
Din cronica 
întrecerii uteciste

INITIATIVE 
HUNEDORENE

l* *na  din inițiativele recente 
ale organizațiilor U.T.C. din ma
rile unități economice hunedo- 
reae este și aceea a antrenării 
tinerilor la întreținerea și re
pararea mașinilor și utilajelor. 
In ultima săptămînă au luai 
P-rte la asemenea acțiuni peste 
1090 de tineri. Un exemplu 
care ilustrează eficacitatea ac
tivităților întreprinse ni-1 oferă 
rezultatele înregistrate in ca
drul exploatărilor miniere Vul
can și Lupeni, unde 60 de ti
neri. lucrînd în afara orelor de 
program, au reușit să repare 
patru trolii și șase motoare de 
mină. (Ioan Groza).

• 
LA 
mai __________ 
globale pe primul an al noului 
cincinal. De remarcat că, datori
tă măsurilor aplicate pentru fo
losirea cu maximum de randa
ment a timpului de lucru in 
toate schimburile, mai mult de 
80 la sută din sporul de produc
ție realizat până acum s-a obți
nut pe seama creșterii producti
vității muncii.

• COLECTIVELE DE MUNCA 
DIN UNITĂȚILE DE INDUS
TRIE LOCALA ALE JUDEȚU
LUI SUCEAVA și-au îndeplinit 
prevederile planului lâ produc
ția marfă pe întregul an.

O PĂDURE PLANTATĂ 
LA MARGINEA

T ORAȘULUI

Peste 1 000 de tineri gălățeni 
din organizațiile U.T.C. de la 
Liceul de marină, Grupul șco
lar ..Al. loan Cuza", Șantierul 
Naval. I.J.I.L., I.P.T.M.A. și 
IJ.G.C.L. au participat la o 
amplă acțiune de amenajare a 
zonei bălții Cătușa, perimetru 
in care edilii orașului și-au 
propus să amplaseze un nou 
loc de agrement. Tinerii vor 
planta aici peste 50 000 de 
puieți de arbori și arbuști. 
Pină in prezent, profitând de 
vremea prielnică din ultimele 
zile, ei au săpat peste 4 000 de 
gropi și au plantat 3 000 de 
puieți -care urmează să încon
joare. ca o pădure, viitorul lac 
nautic Cătușa. (Vasile Cabur- 
gan).

RAPORTEAZĂ 
ÎNDEPLINIREA 
PLANULUI Șl 

ANGAJAMENTULUI 
ANUAL LA MUNCA 

PATRIOTICĂ
Organizația județeană Cluj a 

U.T.C. și-a îndeplinit planul și 
angajamentul anual în activita
tea de muncă patriotică. Tinerii 
di»i această parte a țării au reali- 
■K, printre altele, plantarea a 
4a0 hectare de pădure. îngrijirea 
a I 000 hectare de culturi fores
tiere, scoaterea de sub efectul 
excesului de umiditate și al 
eroziunii a 818 hectare teren a- 
gricol, întreținerea a 49 000 hec
tare pășune, trimiterea către 
oțelăriile patriei a peste 21000 
tone deșeuri metalice. Totodată 
ei au participat masiv la strin- 
gere3 recoltei acestei toamne.

Cele mai bune rezultate au 
fost înregistrate de organizațiile 
U.T.C. din municipiile Cluj-Na- 
poca și Dej, din orSșele Gherla 
și Huedin, din comunele Apahi- 
da. Băișoara, Bontida, Cășei. 
Ciucea. Cojocna, Vad, care și-au 
depășit substanțial planul la 
toate capitolele și care au asigu
rat un bogat conținut educativ 
tuturor acțiunilor întreprinse.

58 de ani de la desăvlrșirea
statului national unitar român

DEZIDERAT VITAL
REALIZAT 

DE ÎNTREGUL

Proletari din toate țările, uniți-vă!

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST
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Tineretul marilor familii muncitorești

La temelia de beton 
a realizărilor

CIFRE CONCLUDENTE

Nu există colț de țară care 
să nu fi așezat la înălțarea 
edificiului său întinerit temelia 
trainică a betonului cu ciment 
de Bîrsești. în. cei 17 ani de 
funcționare, Combinatul de 
lianți și azbociment Bîrsești — 
Tg. Jiu și-a ciștigat un bun 
renume, devenind principalul 
furnizor de ciment, var, tuburi, 
plăci și panouri din azbociment 
și alte materiale de construc
ție. ,.în anul 1974 — ne spunea 
inginerul Ion Mija, directorul 
tehnic adjunct — ne-am situat 
pe primul loc în ramura mate
rialelor de construcție. în ur
mătorul an am obținut Diplo
ma pentru folosirea judicioa
să a utilajelor și a fon
dului de timp, iar acum 
sperăm să ocupăm tot locul 
întâi". Nu este numai un dezi
derat, ci o hotărîre unanimă a 
colectivului de aici, exprimată 
de indicatorii de plan, depășiți 
substanțial pe cele zece luni 
ale anului curent. De la Bir- 
sești — Tg. Jiu au fost expe
diate șantierelor țării mai rhult 
cu 45 000 tone cimeht, 2 700 
tone var, 17 km tuburi din 
azbociment, 6 000 mp panouri 
din același material. Tot la 
această dată combinatul gor- 
jan și-a onorat în întregime 
obligațiile contractuale față de 
partenerii străini.

Ne-am fi oprit poate aici, la 
aceste realizări concludente, 
dacă n-ar fi intervenit tovară
șul Ion Ungurici, secretarul 
comitetului de partid, mențio
nând că această constanță a 
realizărilor se datorește în 
egală măsură tinerilor cimen- 
tiști, mobilizați cu tot mai 
multă răspundere în muncă, 
preocupați să-și ridice nivelul 
politico-ideologic și de cunoș
tințe profesionale.

TN SECȚIA CU CEL MAI 
BUN STRUNGAR

Cu ce au contribuit tinerii 
din atelierul mecanic la reali
zările întregului colectiv ? Ar fi 
simplu de explicat. Doar ei — 
constituind principala forță în 
acest atelier — execută lucră
rile de reparații și piesele de 
schimb necesare instalațiilor 
atît de complexe și solicitate. 
Dar șefului de atelier, maistru
lui Vasile Nanu. îi place de
monstrația convingătoare, lu
crul concret. îmi arată, fără 
prea multe vorbe, o piesă, un 
angrenaj, de primă importanță 
pentru cuptoarele de ciment, a 
fost executat aici, cu eforturi 
proprii, fără a mai fi nevoie să 
se procure din import. Față de 
modelul original, piesa a supor
tat modificări1, cîștigind tot
odată in mărirea gradului de 
rezistență. S-a lucrat continuu, 

AU REALIZAT PLANUL 
DE PRODUCȚIE PE I976

ÎNTREPRINDEREA TEXTI- 
LUGOJ a atins cu o lună 

devreme planul producției

inclusiv duminica, pe echipe, 
execuția durînd 90 de ore. 
,.Ne-am angajat s-o executăm
— ne spune secretarul organi
zației U.T.C.. Victor Moldoveanu
— și trebuie făcută. Pentru 
prima dată piesa va fi folosită 
la cuptorul 7. Probele confirmă 
calitatea lucrării11. Ne oferă și 
citeva nume ale autorilor aces
tei realizări și ale altora : Rudolf 
Coleșca, Petre Cuba, Valeriu 
Potcovaru. Nicolae Pirvulescu, 
Ion Broscaru, Nicolae Șerbă- 

Floricel Tarța și Peter Baks — deprind tainele meseriei in atelierul Grupului școlar de pe lingă 
întreprinderea de autocamioane Brașov

Fotografia : GHEORGHE CUCU

noiu. majoritatea strungari. Tot 
el amintește despre o inovație 
a lui Patriciu Bosca, a cărei 
valoare inițială se ridica la 
450 000 lei. Pentru repararea 
strungurilor din atelier acționea
ză o echipă specializată, formată 
tot din tineri, avindu-1 șef pe 
Constantin Tufan. Inițiativa ti
nerilor, privind organizarea

V. RAVESCU

(Continuare in pag. a IlI-a)

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit pe Gaston Plissonnier, 

secretar al C. C. ai P. C. Francez
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, a primit, 
marți după-amiază, pe tovară
șul Gaston Plissonnier, membru 
al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al Partidului Comunist 
Francez, care, la . invitația Co
mitetului Central al P.C.R.. a 
făcut o vizită în țara noastră.

