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prim-secretar al Comitetului județean Sibiu al U.T.C.

Cine privește atent harta in
dustrială a județului nostru face 
— practic — cunoștință cu di
versitatea de profil a unități
lor existente, constată apariția 
în ultimii ani, alături de între
prinderile cu tradiție, a noi și 
importante obiective economice. 
Are totodată, prilejul să obser
ve dispersarea acestora pe în
treg teritoriul județului, unele 
dintre ele aflîndu-se chiar în 
raza localităților rurale.

Am considerat necesară a- 
ceastă introducere pentru a sub
linia, ce trebuie să avem în 
vedere atunci cînd ne referim 
la acțiunea de propagandă teh
nică, la penetrația ultimelor 
noutăți în rîndul tineretului 
din industrie — de strictă actu
alitate pentru activitatea lui 
productivă — urmărind o cît 
mai ridicată eficiență a mijloa
celor folosite, diferențierile e- 
xistente ia rîndul auditoriului 
căruia ne adresăm. Obiectivul 
urmărit este același: mobilizarea 
și sprijinirea tinerilor munci
tori, tehnicieni, ingineri la rea
lizarea planului economic, creș
terea productivității muncii în 
întreprinderile noastre. Dar lu
crăm, în același timp, cu sala
riați purtînd amprenta expe
rienței și cu tineri abia sosiți în 
fabrică, cu meseriași comandlnd 
utilaje foarte moderne ca și cu 
cei ce lucrează pe mașini mai 
puțin sau de loc automatizate. 
De aceea ne-am simțit obligați 
ca, în aplicarea sarcinilor sta
bilite de plenara C.C. al U.T.C. 
din 10—11 octombrie 1969, conti- 
nuînd experiența deja dobîn- 
dită, să ținem cont de aceste 
particularități, să le avem în 
atenție la alcătuirea programe
lor noastre de activități, în or
ganizarea și desfășurarea acți
unilor stabilite. Mă voi referi 
în cele ce urmează la cîteva 
din ele.

Am considerat firesc să acor- 
dăht o atenție deosebită infor
mării curente a tinerilor cu 
noutățile tehnico-economice, în 
așa fel incit muncitorul, ingi
nerul. maistrul respectiv să aibă 

îndemînă oricîr.d imaginea 
ansamblu a pulsului tehnio 
întreprinderea unde lucrea- 
în ramura industrială.în care 
desfășoară activitatea. Așa 
luat naștere „buletinele de 

tehnico-economică", 
în mai

■ la 
de 
în 
ză. 
își 
au 
informare 
întocmite săptămîna] 
multe fabrici și uzine, o oglindă 
a procedeelor' tehnologice noi, 
a ultimelor utilaje primite, a 
produselor intrate recent în fa
bricație, sinteza noutăților de 
ultimă oră din mișcarea de ino
vații și raționalizări, a cărților 
sosite la biblioteca tehnică. Un

Călin Ilie, montator la fabri
ca de transformatoare mari a 

Uzinei „Electroputere" 
din Craiova

pas înainte 
îl constituie

in această direcție 
alcătuirea unor 

caiete selective — deocamdată 
doar de către comitetele U.T.C. 
de Ia Uzina „Independența" („Tri
buna tineretului") și Uzina de 
piese auto Sibiu („Reticus") — 
care au un profil mai larg, pe 
lingă problemele de propagandă 
tehnică prezentînd și aspecte 
ale preocupării organizației 
U.T.C. pentru ridicarea califi
cării tinerilor ( popularizarea 
celor mai bune rezultate în pro
ducție întrețin un dialog per
manent între conducerea între
prinderii și tinereul din fabrică. 
Cît privește lectoratele tehnico- 
economice, modalitate practică 
de a asigura ounoașterea de că
tre tineri a celor mai importan
te probleme de economie indus
trială, ele au în prezent și in 
județul nostru o largă răspîn- 
dire. Aș menționa dintre exem
plele care îmi vin la îndemînă 
lectoratele tehnico - economice 
organizate pentru muncitori la 
„Libertatea", „Flaro", „Balanța", 
„Independența", U.P.A.S., Uzi
nele textile Cisnădie, Tîrnava 
și „Emailul Roșu" Mediaș.

