 
federal s-au făcut unele propu
neri judicioase în legătură cu 
cuplarea unor antrenori cu ex
periență în pregătirea unor e- 
chipe divizionare A, cu antre
norii echipelor care vor obține 
titlul de campioni naționali Ia 
juniori. Aceasta este o soluție 
realistă, deoarece astfel se va 
putea face o mai bună îmbinare 
între rutina unora și entuzias
mul altora !

Nu trebuie însă omis, facto
rul stimulatoriu care este nece
sar să fie aplicat cu eficiență Ia 
antrenorii care descoperă și pro
movează elemente foarte dotate 
și cu precădere cele cu talie 
înaltă.

în concluzie, așteptăm luarea 
unor măsuri urgente în privința 
redresării performanțelor pe 
plan internațional a juniorilor 
noștri, care ar putea fi mate
rializată printr-un prim succes 
— calificarea băieților Ia cam
pionatele europene din 1970. Iu
bitorii baschetului din țara noas
tră, așteaptă cu toată încrederea 
ca într-un viitor apropiat „spe
ranțele" să bată cu insistență la 
porțile consacrării, pentru asi
gurarea schimbului de mîine al 
reprezentativelor de seniori șl 
senioare.

CRISTIAN VAI.

ÎNDATORIRI NEONORATE
Sportul de masă este, după cum se știe, o problemă la ordinea zilei în orice sezon, în orice 

anotimp. Să observăm astăzi în ce mod se află în actualitate activitatea sportivă a unei categorii de 
tineri, și anume, cei din întreprinderi. Mai exact vom încerca să arătăm în ce măsură pentru ei spor
tul, mișcarea în aer liber a devenit, așa cum era de așteptat, o activitate diurnă. Așa cum se știe, 
Legea cu privare la dezvoltarea educației fizice și sportului a stabilit o dată cu intrarea în vigoare — 
și sînt de atunci aproape doi ani — căile de ridi care la un nivel superior a activității sportive din 
țara noastră precum și responsabilitățile care revin unor factori în acest proces. Sînt doi ani de cînd 
această lege a investit organele C.N.E.F.S., ale U.G.S.R. și U.T.C. cu răspunderi deosebite în 
acest sens. Și, ca prim obiectiv în realizarea acestui deziderat, fusese stabilit modul în care trebuie înțe
leasă și realizată colaborarea dintre cele trei organizații, a organelor acestora, știindu-se bine din 
experiența anilor precedenți că activitatea sportivă de masă trebuie să aibă, prin întreaga concepție, 
un caracter unitar. Ample întreceri de nivel republican — amintim doar Crosul tineretului — ca și 
altele organizate și desfășurate pe plan local, cum sînt campionatele asociațiilor sportive, au demonstrat 
eficiența practică a unei asemenea colaborări. Am putea oare concluziona, însă, că pretutindeni există 
o asemenea colaborare cu efecte pozitive, că tinerii din întreprinderi practică sportul după preferințe 
și aptitudini că, în sfârșit, activitatea sportivă de masă cunoaște și în acest sector o dezvoltare cores
punzătoare ?

Greu de dat un răspuns afirmativ.
Am ales pentru investigațiile noastre cîteva asociații sportive din municipiul Piatra-Neamț.

...ASOCIAȚIA SPORTIVĂ „RE- 
LONUL“, de la Uzina de fibre 
sintetice din Săvinești. Sintetiza
te, pornind de la activitatea ce se 
desfășoară acum, pasiunile spor
tive ale tinerilor uzinei se înscriu 
în aria disciplinelor: fotbal (o 
echipă a uzinei și altele în di
ferite secții) două echipe de 
handbal (băieți și fete) o forma
ție de popice, o echipă de box și 
cam atît O sinteză mult prea să
răcăcioasă dacă ne gîndim că aici 
muncesc cîteva mii de tineri. Aria 
restrînsă a disciplinelor sportive 
nu indică nici pe departe lipsa 
de pasiune a tineretului, în prac
ticarea spoitului: preferințele ti
nerilor se îndreaptă și către atle
tism, gimnastică, schi, volei, bas
chet săniuță etc. Unde se află 
atunci explicația că dezideratele 
sociale și pasiunile tinerilor — 
din moment ce există și sînt do-

blate de condiții materiale buno 
— nu-și găsesc împlinire ?

In acest sens, cîteva opinii ale 
celor răspunzători de organiza
rea activității sportive de masă, 
sînt lămuritoare :

IOAN IOSEFOVICI, președin
tele Asociației sportive „Relo- 
nul" : „Asociația a organizat un 
campionat de casă, la fotbal, cu 
participarea a 9 echipe. Iniția
tiva organizării acestei competiții 
a aparținut comitetului U.T.C. 
Dar curind ne-a „pasat-o" nouă— 
Din acest motiv majoritatea com
petitorilor s-au dovedit sportivi 
mai în vîrstă, mai ales foștii 
fotbaliști. Ne ocupăm de cele 
două formații de handbal, de 
boxeri și cam atit Am încercat 
organizarea unui campionat femi
nin de handbal dar am renunțat, 
deoarece într-o secție cu aproape 
2 000 de tineri — cum este sec-

ția textile — n-am găsit amatoare 
nici pentru o singură echipă...".