La întrevedere a participat 
tovarășul Ștefan Andrei, mem
bru supleant al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.

Oaspetele a transmis tovară
șului Nicolae Ceaușescu un 
cald salut de prietenie din 
partea secretarului general al 
P.C. Francez, tovarășul Geor
ges Marchais. împreună cu 
urări de noi succese poporului 
român in construirea societății 
socialiste.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat la rîndul 
său- cele mai bune urări și un 
salut călduros tovarășului Geor
ges Marchais, conducerii Parti
dului Comunist Francez.

în .timpul întrevederii a avut 
loc un schimb de păreri privind 
activitatea și preocupările Parti
dului Comunist Român și Parti
dului Comunist Francez, expri- 
mindu-se dorința comună de a 
dezvolta în continuare relațiile 
de prietenie, colaborare și soli
daritate dintre cele două parti
de. in interesul prieteniei tra
diționale dintre popoarele ro
mân și francez, precum și al 
lărgirii raporturilor dintre 
România și Franța.

în cadrul examinării unor 
probleme ale actualității politi
ce internaționale a fost evi
dențiată necesitatea de a se ac
ționa pentru dezvoltarea și în
tărirea colaborării dintre parti
dele comuniste și muncitorești, 
dintre toate forțele progresiste,

democratice și antiimperialiste, 
pentru continuarea și adiricirea 
cursului spre destindere, pace, 
securitate și colaborare pe con
tinentul nostru și în lume, pen

La Institutul de învățămînt 
pedagogic Bacău — o premieră: 

CONSTRUCTORI
DE MAȘINI

Deși, prin numărul studenți
lor, Institutul de învățămînt pe
dagogic din Bacău se situează 
printre cele mai mici din țară, 
realizarea integrării învățămîn- 
tului cu cercetarea și produc
ția găsește și aici un teren 
optim.

O premieră a acestui an uni
versitar o constituie înființarea 
unei .secții de subingineri în 
specialitatea tehnologia con
strucțiilor de mașini, cu două 
grupe la cursurile de zi și două 
grupe iar seral, secție ce confe
ră de acum institutului o diver
sificare a profilelor în concor
danță cu nevoile de cadre ale 
județului. Cum se va realiza 
pregătirea viitorilor subingineri 
în triada învățămint-cercetarc- 
producție, este prima întrebare 
la care ne-a răspuns tovarășul 
inginer Dumitru Bontaș, deve
nit, după un stagiu în produc
ție la întreprinderea de mașini- 
unelte Bacău, cadru universitar.

„întreprinderea Ia care am 
lucrat va găzdui începînd cu 
anul viitor o unitate de învăță- 
mînt și producție de tip B. în 
cadrul atelierului-școală, care 
se va construi pe o suprafață 
de 2 500 m2, dorim să profilăm 
producția pe aparate de serie 
mică preluînd, în același timp, 
o parte din producția de scule, 
dispozitive și verificatoare a în

tru triumful cauzei socialismu
lui.

întrevederea a decurs într-o 
ambiantă de caldă cordialitate 
și prietenie.

treprinderii de niașini-unelte. 
Ne propunem, de asemenea, 
realizarea asimilării unor fur
nituri din import, precum și 
omologări pentru secția meca
nică fină. Pentru anul univer
sitar următor vom începe cu 
studenții munca de proiectare 
pentru modernizări de profile 
pentru mașini-unelte. Activita
tea practică este asigurată prin 
structurarea pe module a peri
oadelor, în prezent ea desfășu- 
rîndu-se in atelierele institu
tului".

în ateliere, studenții secției 
de matematică-fizică lucrează 
la realizarea unei producții de 
reostate in trepte tip R I 40, 
ale cărei încercări, proiect, mon
taj aparțin în întregime cadre
lor didactice și studenților.

Contractat cu Oficiul cen
tral de mijloace de învățămint 
al M.E.Î., acest aparat oferă de 
pe acum viitorilor profesori 
ocazia familiarizării cu instru
mentele necesare unui învăță- 
mi nt modern. Alternîndu-se în 
stagii cu colegii de la TCM, 
studenții de la matenTatică-fizi- 
că realizează o producție de 
jumătate de milion lei. Execu
ția de subansamble este asigu-

C. STĂNCULESCU

(Continuare în pag. a II-a)

NOSTRU POPOR IN PAGINA a 3-a
în. istoria poporului ro

mân sint înscrise, la loc de 
înaltă cinstire, evenimente 
pe care scurgerea anilor, 
departe de a așterne colbul 
uitării, le înfățișează ~ me
reu mai vii, mai încărcate 
de profunde semnificații. Și 
acestea pentru că ele mar
chează momente cruciale în 
dezvoltarea patriei noastre.

Un astfel de eveniment îl 
constituie cel legat de 1 de
cembrie 1918. dată ce simbo
lizează încheierea procesului 
de desăvârșire a statului na
țional unitar român. Au tre
cut de atunci 58 de ani, dar 
pentru poporul nostru a- 
ceastă memorabilă zi este și 
va rămine pentru totdeauna 
incrustată pe răbojul isto
riei. pentru că ea reprezintă 
încununarea unei lupte de 
veacuri purtată necontenit 
împotriva tuturor acelora 
care ne voiau răzlețiți și re
semnați sub stăpinirea unor 
forțe străine acaparatoare.

1 decembrie 1918 a venit 
și trebuia să vină, pentru 
că a fost pregătit de veacuri 
întregi in aspre încleștări, 
de suferințe și jertfe,, de 
speranță și izbînzi, a venit 
și trebuia să vină spre a 
incorona victoria unui po
por ce n-a precupețit nici 
un efort pentru a-și vedea 
patria unită și neatirnată.1

Istoria stă mărturie că ro
mânii au desfășurat o titani
că luptă pentru a-și apăra 
țara și neamul și chiar dacă 
vitrege împrejurări i-au si
lit a trăi multă vreme des- 
părțiți prin arbitrare și vre
melnice granițe, conștiința 
unității și individualității ca 
popor, ca țară, s-a păstrat 
nealterată, s-a transmis din 
generație în generație, fer- 
tilizindu-le gindirea și im- 
putemicindu-le brațul.

Stau mărturii acestei eroi
ce lupte Burebista și De- 
cebaî. Menumorut și Gelu. 
Basarab I și Mircea, Ștefan 
cel Mare, Iancu de Hune
doara și Vlad Țepeș. Glâ- 
suiește din bătrine cronici 
epopeea lui Mihai Viteazul, 
domnitorul care reîntrupa, 
la 1600. Dacia străbună, in 
pofida tuturor potrivnicilor 
vremii.

te. vorbește despre marea 
năzuință a Unirii lupta ne
ostenită a țăranului român, 
acela care, din veac în veac, 
a ținut sus steagul libertății, 
știind a-și apăra țara de 
dușmani, dar a știut la fel 
de bine să-și ceară dreptul 
la viață, precum a făcut-o 
în 1437, la Bobîlna, în 1514, 
sub conducerea lui Gheor- 
ghe Doja, în 1784. sub fla
mura ridicată de Horia.

în zorii erei moderne, 
marcată in istoria noastră 
de revoluția din 1821, con
dusă de Tudor din Vladi- 
miri, aspirația spre unitate 
și libertate capătă noi di
mensiuni, cuprinzînd întreg 
teritoriul patriei și pregă
tind uriașul val revoluționar 
de la 1848. Revoluția româ
nă de la cumpăna veacului 
trecut a proclamat libertăți 
sociale pentru întreg po
porul, dar aceasta numai 
prin obținerea neatârnării și 
unității naționale, adevăra
ta „cheie de boltă fără de 
care s-ar prăbuși întreg e- 
dificiul național" cum se ex
prima, cu îndreptățire, ma
rele patriot Mihail Kogăl- 
niceanu.