Cu fiecare an concursul „Car
tea tehnică și producția" își 
demonstrează eficiența. Fără în
doială, că nu numărul de purtă
tori ai insignei constituie obiec
tivul satisfacției, ceea ce se ur
mărește în primul rînd, ci faptul 
că prin intermediul acestei for
me cartea tehnică devine un ter
men de referință curent al tînă- 
rului, că el descoperă în acest 
fel sursa indispensabilă pregăti
rii, perfecționării sale. &Ș vrea 
să menționez că începînd cu a- 
ceastă lună, martie, concursul a 
început să se desfășoare și In u- 
nele școli profesionale, urmînd 
ca în scurt timp el să fie 
extins și generalizat în toate 
școlile profesionale, postliceale 
și licee de specialitate din ju
deț.

Comitetul nostru județean este 
preocupat să se înscrie cu o 
contribuție cît mai vizibilă în 
domeniul orientării profesionale 
a elevilor din ultimele clase ale 
școlii generale și liceelor către 
acele meserii al căror deficit se

La numai 26 de ani, Ion Suchiu 
— tînărul din fotografie — 
este inginer principal la insta
lația de prefracționare hidro- 
finare benzină a Rafinăriei din 

Pitești
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în Uzina

PLOIEȘTI

Din doi în doi ani, în 
, aprilie, lumea universitară 
' adaugă paletei de culori a
- anotimpului o nuanță de 
) albastru pastelat, materia- 
‘ Uzat în afișe care anunță 
) desfășurarea Festivalului 
• național al artei studen- 
) țești. Ediția 1970 a festi-
- valului surprinde fenome- 

nul artistic studențesc în-
■ tr-o evidentă tendință de 

diversificare și, totodată, 
de afirmare a unor tradiții 
cu rezonanțe puternice în 
rindurile tineretului uni
versitar. Este o realitate 
care determină înscrierea 
„Festivalului '70“ în pro
gramul de lucru al Consi
liului U.A.S.R. ca o activi
tate hotărît educativă, în 
stare să solicite nu numai 
entuziasmul și pasiunea 
ștudenților-artiști, ci și, 
mai ales, inventivitatea, 
inteligența, cultura lor.

Prefațînd 
nală (3—26 
festivalurile 
universitare, 
și facultăți 
cadru am)

■ rare, 
număr de studenți și cu
prinzând aproape toate ge
nurile artistice: muzică 
cultă, spectacole de teatru, 
de cîntece și dansuri 
populare, de estradă, de 
muzică ușoară. Îndeosebi, 
merită a fi evidențiat fap
tul că studenții au pre
zentat în concurs nu doar 
niște simple formații artis
tice, ci ansambluri înche
gate. La Cluj, pe scena 
tradiționalului festival „Pri
măvara studențească", la 
București, Timișoara, Tg. 
Mureș, Iași etc., atît co
lectivele artistice consacra
te, cît și cele care abia bat 
la porțile afirmării s-au 
străduit să evite imitarea 
formațiilor sau trupelor 
profesioniste, manifestînd 
curajul de a avea oi „viziu
ne proprie", capacitatea 
de a interpreta texte dra-

lucrări muzicale 
sau coregrafice dintr-un 
unghi inedit și profund. 
Evident, valoarea ridicată 
a spectacolelor prezentate 
cu prilejul „trecerilor în 
revistă" din centrele uni
versitare conferă anticipat 
Festivalului național al 
artei studențești aureola 
unei prestigioase manifes-

ION TRONAC
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ADRIAN VASILESCU

Studenți ai L niversității din Timișoara selecționează lucrările de artă plastică pentru_ » MM '„Salonul studențesc de primăvară"

COMISIA
PERMANENTĂ

ACȚIONEAZĂ... 
PERMANENT?