O primă remarcă : bilanțul aso
ciației, dacă poate fi numit așa, 
este total nesatisfăcător dacă ne 
gîndim numai la faptul că pentru 
asociație cotizează cîteva mii de 
membri.

EUGEN CHELARU, secreta
rul Comitetului U.T.C.: „Noi am 
inițiat destule acțiuni: la box, 
fotbal, handbal. E drept, se pu
tea face mai mult, dacă exista 
mai multă preocupare...(I?)“.

Cine oare dacă nu organiza
ția U.T.C. să se preocupe de ac
tivitatea sportivă a tineretului ?

ION NISTOR, președinte al 
comitetului sindical: „E adevă
rat, acum sindicatele răspund de 
activitatea sportivă de masă din 
întreprinderi, instituții, de po 
șantiere. La noi, de ce să n-o 
spunem, sportul nu are o bază da

masă în raport cu cerințele ac
tuale. Am organizat „Cupa 23 
August" Ia fotbal, cîteva acțiuni 
turistice ; ne ocupăm de fotbal, 
box și handbal. Echipele acestea 
ne reprezintă în întrecerile ofi
ciale. E vorba de numele uzinei. 
Le-am și asigurat tot ce aveau 
nevoie : echipament, bani pentru 
deplasări, antrenori...".

Opiniile, deși cu totul superfi
ciale, au darul de a sugera, cum 
a înțeles fiecare dintre factorii în 
discuție, să-și îndeplinească atri
buțiile privind organizarea acti
vității sportive de masă. Un prim 
răspuns ni-1 acordă DAN VA
LENTIN, membru în comitetul 
U.T.C., investit cu răspunderea 
pentru activitatea sportivă: „E 
simplu, am colaborat. Am orga
nizat întreceri la nivelul uzinei 
la fotbal cu 9 echipe; la șah au 
participat 20 de tineri, la schi —
4 tineri și la tenis de masă vreo
5 tineri. Și să nu uit, la Crosul ti
neretului s-au înscris peste 200 
tineri".

Cine are curiozitatea să
Îforțeze numărul celor antrenați 
a aceste activități sportive la nu

mărul tinerilor care muncesc în 
uzină ar constata o proporție de 
cel mult 4—5 la sută.

O altă opinie, demnă de con
semnat pentru modul îngust cum 
este privită colaborarea, este cea 
a tovarășului EUGEN CHE- 
LARU : „Noi mobilizăm tinerii, 
sindicatul ne ajută cu bani și aso
ciația... Cu asociația am colaborat 
mai puțin".

Este evident pentru oricine că 
numai de colaborare nu poate fi

ra-

vorba. De altfel anonimatul în 
care s-au desfășurat competițiile 
organizate, numărul penibil de 
mic al tinerilor prezenți în între
ceri, face inutil orice alt comen
tariu.

Să considerăm situația întâl
nită la Săvinești un accident și 
să lărgim sfera acestor investigații 
prin cunoașterea activității spor
tive de masă a tinerilor de la Fa
brica „8 Martie". în fabrică sînt 
peste 700 de tineri, dar un nu
măr foarte redus dintre aceștia, 
mai exact doar cît numără o 
echipă de fotbal, fac sport. în 
primăvară vreo 50 de tineri au 
participat la etapa I a Crosului 
tineretului. S-a mai încercat în
cropirea unei echipe feminine de 
handbal, afilierea unei secții de 
judo — dar ambele încercări sînt 
cotate ca tentative nereușite. Ce 
spun tinerii ?

HARIETA IVĂNESCU : „Am 
jucat handbal pe vremea cînd lu
cram Ia Buhuși. Aici nimeni nu 
ne ajută la alcătuirea unei 
echipe". (Un amănunt: săptămîni 
în șir, un antrenor a încercat for
marea unei echipe de handbal 
dar nimeni n-a catadixit să-l a- 
jute. Și atunci antrenorul, bineîn
țeles, * renunțat IP). MARIA 
DICU t „O mai veche pasiune, 
pentru tenis de masă. Dar ca și 
pentru alți tineri nu poate fi Îm
plinită pentru că nu s-a găsit încă 
o încăpere în care să fie așezată 
masa de tenis". VIORICA LAIU i 
„îmi place handbalul și nu slnt 
singura la noi dornică să practic 
acest sport. Nimeni nu ține sea
ma do pasiunea noastră pentru

sport. Nu mai departe, CON
STANTIN PAVEL, responsabil 
sportiv în comitetul U.T.C. pre
feră să joace fotbal în altă parte, 
la Constructorul, în loc să-și bată 
capul cu tinerii din fabrică".

Să continuăm investigațiile în 
alte asociații sportive ?