Libertatea deplină și uni
tatea, postulate fundamen
tale ale revoluției, își vor 
afla, pe rînd. împlinirea. In 
1859. prin unirea Moldovei 
cu Muntenia, se pun bazele 
statului național român mo
dern, în jurul căruia se po
larizează întreaga luptă na
țională românească. Cuceri
rea independenței de stat 
absolute în 1877—1878 a a- 
dăugat noi valențe acestei 
lupte, stimulînd energiile 
revoluționare ale poporului, 
pregătit acum să dea asal
tul final pentru realizarea 
desăvîrșirii unității sale.

Portdrapelul luptei națio
nale a devenit clasa munci
toare, partidul său revolu
ționar, care s-au situat în 
fruntea maselor largi ale 
poporului, militind cu con
secvență pentru împlinirea 
mărețului ideal.

VASILE NICULAE 
doctor in istorie

(Continuare în pag. a IIÎ-a) I

Un raid-anchetâ întreprins, recent, în mtii multe școli este în 
măsură sâ ilustreze mai multe atitudini față de ora de educație 
fizică, cînd, de fapt, ar trebui să fie una singură, aceea cerută 
de regulamentele și programele școlare.

ora pe £ c M1 LUIJlca 

Acea rubrică din orarul școlii care 

în unele locuri înseamnă spațiu gol!

„PREFERĂM ÎN AER LIBER. E 
MAI BINE, MAI SĂNĂTOS I”
...Clopoțelul a sunat și pe 

platforma de bitum din fața 
sălii de sport sint adunați, pe 
două rânduri, elevii anului I 
de la secția mecanică a Liceu
lui ..Horia, Cloșca și Crișan" 
din Abrud, județul Alba. Fete 
și băieți, împreună, frumos 
echipați. Profesoara de educa
ție fizică, Veronica Mesaroș — 
in ținută cerută, adică în tre

ning- și bascheți — trece în re
vistă efectivul, ținuta sportivă, 
ascultă raportul șefului de clasă 
care anunță că nu există nici un 
absent. E o dimineață insorită, 
dar aerul rece se simte. Urmă
rim citeva minute cum se des
fășoară programul. La început 
— citeva tururi ale platformei 
in pas de defilare. „Fiind din 
anul I, trebuie să-i învățăm și 
cum să meargă, în pas de de
filare, avînd o ținută corectă, 
să se obișnuiască cu comenzile",

MODERNIZAREA 
AGRICULTURII 

temă dc studiu și teren 

de afirmare pentru 

tinerii specialiști
Pe inginerul Constantin Nico- 
lescu îl preocupă problema 
perfecționării tehnologiilor de 
irigare, soluțiile vizind impor
tante economii de apă și ener
gie, o înaltă eficiență economică

Foto: O. PLEC AN 

ne spune profesoara. O altă re
priză — pas’ alergător. Apoi e- 
xerciții de respirație. După 
care, cele două rînduri se află 
față în față, la o distanță de 
circa 8 m. Se execută și se în
vață aruncarea și prinderea 
corectă a mingii de oină. Un 
scurt răgaz în care comanda o 
preia responsabilul clasei. „Avem 
rezultate bune, în școala noas
tră, în ce privește activitatea 
sportivă. Avem campioni pe 
țară și pe județ la diferite 
sporturi. De ce? Pentru sport 
există, Ia copiii aceștia din 
munți, o mare pasiune, dar și 
o mare disciplină din partea 
noastră. Ce să vă spun? Mulți

GÎNDURI DE TÎNĂR SCRIITOR

Poezia și umanismul
Prin om la umanism ! Iată 

cum s-ar putea traduce în alți 
termeni ceea ce Căli ne seu 
găsea caracteristic gîndirii 
umaniste — trecerea de la 
particular la universal. Căci „a 
vedea în orice punct al lumii 
o oglindă a totului" înseamnă și 
a propune omului istoric un 
model de idealitate în care 
viitorul devine un prag al rea
lității concrete. Iar a-i propune 
omului omeneasca-i frumusețe 
ca măsură a existenței sale mi 
se pare, la capătul șirului de 
experiențe tragice pe care le-a 
trăit și pe care încă le mai tră
iește umanitatea, nu o misiune 
nobilă, ci una firească. Să vor
bim așadar omului despre va
lorile înalte ale sufletului său. 
Cum ? Arătîndu-i mereu aceas

dintre cei care au ajuns să re
prezinte șeoala în întrecerile 
sportive, cînd au venit la liceu 
nu știau mare lucru. Au învă- 

*țat să practice corect dis
ciplinele preferate, in orele 
dc educație fizică. Este prin
cipalul obiectiv pe care-1 ur
mărim. Copilul trebuie să capete 
deprinderea și pasiunea de a 
practica sportul pentru sănăta
tea proprie și pentru recreere 
la ora de educație fizică. Un 
exemplu: iarna, cînd condițiile 
permit, orele de educație fizică 
le facem pe pirtia de schi și 
de sanie. Așa am ajuns să 
avem la aceste sporturi cam
pioni pe țară și pe județ. Deși 

tă mostră de idealitate sau aju- 
tindu-1 să dezgroape din. chi
hlimbarul obișnuințelor bulgă
rul de aur al omenescului ? 
Iată întrebarea artei adevărate, 
a artei militante și implicit a 
poeziei. A întreba despre om 
— iată sensul adevărat al ac
tului de creație. După cum a te 
ralia căii active de descoperire 
a adevărului despre om în
seamnă a înțelege adevăratul 
sens modelator al propunerii 
artistice. Pentru că umanismul 
și mai ales umanismul socialist 
nu este, nu poate fi rezultatul 
unor laminări exterioare, ci un 
proces de autodevenire în care 
omul se recîștigă prin efort,, 
învățînd sensul valorilor cărora 
le dă nume, al valorilor umane. 
Fiindcă binele sau răul, cupi-

avem sală de sport, preferăm 
aerul liber. E mai bine, mai 
sănătos".

5 ELEVI PE METRU PĂTRAT, 
IAR ALĂTURI, STADIONUL 

CU PAZNICI INTRANSIGENȚI !

Ne aflăm în curtea Liceului 
nr. 5 „Octavian Goga" din Sibiu. 
De fapt, această curte, cu 
bitum, care măsoară exact 50 
pe 40 m, aparține în egală mă
sură și Școlii generale 15, a 
cărei clădire desparte, de fapt,

VASILE CABULEA

(Continuare în pag. a 111-a)

ditatea și filistinismul, bigotis
mul și generozitatea nu sint în 
cadrul umanismului noțiuni ge
nerale. Ele operează aici numai 
ca valori sau nonvalori istorice. 
A propune unele, a respinge 
altele nu se poate face în nu
mele unui umanism atemporal. 
Și cu atît mai inoperante devin 
ele în cadrul umanismului so
cialist, a acelui umanism care, 
specifică documentele de partid, 
afirmă valorile individuale ale 
omului în contextul afirmării 
generale a valorilor sociale. 
Altfel spus el propune valori 
morale în plan social, adică 
acolo unde ele există. Antropo
centrismului individual renas
centist, umanismul socialist îi 
adaugă un antropocentrism so
cial, dacă se poate spune așa.