Constituită în aprilie 1969, 
comisia permanentă pentru 
problemele tineretului din in
dustrie a Comitetului județean 
Cluj al U.T.C., urma să devină 
un organ de lucru în care, ală
turi de activiștii salariați din 
sectorul de resort al comitetului 
județean, fiecare membru avea 
să contribuie la elaborarea ho- 
tărîrilor și la desfășurarea în
tregii activități organizatorice 
sau de studiu, de îndrumare 
intr-un domeniu mai restrîns, 
specific — problemele de muncă 
și de viață ale tinerilor din in-

După două luni de la aplicarea experimentării

noului sistem de salarizare și majorarea salariilor

Primul mnltaf- CREȘTEREA
CONSTANTA A

PRODUCTIVITĂȚII MUNCII
Colectivul uzinei „1 Mai" din Ploiești beneficiază de experințpntarea noului sistem de 

salarizare și de majorarea salariilor începînd cu 1 ianuarie 1970. Intervalul prea scurt de timp 
scurs de atunci nu oferă încă perspectiva necesară unor aprecieri concluzive privind schim
bările de ordin calitativ determinate în activitatea de producție. De aceea asupra acestei 
chestiuni vom mai reveni în acest an. Rezultatele obținute în primele două luni ale anului 1970, 
raportate la cele ale trimestrului IV 1969 oferă totuși, suficiente elemente pentru o apreciere 
corectă a perspectivelor (de creștere în special a productivității muncii) pe care le deschide 
introducerea noului sistem de salarizare.

Efectele sînt multiple. De aceea, ne vom limita la prezentarea — așa cum ne sînt înfăți
șate de cifre sau de salariații cu care am stat de vorbă — doar a cîtorva dintre ele.

„GALAXIA

GUTENBERG"
nu e încă k. o.®
CĂPCĂUN PENTRU CEI

SLABI. Se impune, așadar, o 
anume igienă intelectuală în 
privința expunerii generației 

'tinere în fața aparatelor cu pri
cina, adică se cuvine a fi stru
nit timpul care aleargă după 
radio, tranzistori. T.V. Mass-me
dia e un căpcăun pentru cei pa
sivi, cei neputincioși să măsoa
re timpul, forțele și trebuințele 
proprii. Există desigur — exclu- 
zînd schematismul unora dedi
cate special tineretului — emi- 
niuni stimulative sub aspectiil 
instrucției și al educației. Mulți 
tineri, și am văzut că studenții 
se numără în/ general printre 
ei, știu în ce ordine trebuie 
să-și. aleagă instrumentele de 
informare și cultură. Dar dacă 
nu reușesc singuri, părinții și 
educatorii trebuie să depisteze 
cu discernămînt valoarea aces
tui fel de emisiuni, descifrînd 
selectiv esența și recomandînd 
ceea ce e autentic folositor unei 
personalități în formare. Din 
păcăte, profesorii nu exercită 
în acest caz un rol de mentor 
fructuos convingător, prin des
cifrarea pentru entuziaștii su
netelor și ai imaginilor a ceea 
ce este convențional strălucitor 
și a ceea ce este real meritoriu, 
de văzut, ascultat și urmat. Pă
rinții se lasă ușor convinși de 
modernitatea afișată a mass-me- 
diei și tolerează un vacarm 
de sunete — magnetofon, 
pick-up, radio, tranzistori, tele
vizor — fără să se întrebe cînd 
și în ce ordine asimilează ado
lescenții și tinerii, cum digeră

ceea ce văd și aud, cînd se mai 
gindesc și la ce anume se gîn- 
desc.

CIT COSTA UN TRANZIS
TOR, CÎȚ COSTA O CARTE? 
De cînd lumea, omul, după- ce 
a asimilat temeinic, s-a ocupat 
cu asocierea elementelor asimi
late în structuri superioare — 
deci gîndire și creație. Dar a- 
ceasta a făcut-o în liniște, la 
masa lui, citind și lucrînd. As
tăzi elevii învață în ritmul 
„melodiei preferate", se întorc 
de la școală asurzind pietonii 
cu aparatele de radio tranzisto
rizate, citesc cu un ochi, cu celă- 
lălalt urmărind ecranul luminos. 
Există case în care adolescenții, 
tinerii chiar, n-au decît o su
mară bibliotecă, dar li se cum
pără radio cu tranzistori sau 
pick-up și adesea chiar mult 
rîvnitul „mag". Pentru un unic 
scop : suprasaturarea cu muzică 
ușoară. S-ar putea ca dotarea 
tehnico-muzicală să nu aibă o 
urmare neapărat dramatică asu
pra viitorului strict profesional 
al muncitorului, tehnicianului, 
inginerului : în fond s-a inven
tat mașina cu aburi cînd mass
media nu se născuse, dar s-a 
ajuns în Cosmos cînd mass-me
dia a devenit aproape împovă
rătoare. Dar nu se va mai putea 
ajunge nicăieri și în nici un 
caz la o adevărată construcție 
umană conștientă fără studiu