— Ar fi de prisos — este de 
părere tovarășul VITALIE DU- 
MITRIU, președintele Comitetu
lui municipal de educație fizică 
și sport. La acest mod a fost în-

țeleasă și astfel se „realizează" 
colaborarea dintre organizațiile 
U.T.C., sindicale și asociațiile 
sportive din Piatra Neamț. Și în 
mod firesc, consemnăm o slabă 
activitate sportivă de 
țierea unor acțiuni 
mult prea departe de 
dorințele tineretului, 
stabilite de Legea cu 
dezvoltarea educației 
sportului.

masă, ini- 
sporadice, 
a împlini 
cerințele 

privire la 
fizice și

In fapt, în asociațiile vizitate, nici nu poate fi vorba măcar 
de o singură încercare, de un simplu gest al unuia dintre fac- 
Jnrii răspunzători în realizarea colaborării pentru organizarea 

activității sportive de masă. Fiecare dintre cei amintiți s-a ocupat, 
chipurile, de sarcinile sale : sindicatul cu fondurile, asociația cu 
activitatea secțiilor pe ramură de sport și organizația U.T.C. cu 
mobilizarea. Evident, nici unul dintre factori nu și-a îndeplinit 
atribuțiunile și implicit sarcina principală, aceea de a contribui 
practic la organizarea activității sportive de masă. Și cum ar fi 
putut fi altfel de vreme ce o asemenea sarcină vizează o activi
tate comună, o concepție unitară care să unească toate eforturile 
celor trei factori stabiliți prin lege. Să admitem, prin absurd evi- 
dentj că modul de îndeplinire a paragrafelor din lege n-a fost 
pe deplin înțeles la nivelul organizațiilor din întreprinderi și fa
brici. Cum anume au intervenit organele municipale în ajutorul 
organizațiilor U.T.C., sindicale și asociațiilor sportive pentru 
remedierea unei asemenea situații, pentru înfăptuirea în practică 
a colaborării, element esențial în dezvoltarea activității sportive
de masă ? în orice caz, deocamdată sîntem nevoiți să constatăm 
că tinerii din Piatra Neamț nu fac sport așa cum ar dori și cum 

. i > poate 20 Ia sută, poate mai puțini, și aceș- 
sporadic. Să fie de vină faptul că 

cunosc dimen- 
acest domeniu

ar trebui. 1 
tia inconsecvent, sporadic. L_ . 
nu-și Înțeleg bine, exact menirea, nu-și 
siunile răspunderilor sau că sarcinile în ___  ____ ..._
slnt Împărțite între prea mulți factori și fiecare crede că 
se ocupă celălalt ? Un lucru e cert: toată atenția, toată grija — 
inclusiv fondurile — se acordă așa-ziselor echipe de performanță, 
care consumă tot, iar activitatea sportivă de masă e lăsată po 
seama... nimănui.

VASILE RANGA



Vizita primului ministru 

al Republicii Congo (Brazzaville), 

comandantul Alfred Raoul
BRAȘOV 12. — De la trimi

sul „Agerpres", Mircea S. Io- 
nescu :

Primul ministru al Republicii 
Congo (Brazzaville), comandan
tul Alfred Raoul, și celelalte per
soane oficiale congoleze au con
sacrat cea de a treia zi a vizi
tei în țara noastră municipiului 
și județului Brașov.

în timpul vizitei, oaspeții au 
fost însoțiți de Bujor Almășan, 
ministrul minelor, Alexandru Tu- 
jon, ambasadorul României la 
Brazzaville. Tudor Jianu, directo
rul protocolului din Ministerul 
Afacerilor Externe, reprezentanți 
ai organelor locale de stat și alte 
persoane oficiale.

Vizita a început cu Uzina de 
tractoare, unde ing. Vasile Se- 
chel, directorul general al uzi
nei, a făcut oaspeților o amplă 
prezentare a uzinei și a celor 12 
tipuri de tractoare care se fabri
că în prezent în serie în această 
întreprindere. Rețin atenția ca
racteristicile constructive și func
ționale și numărul apreciabil de 
tractoare oferite la export în 
peste 50 de țări.

Vizitând principalele sectoare 
de producție ale uzinei — motor, 
banc de probă, montai general — 
primul ministru congelez și spe
cialiștii care îl însoțesc s-au in
teresat de aspecte ale organi
zării producției și ale relațiilor 
întreprinderii cu centrala indus
trială din care face parte, de ca
racteristicile tehnice și condiții
le de tropicalizare ale noilor ti
puri de tractoare „Universal 600“ 
și „Universal 400“, pentru legu- 
micultură. pomicultură și viticul
tură, aflate în curs de asimilare.

La sfîrșitul vizitei în uzina de 
traotoare> clîrici o înaltă aprecie
re nivelului tehnic de dotare a 
uzinei, premierul oongolez a sem
nat în cartea de onoare a între
prinderii.

De ]a Uzina de tractoare, co
loana mașinilor oficiale, escortată 
de motocicliști. străbătînd princi
palele artere ale orașului, s-a în
dreptat spre o altă întreprinde
re de prestigiu a Brașovului — 
Uzina de autocamioane.

La sosirea în întreprindere, 
primul ministru congolez și cele
lalte persoane oficiale care îl în
soțesc au fost salutate de direc
torul general al Uzinei, ing. Ser
giu Șerbănescu cu care au avut 
o discuție asupra profilului si 
perspectivelor de dezvoltare ale 
acestei unități.

în timpul vizitei prin sectoare
le principale de producție, au 
fost prezentate noile autovehicule

TELEGRAMĂ
Președintele federal a! Republicii Austria, FRANZ JONAS, 

a trimis președintelui Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, NICOLAE CEAUȘESCU, următoarea tele
gramă :

Foarte bucuros pentru amabilele urări pe care Excelența 
Voastră mi le-ați transmis cu ocazia zilei naționale a Repu
blicii Austria, doresc să vă exprim mulțumirile mele sincere 
și cordiale.

Vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri. Emil Drăgănescu, 
a primit miercuri dimineața 
delegația Asociației de priete
nie sovieto-română, condusă 
de A. M. Jdanov, adjunct 
al ministrului petrolului al 
U.R.S.S., care a participat la 
manifestările organizate în 
țara noastră cu prilejul ani
versării Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie.

Miercuri dimineața a pără
sit Capitala delegația Asocia
ției de prietenie sovieto-româ
nă. condusă de A. M. Jdanov, 
adjunct al ministrului petro
lului al U.R.S.S., care, la in-

CRONJCA 
U. T. C.

MIERCURI dimineață 
tovarășul Vasile Nicolcioiu, 
secretar al C.C. al U.T.C., 
a primit delegația Mișcă
rii Tineretului Comunist 
Francez (M.J.C.F.) condusă 
de Paul Augot, mem
bru al Biroului Național 
al M.J.C.F. și vicepreședin
te la „Loisir et vacance" 
care, la invitația C.C. al 
U.T.C. se află în țara noas
tră.

La primire, care s-a des
fășurat într-o atmosferă 
caldă. tovărășească, au 
participat activiști ai C.C. 
al U.T.C.

MIERCURI dimineața a 
părăsit Capitala, îndreptîn- 
du-se spre Budapesta dele
gația C.C. al U.T.C. condu
să de tovarășa Floarea Is
pas secretar al C.C. al 
U.T.C. care la invitația C.C. 
al K.I.S.Z. va face o vizită 
în Republica Populară Un
gară. La plecare pe aero
portul Băneasa delegația a 
fost condusă de tovarășul 
Gheorghe Stoica secretar al 
C.C. al U.T.C. și activiști ai 
C.C. al U.T.C. 

aflate în fabricație — autocamio
nul de 5 tone cu caroserie lungă, 
autotractorul cu semiremorcă de 
mare capacitate și alte variante 
de autovehicule.

La standul de prezentare, pri
mul ministru congolez, urcând la 
volanul unui autooamion S.R.-132 
de 3 tone cu dublă tracțiune, a 
verificat personal performanțele 
mașinii, felicitînd pe constructori 
pentru calitatea camioanelor ro
mânești.

Următorul popas a fost făcut la 
una din marile unități agricole 
din județ — întreprinderea a- 
gricolă de stat Prejmer din apro
pierea Brașovului. După o scurtă 
informare asupra profilului co
lor 10 ferme ale întreprinderii, 
oare își desfășoară activitatea pe 
circa 6 000 ha., oaspeții congo
lezi. însoțiți de directorul unită
ții, ing. Ion Toma, au vizitat sec
torul zootehnic, unde li s-au 
prezentat cele mai valoroase vaci, 
cu o producție anuală de peste 
8 500 litri de lapte. Tot la Prej
mer, oaspeților le-au fost înfăți
șate crescătoriile de nurci și de 
păstrăvi ale întreprinderii agri
cole de stat.

Premierul congolez și celelalte 
persoane oficiale care îl însoțesc 
și-au încheiat vizita în munici
piul și județul Brașov printpun 
scurt popas la Poiana Brașov.

La Hotelul internațional din 
Poiana Brașov, președintele Con
siliului popular județean, Con
stantin Cîrțînă, a oferit un dejun 
în onoarea primului ministru. Al
fred Raoul.

Au luat parte persoanele oficia
le congoleze care îl însoțesc pe 
premier, membrii suitei perma
nente române atașate pe lîngă 
primul ministru congolez, repre
zentanți ai organelor locale de 
stat, conducători de mari între
prinderi din municipiul Brașov.

în timpul dejunului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cop 
dială, președintele Consiliului 
popular județean și premierul 
congolez au toastat pentru dez
voltarea colaborării și cooperării 
bilaterale, în interesul ambelor 
popoare, pentru asigurarea și 
consolidarea păcii în lumea în
treagă.

Pe tot parcursul străbătut, lo
cuitorii municiniului și județu
lui Brașov au făcut primului mi
nistru al Republicii Congo (Bra
zzaville) o primire călduroasă.

în cursul după-amiezii, pre
mierul congolez și celelalte per
soane care îl însoțesc s-au îna
poiat în Capitală.

(Agerpres)

vitația Consiliului General 
A.R.L.U.S. a participat la ma
nifestările prilejuite de ani
versarea Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie.

Președintele Comitetului de 
Stat al Planificării, Maxim Ber- 
ghianu, care a participat la șe
dința grupei de lucru pentru pro
blemele coordonării planurilor 
din cadrul C.A.E.R. de la Mos
cova, s-a înapoiat, miercuri seara, 
în Capitală.

Miercuri dimineața a plecat 
la Moscova o delegație de ac
tiviști ai P.C.R. condusă de 
tovarășul Constantin Dăscă- 
lescu, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului județean Galați al 
P.C.R., care, la invitația C.C. 
al P.C.U.S., va face o vizită de 
schimb de experiență în Uniu
nea Sovietică.

Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe ale Republi
cii Socialiste România, a pri
mit la 12 noiembrie pe Anton 
Vratușa. locțiitor al secretaru
lui de stat pentru afacerile 
externe al R.S.F. Iugoslavia, 
care, la invitația Ministerului 
Afacerilor Externe, a făcut o 
vizită in tara noastră.

Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, tovără
șească, în cursul căreia s-a 
exprimat satisfacția celor două 
părți fată de dezvoltarea mul
tilaterală a relațiilor româno- 
iugoslave și s-a efectuat un 
schimb de păreri util în pro
bleme internaționale de inte
res comun.

Prin Decret al Consiliului de 
Stat, tovarășul Ion Datcu a fost 
numit în funcția de reprezentant 
permanent al Republicii Socia
liste România pe lîngă Oficiul 
Națiunilor Unite și instituțiile 
specializate ale O.N.U. din Ge
neva, cu gradul diplomatic de 
ambasador extrarodinax și pleni
potențiar, în locul tovarășului 
Nicolae Ecobescu, ambasador 
extraordinar și plenipotențiar, 
oare a fost rechemat în centrala 
Ministerului Afacerilor Externe.

O.N.U.: încheierea 
dezbaterilor privind 

restabilirea drepturilor
R. P. Chineze

S.U.A. — Poliția arestînd un 
participant la mitingul de 
protest împotriva războiului 
din Vietnam, ținut recent Ic 

Massachusetts Technology 
Institute

NEW YORK 12. — Corespon
dentul Agerpres, C. Alexandroa- 
ie, transmite : în cadrul Adunării 
Generale a O.N.U. s-au încheiat 
dezbaterile privind punctul „res
tabilirea drepturilor legitime ale 
R.P. Chineze Ia O.N.U.". Atît în 
cadrul dezbaterilor generale pe 
marginea acestei probleme, cît și 
în ședințele rezervate explicării 
votului delegațiilor, reprezentan
ții statelor care au sprijinit nece
sitatea de a se pune capăt ime
diat acestei injustiții comisă față 
de R. P. Chineză, țară fonda
toare a O.N.U. și membru per
manent al Consiliului de Securi
tate, au adus numeroase argu
mente de ordin juridic, politic și 
moral în sprijinul cererii lor. S-a 
subliniat cu o deosebită tărie 
faptul că orice abordare realistă a 
marilor probleme ale lumii con
temporane și soluționarea lor efi
cientă și viabilă reclamă partici
parea acestui mare stat socialist. 
Numeroase delegații au arătat că 
întărirea O.N.U., care s-a dove
dit a fi o preocupare majoră a 
statelor membre în acest ajun de 
sărbătorire a 25 de ani de la 
crearea organizației necesită pre
zența R. P. Chineze la O.N.U. în 
conformitate cu prevederile Car
tei și cu principiile dreptului in
ternațional.

Dezbaterile au evidențiat fap
tul că menținerea de 20 de ani 
a acestei situații anacronice în 
activitatea Națiunilor Unite, care 
îi știrbește prestigiul și autorita
tea, se datorează unor interese 
unilaterale care nu au nimic co
mun cu adevăratele interese ale 
popoarelor reprezentate în orga
nizație. S.U.A., împreună cu un 
grup de țări, printre care Spania, 
Filipine, Haiti, Nicaragua, Para
guay, Gabon și altele, au introdus 
în dezbateri un proiect de rezo
luție menit-să împiedice restabi
lirea drepturilor legitime ale R.P. 
Chineze la O.N.U.

Luînd cuvîntul pentru a ex
plica votul României în această 
problemă, ambasadorul Gh. Dia- 
conescu a arătat că proiectul de 
rezoluție american echivalează cu 
perpetuarea unei injustiții față de 
marele stat chinez, servește unele 
interese unilaterale care contra
vin flagrant cu cele ale orga
nizației și tinde să amîne ziua 
inevitabilă în care reprezentanții 
autentici ai poporului chinez își 
vor ocupa locul ce li se cuvine 
în cadrul O.N.U. Vorbitorul a re
levat că voința suverană a po
porului chinez este exprimată

F>
• LA 10 NOIEMBRIE a avut 

loo festivitatea de închidere a 
celui de-al IV-lea Festival al 
filmului pentru copii de la Te
heran. La festivitate a participat 
împărăteasa Farah a Iranului. 
Filmul românesc „Tinerețe fără 
bătrînețe" al regizoarei Elisa- 
beta Bostan a fost premiat cu 
placheta de aur, cea mai înaltă 
distincție acordată grupului de 
filme din care a făcut parte. De 
asemenea. regizorului român 
Horia Ștefănescu i s-a acordat o 
diplomă pentru filmul „Leul și 
șoarecele". 

Ciocniri intre rasiștii 
și ultra-rasiștii sud-africani

Un grup de membri ai Partidului Național (de guvernămînt) 
din Republica Africii de Sud au împiedicat marți desfășurarea 
unei adunări politice a aripii de extremă dreaptă a acestui nartid 
condusă de dr. Albert Hertzog, fost ministru al poștefâr în 
guvernul sud-african.

In timpul ciocnirii dintre cele două grupuri, au fost folosite 
bastoane de cauciuc și grenade cu gaze lacrimogene, incidentul 
degenerind într-o ades arată încăierare, încheiată pentru multi 
la posturile de prim ajutor. In cele din urmă reprezentanții 
partidului de guvernămînt au obținut „controlul" asupra loca
lului în care se desfășura adunarea, împiedieîndu-i pe parti
zanii lui Hertzog să ia cuvîntul.