Ce rol îi revine poeziei, artă 
a mișcării sufletești, a stărilor, 
în edificarea acestui nou uma
nism ? Unul esențial. Tocmai 
pentru că este o artă a stărilor 
sufletești. Tocmai fiindcă ple- 
cind de- la funcțiile ideale ale 
unui cod moral superior ea 
pune în mișcare stări asemănă
toare — recepția ei nici nu se 
poate face decît pe lungimi de 
undă spirituale asemănătoare 
— care devin permanențe. Poe
zia are nevoie pentru a acționa 
de stări emoționale vecine pro
punerii sale, dar pe acest teren 
ea întreține focul sacru al ome
nescului. Ea este asemeni im
pulsului necesar mișcării unui 
pendul. Pentru a-i spori am
plitudinea este nevoie de în
scrierea în pasul acestuia, după 
cum, odată realizată această
armonizare, amplitudinea miș
cării crește în funcție de inten
sitatea impulsului, în funcție,
deci de 
mesajului 
mesaj ce 
oarecare, 
ric. Este 
care numai

adevărul și forța
artistic. Al unui

nu poate fi unul 
ci concret isto- 

o evidență pe 
prostia sau reavoin-

ta o pot pune în discuție, că

HORIA BĂDESCU

(Continuare in pag. a ll-a)
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OH G A .Vf Z.lfJ A U. T. €.
Un gest sob semnul moralei comuniste
Pentru prietenii noștri...

Cum se pregătesc și participă formațiile 
tineretului la Festivalul „CÎNTAREA ROMÂNIEI"

Lucrurile frumoase nu au ne
voie de cuvinte prea multe. Ele 
vorbesc de la sine. Aflat la 
Piatra Neamț, unul dintre acti
viștii comitetului municipal 
U.T.C. mi-a povestit O faptă a- 
partinind uteciștilor din cele 
două organizații ale secției 
.Mobilă" a întreprinderii ju
dețene de industrie locală. Era 
vorba de o... surpriză, dar l-am 
convins pe secretarul organiza
ției U.T.C. „Mobilă“-2, Constan
tin Nănescu, să o facem cunos
cută cu' o clipă mai devreme. 
Povestește Constantin Nănes
cu : „Comanda nr... a sosit pe 
neprevăzute. Planul de produc
ție era întocmit. Nu mai exista 
nici o „fereastră". Și. totuși, a- 
coastă comandă era de o natură 
cu totul și cu totul specială, 
astfel incit trebuia musai să o 
executăm. Biroul organizației 
U.T.C. s-a întrunit, a dezbătut 
situația și a hotărît să convoace 
adunarea generală a uteciștilor. 
Le-am supus spre dezbatere so
luția la care ajunsesem și am 
obținut asentimentul fără re
zervă al tuturor. Apoi, am tre
cut la analiza problemelor. 
Spun probleme pentru că se ri
dicau mai multe și nu dintre 
cele ușoare : planificarea faze
lor de execuție, programarea 
schimburilor prelungite de pro
ducție, mobilizarea uteciștilor 
organizației. împărțirea judi
cioasă a sarcinilor. Mai ales 
aici erau ceva greutăți : mulți 
tineri fac navetă, unii sînt în
scriși la liceul seral și trebuia 
să gîndim bine cum să ne im-

VIAȚA BATE LA UȘĂ
I. T., Turda : îți înțelegem 

foarte bine supărarea, dar con
tinuăm să credem că la mijloc 
nu este decit o neînțelegere din 
partea liceului căruia i te-ai 
adresat. Reglementările spun că 
tinerii care la data încorporării 
se aflau în timpul desfășurării 
studiilor liceale — serale ori 
fără frecvență — la lăsarea la 
vatră au posibilitatea să-și con
tinue școala în anul de studiu 
pe care-1 urmau. Pentru acest 
an școlar ultima dată la care 
tinerii aflați in această situație 
se pot înscrie la liceu a fost 
stabilită a fi 15 decembrie. 
Pentru anii I și III at liceelor 
există însă o situație aparte, 
întrucit nu pot fi depășite cifre
le de școlarizare ale liceelor, 
conducerile școlilor cărora vă 
adresați vă pot înscrie — la 
seral ori fără frecvență — 
în limita locurilor disponibile. 
Dacă la direcțiunea școlii că
reia te-ai adresat n-ai găsit în
țelegerea cuvenită, ai posibili
tatea să te adresezi inspectora
tului școlar, care te va îndru
ma, cu certitudine, spre un li
ceu cu locuri disponibile, dacă 
nu la seral, la fără frecvență, 
ca să nu pierzi acest an școlar, 
rămînînd ca în viitorul an să 
revii la liceul tău. Pină la 15 
decembrie ai posibilitatea să-ți 
clarifici situația școlară. Scrie-ne 
ce ai făcut.

DELIA IOAN, Olt î Ni s-a 
comunicat că și în acest an 
școlar se vor organiza cursuri 
suplimentare de pregătire în 
vederea concursului de admite
re în învățămîntul superior — 
începînd cu luna ianuarie. Aces
tea vor fi numai cursuri ajută
toare și suplimentare de pregă
tire, întrucit baza pregătirii 
pentru concurs o asigură șco
lile, paralel cu pregătirea pen
tru examenul de bacalaureat. 
Fiecare facultate își programea
ză cursurile de suplimentare de 
pregătire în funcție de necesi
tățile • și condițiile pe care 
le are, încît pentru a afla 
data exactă a începerii cursu
rilor la facultatea pe care 
ai ales-o, trebuie să te 
adresezi secretariatului aceste
ia ; noi n-am făcut-o întrucit 
nu ai precizat ce vrei să urmezi, 
îți aducem aminte că pentru în
scriere este necesară recoman-

pătțim sarcinile. în sfîrșit, după 
ce am pus totul la punct, 
ne-am prezentat la conducerea 
întreprinderii și am cerut apro
barea pentru execuția comenzii. 
A fost întocmită ,,minuta“ și 
am trecut la treabă... Termenul 
final de execuție : 20 decem
brie !“

Organizația U.T.C. „Mobilă-l", 
condusă de Niculina Crihan s-a 
atașat și ea acestui proiect. La 
1 noiembrie s-a dat ..startul” și, 
cu 90 uteciști împărțiți judi
cios, au început lucrarea în va
loare de 600 000 lei. Adică : 75 
dulapuri-tineret. 300 noptiere, 
300 paturi tapițate. 82 mese tip 
..foișor". 10 mese tip ..Cămin" și 
20 taburete. Convenția : fiecare 
utecist va munci, zilnic, peste 
program, cit îi permite timpul. 
Astfel au apărut și gesturile de 
mare omenie : navetiștii și-au 
amînat cu mai multe ore ple
carea spre comunele în care 
locuiau. în unele cazuri deose
bite soții și-au înlocuit soțiile 
pentru a nu se perturba mersul 
execuției comenzii, alții au e- 
fectuat încă un schimb, ceea ce 
înseamnă că au lucrat 8 ore în 
plus, uteciștii au venit la lu
cru în fiecare duminică. Si toa
te acestea fără ca nimeni să le 
impună să o facă, toate aces
tea din dorința lor de a oferi o 
surpriză... Acum, desigur, pe 
nimeni nu o să supere dacă 
vom înșira o listă de nume a- 
parținînd celor care s-au evi
dențiat in mod deosebit (secre
tarii organizațiilor U.T.C. îmi 
spuneau că ar trebui să-i tre- 

darea conducerii liceului, de
oarece cursurile sînt organizate 
pentru elevii din anii IV ai li
ceelor, pe care școlile ii reco
mandă. ca și pentru tinerii din 
producție care doresc să candi
deze în invățămintul superior, 
aceștia avind nevoie de re
comandare din partea întreprin
derii.

DOREL RIZA, Ploiești : Ur- 
mînd seralul la un liceu de 
profil auto, firește că lucrezi 
în domeniul respectiv și că. deci, 
cunoști meserie, deci la absolvi
re. liceul nu-ti atestă însușirea 
unei meserii, urmare a cursuri
lor sale ajutîndu-te să-ți lăr
gești pregătirea de cultură ge
nerală și tehnică de specialita
te. Avantajele pe care le vel 
avea la absolvire sînt oele sta
bilite de lege : adică vei bene
ficia de prevederile legii 12 
din 1971. care spur.e că se mic
șorează vechimea în muncă ce
rută de promovarea tetr-o ei- 
tegorie în alta in situația ab
solvirii liceului. In condițiile 
prevăzute pentru personalul cu 
pregătire medie. Ca să ajungi 
maistru, la absolvirea liceului, 
desigur. întrucit nu poți urma 
două școli deodată — întreprin
derea te poate recomanda să 
urmezi o școală de maiștri, in 
profil.