„Stimulați de noul sistem de 
retribuție, muncitorii au început 
să lucreze mai mult, să dea pro
ducție pe oră mai mare și deOi 
să cîștige mai bine" (tov. LUCI A 
CERGHIZAN, șef adjunct al 
serviciului salarizare). într-adevăr, 
dacă în trimestrul IV 1969, în 
condițiile vechiului sistem de 
salarizare un muncitor în acord 
realiza în medie o producție în 
valoare de 112 lei pe oră, în 
februarie a reușit să obțină o 
producție medie orară în valoare 
de 128 lei. Folosirea mai judi
cioasă a timpului de lucru, in
teresul crescut al fiecăruia la 
locul lui de muncă pentru a pro
duce cît mai mult și mai bine a 
determinat o evoluție în conse
cință a cîștigului personal con
form cu munca prestată de fie
care în parte.

Dacă pe parcursul trimestru
lui IV 1969, cîștigul mediu orar 
realizat de un muncitor în acord 
era de 7,47 lei, în ianuarie el 
devine de 7,89 lei, iar în februa
rie crește deja la 8,23 lei pe oră. 
Caracterul stimulator al noului 
sistem de salarizare își găsește 
confirmarea în majorarea consi
derabilă a realizărilor pe baza 
creșterii productivității muncii. 
Pentru a ilustra îmbunătățirea 
modului de utilizare a fondului 
de timp, este suficient, să men
ționăm că numărul absențelor 
nemotivate s-a redus în februa
rie. față de 
trul IV 1969, 
sută.

o lună din trimes- 
cu aproape 50 la

I. MORARU

VIORICA TANASESCU

(Continuare în pag. a ll-a)
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STILPUL DE BAR
FILOZOFEAZĂ...

în baruri și cafenele, fntîl- 
nești tineri a căror înfățișare 
exterioară nu lezează cu ni
mic bunul simț, dar1 care îți a- 
trag imediat atenția printr-o vă
dită familiaritate cu personalul 
de deservire, printr-o compor
tare lejeră, ca la ei acasă — to
tul dîndu-ți certitudinea că vin 
acolo zi de zi, au chiar ore fixe 
și-au format un anturaj pentru 
localul respectiv... Sint, într-un 
cuvînt, clienții casei. „Eii, și — 
ar exclama unii dintre ei dacă 
nu chiar toți — ce, n-avem voie, 
ne interzice legea să ne bem 
banii noștri ?!“ Sigur că nu le
gea e aceea care să atragă a- 
tenția unui tînăr că banii săi, 
banii obținuți prin muncă cin
stită, pot avea și alte întrebuin
țări — mult mai folositoare — 
decît Achitarea unor note de pla
tă care adună un șir de co

niacuri și cafele. Dar preciza
rea aceasta nu poate fi o repli
că la exclamația mai sus citată 
pentru că — așa cum vă veți

SĂ DISCUTĂM 
DESPRE 

TINEREȚE, 
EDUCAȚIE, 

RĂSPUNDERI

convinge îndată — intr-un even
tual dialog cu mulți dintre 
„stîlpii" barurilor bucureștene 
trebuie mai intîi pusă întreba
rea :

— SInt întotdeauna banii vo
ștri ?