După cum se știe fracțiunea dizidentă a Partidului Național 
condusă de Hertzog, a fost constituită ca urmare a nemulțumirii 
acestuia și a adepților săi față de „inconsecvența" politicii rasiale 
a premierului Vorster.

fără nici un fel de dubiu de gu
vernul R. P. Chineze care de 20 
de ani conduce poporul chinez 
pe calea dezvoltării, progresului 
social și economic.

Trecîndu-se la vot, 48 de dele
gații s-au pronunțat în favoarea 
admiterii R. P. Chineze la 
O.N.U., 56 împotrivă și 21 s-au 
abținut. Astfel, proiectul de re
zoluție în acest sens nu a putut 
fi adoptat.

Din dezbaterile asupra acestei 
probleme reiese în mod evident 
concluzia netemeiniciei poziției 
care se opune restabilirii univer
salității acestei organizații, pre
cum și faptul că O.N.U. nu-și 
poate îndeplini în mod eficient 
sarcina sa esențială de salvgarda
re a păcii și securității interna
ționale, care în fond constituie 
rațiunea de a fi a acestei orga
nizații, atît timp cît reprezen
tanții marelui popor chinez sînt 
împiedicați de a participa la 
viața și activitatea organizației.

R. S. CEHOSLOVACA. — Construcția unei turbine de mare 
capacitate la Uzinele Skoda din Pilsen

INCIDENTE
INTRE ISRAEL Șl IORDANIA

c u r -t
• MINISTRUL AFACERILOR 

EXTERNE AL SUEDIEI, Tor
sten Nilsson, a anunțat intenția 
guvernului său do a spori ajuto
rul ce urmează a fi acordat Re
publicii Democrate Vietnam du 
încă 25 milioane de coroane su
edeze. Propunerea guvernului 
va fi prezentată spre aprobare 
Parlamentului suedez (Riksdag) 

Ajutorul anunțat inițial însu
ma 200 milioane coroane (40 mi
lioane dolari). Două treimi vor 
reprezenta credite pe termen 
lung, iar o treime va fi neram
bursabilă.

India: Indira Gandhi 
exclusă din Partidul 

Congresului

Sesiunea Comisiei mixte 
guvernamentale de colaborare 

economică între R. S. România 
și R. D. Germană

BERLIN 12. — Coresponden
tul Agerpres, Șt. Deju, transmi
te : între 10 șl 12 noiembrie 1969 
a avut loc la Berlin sesiunea a 
3-a a Comisiei mixte guverna
mentale de colaborare eoonomi- 
că între Republica Socialistă Ro
mânia și Republica Democrată 
Germană.

Delegația guvernamentală a 
Republicii Socialiste România a 
fost oondusă de Mihai Marines
cu, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, iar delegația guver
namentală a R. D. Germane de 
dr. K. Fichtner, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri.

Comisia mixtă guvernamentală 
a examinat modul de îndeplinire 
a recomandărilor adoptate ante
rior privind dezvoltarea relațiilor 
economice și a stabilit măsuri 
referitoare la lărgirea colaborării 
și cooperării economioe și tehni- 
co-științifice între Republica So
cialistă România și R. D. Germa
nă în perioada următoare.

Comisia mixtă guvernamentală 
a constatat că, în perioada care 
a trecut de la cea de-a 2-a se- 

afectează imediat calitate» de 
prim-ministru a Indirei Gandhi, 
care își poate păstra funcția, 
deoarece se bucură de sprijinul 
deputaților majorității parlamen
tare. Dintre cei 282 deputați ai 
partidului Congresului, arată co
respondentul agenției France 
Presse, numai 70 ar putea răs
punde apelului adresat de cei 11 
membri ai Comitetului Executiv. 
Trebuie amintit faptul că primul 
ministru, Indira Gandhi se buou- 
ră și de sprijinul grupărilor po
litice de stînga și al unor depu- 
tați independenți.

în același timp, corespondenții 
de presă atrag atenția că ultima 
hotărîre a majorității Comitetului 
Executiv ar putea să provoace o 
sciziune în Congresul Național 
Indian.

După alegerile 
din Filipine

MANILA 12 (Agerpres). — Re
zultatele parțiale ale alegerilor 
prezidențiale desfășurata marți în 
Filipine continuă să indice avan
sul președintelui Ferdinand Mar
cos, candidat al partidului națio
nalist asupra rivalului său la pos
tul de președinte, senatorul Ser
gio Osmena, candidat al partidu
lui liberal.

Deși o parte însemnată a vo
turilor exprimate nu au fost încă 
numărate, victoria sa este con
siderată ca certă, fapt care justi
fică organizarea unei conferințe 
de presă în cadrul căreia Ferdi
nand Marcos și-a expus progra
mul politic preconizat pentru 
viitorii patru ani ai mandatului 
prezidențial. El a repetat cu acest 
prilej promisiunea de a rechema 
din Vietnam întregul efectiv fili- 
pinez de 1 500 de oameni. Mar
cos a declarat, de asemenea, că 
va negocia din nou, într-un ter
men scurt, toate tratatele econo
mice și militare încheiate ante
rior între Filipine și Statele Uni
te, inclusiv cele privind statutul 
bazelor militare aeriene și navale 
ale S.U.A. din Filipine.