ELENA VOICULESCU, Bucu
rești, sectorul n : Stimată ma
mă, tocmai dumneavoastră, a- 
flată în Capitală, vă temeți că 
fiica nu va putea alege o me
serie potrivită unei fete, că sînt 
puține domenii unde lucrează 
fetele ? Săvîrșiți o eroare. Poa
te că este suficient să vă spu
nem că Ministerul Muncii, îm
preună cu alți colaboratori, a 
stabilit, în urma indicațiilor de 
partid care cereau o atenție deo
sebită pentru pregătirea profe
sională, în cît mai diverse me
serii ale femeilor, a stabilit nici 
mai mult nici mai puțin decit 
711 meserii din nomenclatorul 
general de meserii practicate la 
noi, care pot fi alese de fete. 
Dacă ne veți da cîteva puncte 
de reper asupra preferințelor 
fiicei, vă vom da sugestii un- 
de-și poate valorifica ea încli
națiile.

LUCREȚIA LUSTIG 

cern pe toți dar noi am Optat 
pentru tei mai buni dintre cei 
mai buni) : Ion Mocanu, Ale
xandru Bostan, Mihai Diaconu, 
Maria Cosma, Mariana Chirilă, 
Gavrilă Olteanu. Romică Găl- 
bează. Mihai Boroș, Vîorel 
Ailincăi, Ion Pricop, Valeriu 
Zargiu. Victor Sfarț, Nicolae 
Frăsiaescu. Ana $erban, Elena 
Brașoveanu. Viorica Antohi, 
Maria Ologesa. Petru Muraru, 
Gh. Cosmescu, Profira Tătaru 
și alții.

Pină acum, după cîte se vede, 
am păstrat intactă surpriza. O 
vom dezvălui cu speranța că și 
așa va rămîne oricum înscrisă 
la loc de cinste printre faptele 
de mare frumusețe de care 
sînt capabili uteciștii. Unul 
dintre căminele de nefamilisti. 
destinat fetelor din Combinatul 
de fire și fibre sintetice de la 
Săvinesti. este aproape gata. Se 
fac eforturi susținute Dentru 
ca. odată cu Anul Nou. alte ti
nere de la Săvinești să intre în 
casă nouă. Comanda nr.,.. pen
tru mobila căminului, care a 
sosit peste plan, este executată 
de tinerii întreprinderii ju
dețene de Industrie locală în 
timpul lor liber. O surpriză 
care, acum, nu mai este sur
priză. dar rămîne un frumos 
dar de Anul Nou. Cu cîteva 
zeci de zile mai devreme, prin 
intermediul ziarului nostru, 
uteciștii din cele două organi-4 
zații și-au transmis un călduros 
„La mulți ani“ !

TEODOR POGOCEANU

UNIVERSITATEA
POPITARÂ TEHNICĂ
La Casa de știință și tehnică 

pentru tineret din Brașov s-a 
deschis noul an de învățămint 
al Universității populare tehnice.

Organizată sub egida Comite
tului municipal Brașov al U.T.C., 
universitatea își propune des
fășurarea activității de educație 
materialist-științifică a tinerilor 
în strinsă legătură cu sarcinile 
dezvoltării economice ale socie
tății.

Cursurile vor viza angrenarea 
mai activă a tinerilor la orga
nizarea și realizarea sarcinilor 
de producție <Cr. industrie, pro
movarea noului în toate sectoa
rele de activitate.

Pînă în prezent au fost cu
prinși la această formă de învă- 
țămint 200 de cursanți: maiștri, 
tehnicieni, ingineri din toate în
treprinderile brașovene. care 
acționează în noi cursuri : in
formatică. energetică, e'.eetro- 
tehr ră indostrială f. altele-

ADINA VELtA

SCOATEREA LA CONCURS A UNOR POSTURI DIDACTICE
INSTITUTUL 

DE MEDICINĂ 
Șl FARMACIE 
BUCUREȘTI

FACULTATEA DE MEDICINA 
GENERALĂ

1. Asistent la catedra nr. L 
disciplina Limbi moderne, pozi
țiile 9; 13.

2. Asistent la catedra nr. 24, 
disciplina Educație fizică șl sport, 
poziția 11.

3. Asistent la catedra nr. 9. 
disciplina Microbiologic pentru 
medicină generală, poziția 7.

4. Asistent la catedra nr. 10. 
disciplina Morfopatologie, poziția
12.

5. Asistent Ia catedra nr. 14. 
disciplina Policlinica medicală 
Vitan, poziția 12.

Candidații la concurs vor de
pune la Rectoratul Institutului de 
medicină și farmacie din Bucu
rești, str. Dionisie Lupu nr. 37. 
în termen de 15 zile de la data 
publicării acestui anunț în Bule
tinul Oficial, cererea de înscriere 
împreună cu actele prevăzute de 
Legea nr. 6. privind Statutul per
sonalului didactic din Republica 
Socialistă România, publicată în 
Buletinul Oficial al Republicii So
cialiste România, partea I. nr. 33. 
din 15 martie 1969 și de Instruc
țiunile Ministerului Educației și 
învățâmîntului nr. 84 539/1969.

Cei care funcționează într-o in

ROMĂNIA-FILM PREZINTĂ
O PRODUCȚIE A CASEI DE FILME UNU

Trei zile și trei nopți
Scenariul : Alexandru Ivasiuc, Roxana Panâ (după romanul „Apa" 
de Alexandru Ivasiuc) ; regia : Dinu Tânase ; imaginea : Dinu 
Tânase, Doru Mitran ; decoruri : arh. Aureliu lonescu ; costume : 
Oltea lonescu ; montajul : Rodica Fălcoianu ; sunetul : ing.

Bujor Suru
cu : Petre Gheorghiu, George Constantin, Ion Caramitru, Amza 
Pellea, Gheorghe Dinicâ, Gabriel Oseciuc, Constantin Codrescu, 
Gyorgy Kovâcs, Irina Petrescu, Maria Cupcea, Fory Etterle, Paul 

Lavric, Ovidiu luliu Moldovan
Film realizat in studiourile Centrului de Producție Cinematografica 

„BUCUREȘTI"

Constructori de mașini
(Urmare din pag. I) 

rată în linie tehnologică, iar pa
nourile metalice și carcasele se 
asamblează sub un riguros con
trol al calității- Profilarea pro
ducției pe aparatură de uz di
dactic oferă și teren pentru 
cercetare, printre proiectele de 
diplomă ale viitorilor profesori 
numărindu-se și realizarea de 
noi tipuri.

Același lucru se poate spune 
și despre studenții secției de 
engleză-franceză pentru care 
școala reprezintă principalul te
ren al integrării. Studenții din 
anii mari devin nu o dată pro
fesori în cazul absentelor for
tuite ale cadrelor didactice din 
municipiul Bacău, precum ș: in 
mediul rural, conform solicită
rilor Inspectoratului general 
școlar. De asemenea, ei predau 
ore de limbi străine in cadrul 
grădinițelor, la Universitatea 
populară. O altă modalitate de 
integrare frecvent utilizată este 
munca în atelierul de stenogra
fie și in cadrul Biroului de 
traduceri, care are deja con
tractate o serie de lucrări cu în
treprinderi și unități economice. 
întocmirea bibliografiilor pe di
verse tematici la biblioteca in
stitutului. activitatea de îndru
mare a muncii cultural -artxrtsee
în școli, colaborările cu Ca «a 
corpului tidacr.c. cu Muzeul de 
istorie, eu Oficiul județean de
pentru ttneret Lntregeac paleta

stituție de învățământ superior 
sînt obligați să comunice în scris 
rectorului acesteia înscrierea la 
concurs.