Ce bani oferiți voi — băieți 
și fete care ați devenit stîlpi de 
cafenea — în schimbul coniacu
lui și cafelei, ce muncă utilă so
cietății ași depus pentru banc
notele foșnitoare pe care le risi
piți pe măsuțele pătrate de bar ? 
Să fie într-adevăr banii săi, ai 
lui Ionescu Constantin cei pe 
care acesta îi cheltuiește cu 
prietenii sau cu prietena ? Nu 
lucrează nicăieri. Motivează : 
„abia am venit din armată". Dar 
nici înainte de a-ți satisface 
stagiul militar nu a muncit un-

VICTOR 
CONSTANT! NESCU

(Continuare în pag. a V-a)

dustrie, rolul organizațiilor 
U.T.C. din întreprinderile in
dustriale ale județului. S-a ur
mărit, prin această modalitate 
nouă de lucru, desfășurarea u- 
nei munci colective de condu
cere și îndrumare, o lărgire a 
democratismului, prin exercita
rea continuă a atribuțiilor de 
către fiecare membru al comi
tetului județean și. în același 
timp, antrenarea lor în cadrul 
unui program de activitate spe
cializat ca sferă de referință, 
solicitîndu-i contribuția perso
nală.

Recent, după aproape un an 
de la formarea sa, am urmărit 
activitatea celor 17 membri ai 
comisiei, raportînd-o la dezide
ratele cu care ea însăși pornise 
la drum. Gîndurile și proiectele 
rostite atunci, Ia început de 
drum, se formulaseră, desigur, 
așa cum era și de așteptat, In
tr-un program anual de activi
tate ale cărui intenții erau 
ușor de bănuit.

Programul acesta al comisiei 
permanente trebuia să consti
tuie un instrument de lucru ri
guros, din precizările căruia co
mitetele U.T.C. ale întreprinde
rilor, în primul rînd comisiile cu 
probleme _ social profesionale, să 
rețină obiectivele general vala
bile sau pe acelea care privesc 
numai o anumită întreprindere 
ori întreprinderile de același 
profil. Pe de altă parte, tre
buia să fixeze exact ce anume 
are de făcut, pentru îndeplini
rea uneia sau alteia dintre o- 
biective, fiecare dintre membrii 
comisiei. Așa ar fi trebuit să 
fie, prin urmare. Dar, din păca
te, n-a fost chiar așa.
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etapa națio- 
aprilie 1970), 
din centrele 

din institute 
au avut un 

amplu de desfășu- 
antrenînd un mare

TINERETUL și CULTURA

„Princepeie" și

principii
„Condiția de totdeauna a scriitorului tînăr a fost șl rămîne cul

tura. Cunoașterea în primul rînd a literaturii naționale și univer
sale, a filozofiei și a culturii, pînă la cele mai recobte descoperiri 
din domeniul științelor fără de care literatura nu poate fi autentică 
și premergătoare" (Matei Gavril — „Condiția scriitorului tînăr" — 
România literară). Mărturisesc că această declarație, deși nu prea 
nouă și de altfel, prețioasă, m-a bucurat pentru că aparține unul 
tînăr poet talentat șl cu păreri de luat în serios. Fiind încorporată 

Mia rubrica revistei (Circumstanțe) nu m-am putut opri din lectură, 
/ducind-o pînă la capăt. In definitiv, se știe că azi sînt foarte mulți 
i tineri care doresc din tot sufletul să scrie cît mai bine. Interesant 
'pentru noi ar fi să aflăm și cum ar dori s-o facă, de aceea, revenind, 
ișm citit cu Interes șl cu o puternică dorință de înțelegere „Con- 
idlția scriitorului tînăr" de Maici Gavril. Trecînd peste faptul că,

de IULIAN NEACȘU

(Continuare în pag. a U-a)
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ÎN EDITURA 

MILITARĂ:

O COLECȚIE 
PENTRU 
TINERET

Aria de multiple preocu
pări a Editurii militare s-a 
îmbogății in ultima vreme cu 
încă una, deopotrivă de utilă 
Și interesantă, editarea unei 
serii de lucrări destinate ti
nerei generații, lucrări axate 
Pe o largă informare tehnică. 
Scopul ei : de a instrui tine
retul in cadrul activităților 
de pregătire pentru apărarea 
patriei, pentru însușirea unor 
cunoștințe și deprinderi mi
litare, a unui larg bagaj de 
noțiuni științifice și tehnice.