• DEPARTAMENTUL DE 
STAT al S.U.A. a dat publici
tății o declarație in care afirmă 
că „se opune ca cetățenii ame
ricani să activeze în forțele ar
mate ale altor țări", apreciind 
că acest fapt „este contrar inte
reselor politicii externe a Sta
telor Unite". Agenția Associa
ted Press relevă în legătură cu 
această declarație precizarea fă
cută de secretarul de presă, 
John King, care a subliniat că 
ea a fost dată publicității ținîn- 
du-se seama de faptul că „poli
tica S.U.A., îndeosebi in Orien
tul Apropiat, continuă să fie 
greșit interpretată".

GUVERNUL DEMIREL 
A PRIMIT ÎNVESTITURA

• NOUL GUVERN TURC, 
condus de primul ministru Su
leyman Demirel, a obținut 
miercuri votul de încrederi în 
Parlament asupra programului 
său pe următorii patru ani. în 
favoarea guvernului au votat 
263 deputați, iar împotriva lui 
165.

PRIMUL MINISTRU AN CA
NADEI, Pierre Elliot Trudeau, 
aflat în vizită la sediul Națiu
nilor Unite, a declarat presei că 
negocierile chlno-canadiene de 
la Stockholm în vederea stabi
lirii de relații diplomatice între 
cele două țări „progresează în- 
tr-o manieră fructuoasă ți con
structivă șl se află intr-un sta
diu avansat* *.  

DELHI 12 (Agerpres). — Un 
nou episod al conflictului care 
opune pe primul ministru al In
diei, Indira Gandhi, președintelui 
Partidului Congresul Național In
dian, S. Niajalingappa, s-a consu
mat miercuri prin hotărîrea a 11 
din cei 21 de membri ai Co
mitetului Executiv al partidului 
de a „exclude" pe premierul In
diei din partidul de guvernă- 
mînt. Rezoluția adoptată cu a- 
cest prilej cere, de asemenea, 
deputaților partidului să aleagă 
un nou lider, oare s-o înlocuias
că pe Indira Gandhi în fruntea 
guvernului indian.

Această măsură, precizează ob
servatorii politici din Delhi, nu

• TEL AVIV. — Un purtător 
de cuvînt militar israelian citat 
de agenția Reuter a declarat că 
miercuri pe teritoriul iordanian 
au avut loc lupte între o unitate 
de recunoaștere israeliană și 
grupuri palestiniene de guerilă. 
El a precizat că mai mulți pa
lestinieni și un soldat israelian 
au fost răniți. Lupta s-a desfă
șurat in partea de est a liniei 
de încetare a focului, la sud de 
Marea Moartă.

★
• AMMAN. — Agenția Reuter 

anunță că un purtător de cuvînt 
militar iordanian a declarat că 
forțe armate israeliene au trecut 
miercuri linia de încetare a fo
cului în regiunea Aqaba, în par
tea de sud a Iordaniei, dar în 
urma unui schimb de focuri au 
fost forțate să se retragă. El a 
adăugat că un soldat iordanian 
a fost rănit.

• LA HAVANA a sosit 
miercuri mareșalul Uniunii So
vietice, Andrei Greciko, minis
trul apărării al U.R.S.S., care la 
invitația lui Raul Castro Ruz, 
ministrul forțelor armate revo
luționare al Cubei, va face o vi- 

' zită oficială de prietenie în a-
ceastă țară.

siune a sa, relațiile economice 
dintre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Democrată Ger
mană s-au dezvoltat și adîncit 
an de an, ceea ce s-a reflectat 
în creșterea continuă a schimbu
rilor comerciale dintre cele două 
țări și în realizarea de acțiuni 
conarete de colaborare și coope
rare economică și tehnioo-științi- 
fică.

Examinînd posibilitățile de 
dezvoltare a colaborării dintre 
Republica Socialistă România și 
R. D. Germană, Comisia mixtă 
guvernamentală, pornind de la 
recomandările sesiunii a 23-a 
C.A.E.R., a stabilit măsuri de 
lărgire a colaborării și cooperării.

în timpul sesiunii, părțile au 
efectuat un schimb de păreri în 
legătură cu mersul lucrărilor de 
coordonare a planurilor de dez
voltare a economiilor naționale 
ale celor două țări pe perioada 
1971—1975, precum și în ceea ce 
privește continuarea și finalizarea 
acestei activități.

Protocolul sesiunii a 3-a a Co
misiei mixte guvernamentale a 
fost semnat de Mihai Marinescu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, și de dr. K. Fichtner, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R. D. Germane.

Din presa străină:

„ Jeune AMque“:
Rio de Oro

în urma întrevederilor tripartite, care au avut loc Ia 
Rabat, între Maroc, Algeria și Mauritania, guvernul marocan 
și-a prezentat din nou, în mod oficial, în fața Adunării 
Generale a O.N.U. revendicările sale asupra Saharei, zisă 
spaniolă, care înglobează, între altele, regiunile Sakiet-El- 
Hamra și Kio de Oro.