Concursul va avea loc în ter
men de 15 rile de Ia data expi
rării termenului de înscriere.

UNIVERSITATEA 
„BABES-BOLYA!

CLUJ-NAPOCA
I. FACULTATEA DE FILOLOGIE 
Catedra de filologie germanică
Asistent. disciplinele Referate 

literare. Conversații. Limba en
gleză. poziția 30.
n. FACULTATEA DE ISTORIE 

ȘI FILOZOFIE
Catedra de educație fizică

Lector, disciplinele Fiziologia șl 
biochimia educație: fizice F spor
tului. Igienă. Control și prim aju
tor medical, poziția 21.
m. FACULTATEA DE DREPT

Catedra de drept I
Asistent, disciplinele Drept pe

nal. Drept procesual penal. Crimi
nalistică. poziția 15.
IV. FACULTATEA DE ȘTIINȚE 

ECONOMICE
Catedra de economie politică
Asistent, disciplinele Economie 

politică. Bazele comerțului exte
rior. poziția 26. 

manifestărilor în care viitorii 
profesori învață și muncesc, per- 
fecționîndu-se mereu in con
tact cu profilul meseriei în
drăgite.

Pentru viitorii profesori de 
educație fizică, aspectele inte
grării cuprind în premieră. în 
acest an. organizările de concur
suri si asigurarea arbitrajelor la 
diferite competiții, realizarea 
unor demonstrații, confecționa
rea de material didactic, amena
jarea și întreținerea bazelor 
sportive. ,

„Diversificată în funcție dc 
profil și posibilități, practica 
devine la Institutul pedagogic 
din Bacău un element pivot al 
integrării, ne declara tovarășa 
lector universitar Ana Grama, 
decan. Nu dorim să creăm 
condiții pentru confecționat cu
tii sau pentru lipit etichete. 
Studenții noștri, care, în majo
ritate. vor activa în învățămîn
tul obligatoriu general, trebuie 
familiarizați încă din primul 
an de facultate cu toate aspec
tele profesiunii lor.

Realizarea unei producții de 
mijloace de invățâmint. precum 
si participarea studenților tine
rei secții de subîngineri TCM 
la realizarea de repere pentru 
unrtăti economice din munici-
piui Bacău, contribuie, de ase
menea. la stabilizarea unui pro- 
rrain de integrare ale cărui cete 
valorice, formative și informa
tiv» vor creste sun ti tor. de la 
«a semestru la altuf.

Catedn de orranîxare 
ji tebnolorie

Lecter. Cjcpj-.ție Economie. I 
orrar rare și planificarea trans- 
pomrCor Apmviztonare si des
facere. Marketing industrial, po-1 
cna 1C.

Catedra de fmanțe si credit
Lectcr. disciplinele Finanțe, Fi

nanțele unităților economice, po-

Lector. disciplina Drept, poziția
13.

Asistent. disciplina Circulația 
bănească și credit, poziția 15.

Cana da*.;  la concurs vor de
pune '.a rectoratul Universității 
din Cluj-Napoca. str. M. Kogăl- 
nicear.u nr. 1, în termen de 15 
zile (pentru posturile de asistent) 
Si de 30 de zile (pentru posturile 
de lector), de la data publicării 
acestui anunț în Buletinul Oficial, 
cererea de înscriere, la care vor 
anexa actele prevăzute de Legea 
nr. 6 privind Statutul personalu
lui didactic din Republica So
cialistă România, publicată în Bu
letinul Oficial. Partea I. nr. 33 din 
15 martie 1969 și de Instrucțiunile 
Ministerului Educației și învăță- 
mîntului nr. 84 539 '1969.

Pentru posturile de asistent, 
candidații vor prezenta și o ade
verință din care să rezulte că au 
efectuat stagiul legal după repar
tizare.

Concursul se va ține la sediul 
facultăților. în termen de 15 zile 
(pentru asistenți) și de 60 de zile 
(pentru lectori), de la data expi
rării termenului de înscriere.

„EROII NEAMULUI" 
UN REUȘIT FESTIVAL 

DE POEZII PATRIOTICĂ
In cadrul manifestărilor 

cultural artistice desfășura
te cu prilejul fazei de masă 
a Festivalului național „Cîn- 
tarea României", la Alba Iu- 
lia a avut loc cea de a șa
sea ediție a Festivalului 
concurs de interpretare și 
creație a poeziei patriotice 
și a muzicii folk „Eroii 
neamului", organizat de Co
mitetul județean Alba al 
U.T.C., în colaborare cu Co
mitetul județean Alba pen
tru cultură și educație so
cialistă. Concursul, dedicat 
înfăptuirii actului istoric de 
la 1 decembrie 1918, a fost 
găzduit, conform tradiției, 
de sala Unirii a Muzeului 
județean de istorie. Cei mai 
înzestrați recitatori, desem
nați de juriu pentru modul 
in care au știut să pună în 
valoare conținutul versuri
lor au fost tinerii Alexan
dru Buda din Cugir și Giu
seppe Poenaru din Tg. Mu
reș. La creație, premiul I a 
fost obținut de tinăra Ana- 
maria Bărdaș din Aiud. 
pentru poezia „Pămintul 
meu". în sfîrșit, distincția 
cuvenită primilor clasați Ia 
genul „folk" a fost obținută 
de Dan Toncean și Coman 
Savo de la Liceul militar 
„Mihai Viteazul". (Dorina 
Singerean)

• LA MIERCUREA CIUC, 
s-a desfășurat, zilele acestea, 
un festival-concurs de mu
zică pentru tineret. Impor
tantă acțiune înscrisă in pro
gramul Festivalului „Cinta- 
rea României", manifestarea 
a reunit formații de tineret 
din 20 de județe și din mu
nicipiul București. Melodiile 
înscrise în repertoriu, pe 
versuri ale poeților clasici și 
contemporani, au adus un 
elogiu omului, muncii, dra
gostei față de patrie și 
partid. Mesagere ale idealu
rilor tinerești, formațiile utc- 
ciste, iubitoare ale genului 
folk, au prezentat pe scena 
Casei de cultură din locali
tate secvențe ale activității 
lor închinate educării prin 
cîntec a conștiinței patrioti
ce și comuniste a tinerei ge
nerații. (Mircea Borda)

Poezia și umanismul
(Urmare' Sfn pag. I)

arta lucrează numai cu parti
cularul. că apropierea de idea
litatea generalului nu se poate 
face decit .....................
particularului.
pune 
cadrul 
valori . .. ____________
și peren umane ea aduce în 
scenă un anumit mod de ma

prin desăvîrșirea 
Poezia nu pro- 
anistorice, ci în 
stări și al unor

suflete
unor 
sufletești fundamentale 

umane ea aduce

nifestare a acestora, existența 
lor concretă în timp și spațiu. 
Intr-o atare situație responsa
bilitatea poeziei față de marile, 
acutele probleme ale contempo
raneității. decurgînd tocmai din 
efortul atingerii idealului uma
nist, devine însăși condiția exis
tenței ei.