Bin setîa menționată mai 
sus, urmează să apară mai 
multe broșuri dintre care vă 
prezentăm trei :

• Lt, col. ing. Gh. Noaghiu—
STAȚII RADIO PORTABILE

Adesea vorbim sau citim 
despre stațiile radio de di
mensiuni mici, portabile. A- 
semenea stații sint azi larg 
răspindile, fiind în dotarea 
..Salvării". a „Circulației" 
etc. Orice tînăr este curios 
să le cunoască organizarea 
constructivă, și, bineînțeles, 
să lucreze cu ele. Broșura 
satisface aceste dorinii.

Autorul prezintă principa
lele nbțiuni legate de orga
nizarea. și folosirea acestor 
stații.

Prima parte a lucrării dă 
posibilitate cititorului să-și 
reamintească unele cunoș
tințe în , legătură cu electro
nii. cu curentul electric, 
cimpul electric. timpul 
magnetic și electromagnetic; 
sint prezentate apoi diverse 
tipuri de stații radio porta
bile, Cartea se încheie • cu o 
scurtă incursiune în viitor.

• Lt. col. I. Manela și lt. 
col. I. Vlășceanu —
ORIENTAREA tjif TEREN

în paginile acestei lucrări 
sint puse la dispoziția citi
torului noțiuni legate de o- 
rientarea in teren, de mij
loacele și procedeele cele 
mai practice și eficiente.

Sint. prezentate o serie de 
cunoștințe strict necesare 
care trebuie să le posed* fie
care tînăr pentru a se orien
ta atit ziua cit și noaptea, 
pe terenuri necunoscute, .. cu 
un relief‘.variat, in orice a- 
notimp, indiferent de starea 
vremii. Atit metodele de o- 
rientare în teren, bazate pe 
folosirea mijloacelor tehnice, 
cit și cele care utilizează e- 
lemente naturale sint des
crise începînd cu modalită
țile cele mai simple și ter- 
minînd cu orientarea și de
terminarea distanțelor cu a- 
jutorul hărții.

• Col. ing. D. Dimitriu — 
FISIUNEA ȘI FUZIUNEA

Fenomenele fizice ce se 
petrec în timpul exploziilor 
nucleare și termonucleare 
sint expuse cititorilor într-o 
formă antrenantă care stîr- 
nește interesul pentru lec
tură de la primele ■ pagini. 
De unde vin razele X 1 Ce 
proprietăți au ele ? Numai 
uraniul poate emite raze ? 
Tată întrebări care au fră- 
mîntat mințile .atîtor fizi
cieni pe care autorul îi ci
tează, prezentind totodată 
principiile de la care au por
nit, ajungindu-se pînă la ul
timele cercetări efectuate în 
acest domeniu.

CONSTANTIN BANC

PENTRU TINERETUL CAPITALEI, ANOTIMPUL MUNCII 
VOLUNTAR-PATRIOTICE ÎNSEAMNĂ UN

START CONTINUU
„Acțiunile de muncă patriotică declanșate in 

acest sezon — ne declară tovarășul ing. MARIN 
VOINEA, șeful secției economice al Comitetului 
municipal U.T.C. — nu sint un „început" ; ele 
fac parte intr-un start continuu — pe care ti
nerii l-au luat încă din luna ianuarie. Pentru că 
și în sezonul de iarnă au fost organizate șantiere 
permanente ale muncii patriotice. Astfel, la Fa
brica de sticlă „București", „Danubiana", Uzinele 
„23 August", „Vulcan" unde au tost necesare pen
tru extinderea rapacității de producție, zilnic o 
mie de tineri din sectorul IV timp de două luni 
de zile au lucrat efectuind peste 10(1000 ore de 
muncă patriotică. Printre obiectivele de iarnă se 
mai înscriu lucrările de ntuncă patriotică depu
se de uteciști Ia cele 9 cămine muncitorești, eu 
o capacitate totală de 2 7(>0 locuri, destinate ti
nerilor. Au fost, totodată, colectate 1 325 tone de 
metale vechi"