In 1967, prin intermediul lui M. Cherkaouy, pe atunci mi
nistru al afacerilor externe, Marocul prezenta pentru prima 
dată cazul acestui teritoriu în fața instanței internaționale, 
obținînd de la aceasta promisiunea unui referendum în le
gătură cu viitorul regiunii respective. Spania, puterea co
lonială, urma să se ocupe de organizarea lui, de comun acord 
cu țările limitrofe, Marocul și Mauritania. Referendumul^ 
a fost insă amînat de către spanioli, care s-au folosit tie “ 
neînțelegerile teritoriale dintre Maroc și Mauritania.

Acest obstacol a fost însă depășit după reuniunea islamică 
Ia nivel înalt, care a avut loc la Rabat și care a prilejuit 
o sCrie de întrevederi între cele mai înalte oficialități ale 
celor două țări ce au căzut de acord asupra necesității de 
a-și soluționa problemele contencioase. După aceasta, Ma
rocul a cerut sesiunii generale a O.N.U. aplicarea promisiunii 
din 1967.

Ahmed Laraki, ministrul afacerilor externe al Marocului, 
devenit ulterior prim-ministru, a precizat în termenii ur
mători poziția țării sale în ceea ce privește așa-zisa Sahara 
spaniolă: „nu numai că guvernul de la Madrid nu a răs
puns cererii Marocului de a se organiza un referendum, dar 
măsurile pe care acesta le-a luat pe plan militar (în această 
regiune au fost trimiși 7 000 de soldați care s-au adăugat ailor 
3 000 deja prezenți), din punct de vedere administrativ (Spa
nia a inițiat pregătirea unilaterală a referendumului) și eco
nomic (apeluri presante la diverse firme străine pentru ex
ploatarea bogățiilor regiunii), indică faptul că politica ofi
cialităților spaniole nu conduce Ia emanciparea teritoriului". *■  
La rîndul ei, Mauritania, acum aliata Marocului în această 
privință, a cerut aplicarea rezoluției O.N.U., făcînd cunoscut 
interesul său deosebit pentru Rio de Oro.

Obiectul disputei este într-adevăr important : așa-zisa Sa- 
hară spaniolă dispune de imense zăcăminte fosfatice (de or
dinul a 1 300—1 400 milioane de tone), a căror exploatare ar 
putea revoluționa situația pe piața mondială a fosfaților. 
Care este, în schimb, poziția Spaniei ? Prin intermediul unui 
articol publicat în cotidianul „Ya“, Spania a menționat că 
această regiune a Saharei este considerată drept „o provin
cie spaniolă, cu o reprezentare în Cortes (parlamentul spa
niol), precum și cu un statut de autonomie". Pentru guver
nul spaniol totul se petrece deci, ca și cum referendumul 
proiectat ar fi avut deja loc și s-ar fi încheiat cu alipirea 
acestui teritoriu (200 000 km pătrați și 60 000 de locuitori 
nomazi) la Spania.

în acest mod, cea de-a doua bătălie a Saharei sau, cu alte 
cuvinte, cea de-a doua bătălie a fosfaților a fost declan
șată. Și de astă dată șansele Marocului par mai mari ca 
în 1967, dat fiind că el și-a rezolvat problemele teritoriale 
cu vecinii săi.

• ÎNTR-UN INTERVIU acor. 
dat ziarului „Handelsblatt", pri
marul Berlinului occidental, 
Klaus Schuetz, a declarat că nu 
există un mijloc mai bun pen
tru guvernul de la Bonn de a 
dovedi politica sa realistă, de
ck plasarea pe o bază rezona
bilă a raporturilor sale cu Po
lonia.

El consideră că noul cancelar 
vest-german, Willy Brandt, ar

NIGERIA. — Sala unui „spital" înființat de Crucea Roșie Inter
națională in pădurile din Biafra

VIZITA DELEGAȚIEI 
MILITARE ROMÂNE 

IN AUSTRIA
VIENA 12. — Corespondentul 

Agerpres, P. Stăncesou, transmi
te : Delegația militară romC-/. 
condusă de ministrul forțelor ar
mate, general-colonel Ion loniță, 
care vizitează Austria la invitația 
ministrului federal al apărării, 
Georg Prader, s-a deplasat marți 
după-amiază și miercuri la 
Innsbruck și Salzburg și a asistat 
la un exercițiu tactic pe cîmpul 
de manevre Lizum. Șeful guver
nului landului Tirol, Eduard 
Wallnofer, a oferit o masă în 
cinstea oaspeților români. Dele
gația militară română a fost în
soțită în timpul acestei deplasări 
de ministrul Georg Prader și de 
ofițeri superiori ai armatei aus
triece.

Miercuri seara, însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al Republicii 
Socialiste România la Viena, 
Dionisie Bircea, a oferit, în sa
loanele ambasadei, o recepție. 
Au fost prezenți ministrul apă
rării, Georg Prader, Bruno Pitter- 
mann, președintele grupului par
lamentar al Partidului socialist 
austriac, ofițeri superiori ai ar
matei austriece, ambasadori și 
atașați militari străini acreditați 
la Viena, personalități ale vieții 
publice austriece.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

trebui să publice o declarație, 
care „să angajeze R.F. a Germa
niei față de integritatea și in
violabilitatea teritorială a Po
loniei prin recunoașterea carac
terului definitiv al frontierei 
Oder-Neisse". Această declarație, 
în opinia lui Schuetz, ar putea 
să fie făcută separat, sau inclusă 
într-un tratat privind renunțarea 
la folosirea forței, încheiat intre 
cele două state.
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