Istă : om- și natură ! Un su
biect generos exploatat de poe
zie de-a lungul întregii istorii 
literare universale. O relație 
fundamental legată de condiția 
umană și nespus de actuală. 
Poate fi păstrată ea pentru 
poezie la datele teoretice pe 
care le presupune ? Sau spune 
ceva omului contemporan vi
ziunea romantică a confratemi- 
zării intr-un idilism desuet a 
lumii umane și vegetale. într-o 
lume în care omul se află în. 
conflict cu cadrul său natural, 
amenințînd prin nesocotință 
existența amîndurora ? Și despre 
această natură contrariată tre
buie să vorbească acum poezia ! 
Despre imaginea pură, copilă
rească a amurgurilor sau a 
puiului de pasăre, despre mira
colul firului de iarbă, despre 
substanța comună ce ne ivește 
și ne ține in lume ! Aceste

La întreprinderea „Mondiala" — Satu Mare
TALENTE EXISTĂ, 

CINE LE MOBILIZEAZĂ ?
întreprinderea „Mondiala" din 

Satu Mare. Mă interesez aici 
de mișcarea artistică de ama
tori. de participarea tinerelor 
talente din unitate la activitatea 
culturală. Formațiile culturâl- 
artistice existente — un grup 
vocal. o brigadă artistică și 6 
echipă de teatru — au obținut 
nenumărate aplauze și și-au în
cununat activitatea cu locuri 
fruntașe in competițiile artiștilor 
amatori. Iată de ce. pornind de 
la aceste aspecte îmbucurătoa
re. am fi așteptat de la respon
sabila cu activitatea culturală 
din comitetul U.T.C. pe între
prindere. Tamara Coșarcă, pre
cizări la obiect în legătură cu 
pregătirile ce se întrenrind la 
nivelul unității, al fiecăreia din
tre organizațiile U.T.C. de aici 
privind antrenarea largă a ti
nerilor la faza de masă a Fes
tivalului „Cîntarea României". 
Numai că de la așteptări la rea
litate drumul trece printr-o ne
îngăduită pasivitate. în primul 
rînd. la nivelul comitetului 
U.T.C. pe întreprindere nu exis
tă pînă în prezent nici un plan 
propriu în care să fie înscrise 
propuneri, preocupări ale co
mitetului U.T.C. în această di
recție. Ni se prezintă scuze că 
de fapt această acțiune s-a în
treprins în colaborare cu comi
tetul sindical și sîntem îndru
mați acolo pentru amănun
te. Dar comitetul U.T.C. din- 
tr-o întreprindere este în aceas
tă acțiune un partener egal în 
drepturi si răspunderi cu comi
tetul sindical și tocmai de aceea 
nu de la comitetul sindical vrem 
să aflăm vesti despre preocupă
rile cultural-artistice ale tine
rilor. Aceeași lipsă de inițiativă, 
de atitudine constructivă Se face 
simțită și în organizații.

Iolanda Sendrei, secretara or
ganizației U.T.C. nr. 8. cunoaște 
foarte bine care sînt îndatoriri
le ee-i revin ca secretar U.T.C. 
în această direcție. Le cunoaște, 
dar rămîne la stadiul acesta. E 
cu atît mai condamnabil un a- 
semenea mod de a concepe lu
crurile. cu cît chiar în organi
zația ei*  își desfășoară activita
tea tineri fruntași și talentați, 
cum sînt Vasile Sima, Ion Kiss, 

stări trebuie să le declanșeze 
și să.le întrețină ea. căci acestea 
pot deveni mobiluri ale ac
țiunii sociale. Pentru că acest 
„pro natura" este un dat al 
umanismului contemporan.

Este iarăși de domeniul evi
denței faptul că omul acestui 
veac a devenit și devine tot 
mai mult un homo politicus. în 
acest mare sat, în care tinde 
să se transforme universul te
restru, valorile individuale nu 
mai pot fi luate în considerare 
decit in mișcare, în societate. 
In acțiunea de armonizare a 
omului social rostul poeziei 
este nu numai acela al laudei 
omenescului, ci și, și mai ales, 
acela de negare a neomenescu
lui. Ea trebuie să incrimineze 
acea falsă posibilitate de a fi 
moral ca individ și imoral ca 
persoană socială, dar și acea 
falsă fericire colectivă în care 
fie și numai un singur mem
bru al ei este nefericit. Căci o 
societate care aspiră la fericire 
prin, umanism nu se poate rea
liza decit prin fericirea fiecă
ruia din membrii săi. Poezia 
devine de aceea tot mai mult 
hiperbolă. Poezia, ne place .sau 
nu. este tot mai mult o reto
rică — în bunul sens al cuvin- 
tului — a discursului social sau 
politic.

Ceea ce nu înseamnă că ea 
renunță la a-i vorbi omului 
despre clipa de liniște, despre 
puritatea iubirii, despre medi
tație și necesitatea regăsirii de 
sine. Trebuie să vorbești des
pre singurătate pentru ca omul 
singur să nu mai fie singur, să 

Maria Cosma sau Maria Petric. 
Dar brigada artistică a secției 
s-a desființat și nici o altă for
mație proprie la nivelul orga
nizației U.T.C. nu există.

La o altă organizație, nr. 2, 
SeCretarâ U.T^C., Florea Gher
man. e și ea în căutarea... jusy- 
tificărilor. aceasta Cu atît 
mai mult cu cît responsabila cu 
problemele culturale din biroul 
organizației U.T.C.. Dorina Ze- 
tea, o talentată artistă amatoa
re. rămîne la același nivel — al 
espectâtivei — în loc să-i antre
neze pe toți cei 80 de tineri din 
organizație la conceperea unor 
activități artistice proprii.

Revenind la modul în care co
mitetul U.T.C. pe întreprindere 
înțelege să stimuleze răspunde
rea organizațiilor U.T.C. subor
donate. mai e de notat și un alt 
fapt. în ședința biroului comi
tetului U.T.C. din luna trecută 
nici măcar nu s-a amintit un 
cuvînt despre răspunderile ce 
revin organizațiilor U.T.C. în 
pregătirea fazei de masă a Fes
tivalului „Cîntarea României", 
iar pentru ședința de birou din 
această lună, pînă la data cînd 
am vizitat întreprinderea. nu 
era nimic precis hotărît. Să ne 
mirăm atunci că — întrebîndu-i 
pe responsabilii culturali despre 
ce veți cînta, și ce veți recita 
voi. tinerii artiști amatori din 
întreprindere. — răspunsul plu
tește numai în generalități ? Or. 
subiectele cele mai palpitante și 
atractive nu sînt de căutat în 
primul rînd în afara întreprin
derii. ci în munca de zi cu zi, 
în geografia atît de bogată și de 
densă a acestui harnic și talen
tat colectiv muncitoresc. Iată 
un adevăr la care se cuvine ^ă 
mai mediteze încă tovarășii car*  
răspund mai mult formal de ar' 
tivitatea culturală în organiza
țiile U.T.C. din întreprinderea 
„Mondiala" și de la care trebuie 
să porneaseft cît mâi repede și cît 
mai serios dorința de a organi
za activitatea artistică proprie 
la măsura exigențelor pe care 
le reclamă această manifestare 
de înaltă conștiință politică și 
artistică, ce se numește Festiva
lul „Cîntarea României".

Ș. CIONOFF

simtă umărul solidar al seme
nilor. Trebuie să vorbești si 
despre moarte pentru că toți 
murim, și prin poezie, mai ales 
prin poezie, putem învăța să 
primim firesc și fără spaime, 
aidoma strămoșului mioritic, 
nunta cu universala mireasă.

Dar poezia trebuie să vor
bească mai ales despre Patrie, 
acea valoare supremă a uma
nismului în care valorile indi
viduale și cele sociale se cor^j 
topesc. Despre o patrie a stră
bunilor și a trupurilor crescute 
în ierburi și rîuri, în păsări și 
pești, despre țara prezentului 
și oamenii ei. Trebuie ca in 
numele umanismului poezia să 
vorbească despre patrie cu sen
timentul ei, nu cu goale sonori
tăți, în geografia ei spirituală, 
dar și în cea concretă, numin- 
du-ne viața cu nume de riuri 
și de sate și de străzi și de 
munți și de orașe. Cele de toate 
zilele. O mare poezie, o mare' 
cultură nu se sfiește de coor
donate geografice exacte. Urăsc 
acel snobism care crede că Olt 
sau Someș sună mai puțin 
poetic și sonor decit Missisipi 
sau Sena.

îmi amintesc că Rafael Al
berti își definea poezia ca pe o 
balanță sensibilă între garoafă 
și ascuțișul săbiei. între aces
tea două poezia caută echilibrul 
numit umanism. Iar poetul 
acestui veac nu poate fi decit 
unul dintre aceia care pot 
spune alături de vizionarul 
Agrippa D’Aubigny : „Eu am 
luptat și am purtat sabie, dom
nilor umaniști !“

SERIALUL „SCiNTEII TINERETULUI" • SERIALUL „SCiNTEII TINERETULUI" > SERIALUL „SCiNTEII TINERETULUI"

14. Cît cîntărește 
un concurs demonstrativ

Cu trei zite înaintea startului oficia'., organizatorii au anunțat 
un mare concurs demonstrativ, eu participarea tuturor gimnas
telor înscrise la ..europene". Această demonstrare se toia ..o 
repetiție generală, in atmosferă de concurs, dar n o punere de 
acord a arbitrelor in privința criteriilor de acordare a notelor" 
(după cum declarase presei un purtător de eurmt al organizato- 
rilor).

Unii antrenori au bombănit : un concurs in plus însemna 
oboseală, însemna posibilități de accidentare, insemna submi
narea factorului surpriză. Pentru Bela Karoly insă concursul 
demonstrativ insemna altceva : era o ponbf.itate nesperată de 
a atrage privirile severelor arbitre către ritmul neobișnuit de 
execuție al Nadiei Comăneci. către subtilitatea îndrăzneala 
fără precedent a combinațiilor, către gradul extrem de înalt de 
dificultate a exercițiilor.

„Consiliul de familie" al delegației romanești a dezbătut 
aprins strategia acestui concurs demonstrativ. Bela Kâroly a 
pretins să se dea acestei demonstrații toată atenția cuvenită. 
Și-a prezentat argumentele. Si a ciftigat.

Palatul sporturilor din Skien a fost luat, literalmente, cu asalt. 
Mai rămăsese o ori. poate chiar mai puțin, pini la începerea 
demonstrației ?i spectatorii iji pierduseră deja răbdarea. Cind 
au intrat gimnastele la încălzire, spectatorii s-au ridicat toți ca 
unul, aplaudind frenetic. Zeci de fotoreporteri si operatori de 
televiziune s-au repezit spre Ludmila Turisceva si Annelore 
Zinke. cele două campioane mondiale prezente la Skien. Blitz-u- 
rile fulgerau din toate părțile. Vedetele erau imortalizate din 
toate unghiurile posibile. Turisceva s-a fotografiat avind-o ală
turi pe Nelli Kim. In replici, Annelore Zinke a pozat fotorepor
terilor împreună eu Richardâ Schmeisser, „regina săriturilor".

In acest timp, la paralele, departe de atenția mulțimii, Nadia 
Comăneci 1st executa, conștiincioasă. încălzirea. Fetita de numai 
treisprezece ani si jumătate nu prezenta interes pentru ziariști. 
Mai cunoscută (grație medaliilor cucerite la ediția precedentă), 
Alina Goreac a răspuns la întrebările trimisului special al zia
rului ..Arbeiderbtadet". Cum de-a ajuns fetița asta si participe 
la campionatele europene ’ — a întrebat ziaristul norvegian, 
arătind spre Nadia, care, intre timp, urcase pe birni. „E formi
dabilă. o să vedeți" — a răspuns Alina Goreac.
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Demonstrația a început la ora fixată. Marea majoritate a 
gimnastelor au venit costumate ca la antrenamente, din exercițiile 
prezentate fuseseră scoase elementele de mare dificultate, ritmul 
de execuție era lent (cu premeditare) și publicul nu era tocmai 
incintat de această primă intîlnire cu elita gimnasticii feminine 
de pe „bătrinul continent1'.

Nadia și Alina purtau costumele de concurs, cu numerele în
scrise de oficiali. Crainicul sălii anunța numele fiecărei concu
rente, inaintea intrării acesteia pe aparat. Firesc, intensitatea 
aplauzelor era direct proporțională cu rezonanța numelui gim
nastei respective. La pronunțarea numelui ..COMANECI NADIA, 
ROMANIA", aplauzele n-au fost chiar asurzitoare. După prima 
săritură însă o „Tsukahara" cu ușoară ezitare in partea a doua 
a zborului, aplauzele au sporit brusc în intensitate. A urmat a 
doua săritură. Excelentă ! Spectatorii aplaudau frenetic, specia
liștii făcuseră deja paralela Comăneci—Schmeisser, intrebindu-se 
care din ele era cea mai bună la sărituri.

La paralele. Nadia a depășit așteptările specialiștilor. Ba, mai 
mult, s-a depășit pe sine însăși, smulgîndu-i lui Bela Kăroly o 
exclamație de ineîntare. Atunci cind s-a desprins de bara înaltă, 
trecind fulgerător pe bara joasă, reacția de surpriză a sălii s-a 
adunat intr-un singur strigăt. Ieșirea de pe aparat a fost un 
adevărat succes de public.

înaintea exercițiului de la birnă a fost de-ajuns să se pro
nunțe numele țării, ROMANIA, și spectatorii au început să 
aplaude frenetic. $i Nadia și Alina au prezentat exerciții de o 
mare acuratețe tehnică și de un grad de dificultate care au 
atras atenția și prețuirea specialiștilor. Comentatorul sportiv 
Thore-Erik Thoresen avea să scrie a doua zi, in „Aftenposten" : 
„LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI... In ce privește birna, se pare că 
acest aparat aparține româncelor COMĂNECI și GOREAC, sur
prinzător de sigure și dezinvolte pe acest dificil paralelipiped, 
îngust cît palma unui copil...".

Printre cei surprinși de siguranța fetelor noastre la birnă se 
aflau insă și specialiștii din delegația României : aici, la Skien, 
se concura pe birnă tip „Reuther" și fetele văzuseră acum pen
tru prima oară o astfel de birnă acoperită, parcă, cu o piele fină 
de căprioară. Dar atit Nadia, cit și Alina s-au acomodat, „din 
mers" cu noul tip de aparat și temerile antrenorilor s-au risipit.
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A urmat solul. Era pe-atunci la modă cunoscuta melodie 
„Waterloo" și, cind i-au răsunat In sală primele acorduri, aplau
zele au fost asurzitoare. Apoi, au încetat brusc. $i Nadia, plu
tind parcă pe liniile melodice revărsate de sub degetele pia
nistului Carol Stabîșevschi, a îmbinat cu înaltă măiestrie grația 
și expresivitatea, lirismul mișcării și impetuozitatea, fantezia $i 
riscul, emoția și virtuozitatea .toate acestea Intr-un ansamblu 
astfel închegat incit sugera ideea de perfecțiune.

Cind blitz-urile au început să scapere in jurul ei. specialiștii 
și spectatorii neavizați au înțeles, deopotrivă, că apăruse o nouă 
pretendentă la „aurul" campionatelor europene. Vorbindu-mi 
despre acest concurs demonstrativ de bun augur, Bela Kăroly 
își explica strategia :

„Am constatat starea generală de nemulțumire atunci cînd 
a fost anunțată demonstrația și am intuit că majoritatea antre
norilor vor trata această obligație drept un antrenament cu 
public. Nu m-am înșelat. Gimnastele erau echipate ca la antre
nament. ritmul de execuție a fost lent, elementele de dificultate 
mare au fost scoâse aproape total, pentru a preintimpima 
riscurile. Iți dă mina să procedezi așa cind ai două gimnaste 
de renume, așa cum era cazul antrenorilor din U.R.S.S. și 
R.D.G., ba chiar și al celor din Ungaria. Fetele noăstre nu ■ • 
încă, o „carte de vizită". Ele trebuiau să atragă atenția specia- ! 
liștilor încă ÎNAINTEA concursului. In concurs, arbitrele tre
buiau să știe la ce se așteaptă, trebuiau să cunoască deja valoa
rea DE FAPT a gimnastelor românce. Prima impresie conta 
enorm, și la această impresie contribuiau deopotrivă ținuta gim
nastelor, măiestria lor și — mai ales — șocul produs de inovații. 
Am acordat toată atenția acestei „uverturi" a campionatelor 
europene și, după cum s-a văzut apoi, n-am procedat greșit...".

Episodul următor:
15. UN NUME PE TOATE LUNGIMILE DE UNDĂ
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