Aceasta a constituit doar preludiul acțiunilor 
de primăvară, ce vor, fi susținute pe cuprinsul 
întregului sezon de lucru al antilut 1970. Din 
planul general de construcție și amenajare al 
Capitalei pe anul acesta, uteciștilor bucpreșteni 
le revine sarcina de a presta aproape 42 mili
oane ore de muncă patriotică, in valoare de 120 
milioane lei. Aceste valori sint constituite din 
lucrări ce vor fi efectuate la marile obiective

bucureștene : Străulești, Pante Union II, Fundeni, 
Bănoasa, Parcul tirteretului etc. Pe șantierul 
complexului sportiv de la Străulești tinerii au 
început în duminica trecută plantarea, pe terase 
și în aliniament, a 300 de pomi și arbuști orna
mentali, la Pantelimon II, unde în luna iunie s-a 
programat terminarea barajului și umplerea ba
zinului hidrografic pentru a da în funcțiune pri
ma pistă nautică de 500 de metri lungime, s-au 
efectuat ți se continuă lucrările de amenajare a 
drumurilor și aleilor, ca și semănatul zonelor 
verzi. Parale] cu activitatea patriotică depusă de 
tineri la marile obiective, sectoarele U.T.C. ale 
municipiului desfășoară o amplă acțiune de să
dire a peste 250 000 de pomi ornamentali pe stră
zile Capitalei. în viitoarea duminică, în comunele 
subordonate „Roșu" și „Dumitrana", tinerii vor 
deschide un alt șantier pentru amenajarea. în 
perimetrul satului, a două zone de agrement La 
această acțiune patriotică, alături de tinerii sa
tului, participă și colectivele de tineri din în
treprinderile sectorului III și IV.

Făcînd acest început de bilanț, putem spune că 
în Capitală ofensiva de .primăvară â muncii pa
triotice a început „cu toate pinzele sus".

I. M.

„SECRETUL" NEȘIFONĂRII
STOFELOR

se află la Institutul de Cercetări Textile
Interviu cu ing, ELENA IVAN

— Care sînt preocupările actua
le ale Institutului de Cercetări 
Textile în domeniul realizării de 
noi țesături pentru produsele, de 
larg consum ?

— Pe baza tehnologiei 'elaborate 
de institutul nostru, în semestrul 
II ai anului 1970 se vor realiza, 
pe scară industrială, cămăși și 
pantaloni neșifonabili, dintr-o 
țesătură de fibre chimice în a- 
mestec cu fibre celulozice. Se
cretul „neșiforiării" este tratarea 
materialului cu rășini sintetice, 
care se condensează apoi pe o- 
biectele de îmbrăcăminte confec
ționate. In felul acesta, mult piv
nița dungă impecabila a pantalo
nului se menține permanent, 
chiar după spălări repetate, fără 
intervenția fierului de călcat,

în curînd vă intra în fabri
cație și noul produs textil de tip 
„pufulet“, din fire unice de ce
lofibră polinozică sută. la sută, 
a. căror tehnologie de încleier.e 
și prelucrare în țesători e a foSt 
definitivată de Institutul de Cer
cetări Textile. Țesătură similară 
utilizată pînă acum pentru len
jerie. bluze, rochii folosea ca ma
terie primă bumbacul' și era, din 
această cauză, mult mai scumpă.

In prezent, se găsesec în fa
ză experimentală la institut șl 
țesăturile din semiin, supuse ți
nui tratament de mercerizare fă
ră tensionare, procedeu care 
conferă fibrei caracteristici supe
rioare de finisare. Noile produse 
textile vor intra în profilul în
treprinderilor prelucrătoare de 
in sau semiin, lărgind sortimen
tul actual al țesăturilor pentru 
îmbrăcăminte exterioară de vâră.

— Alte noutăți ?
— Se află în faza experimenta

lă tricoturile din fire poliesterice 
texturate. cu rezistentă deosebită, 
aspect atrăgător și mare stabili
tate, stofele de mobilă și -artico
le decorative tratate special con
tra murdăririi, prezentind astfel 
condiții de întreținere deosebit 
de avantajoase.

Valorificarea bazei de materii 
prime textile indigene și utili
zarea pe scară cît măi largă a 
fibrelor sintetice caracterizate 
prin însușiri fizico-mecanice su
perioare — sînt preocupări per
manente ale specialiștilor institu
tului nostru.

MARIA SUCIU

FESTIVALUL NAȚIONAL

AL ARTEI STUDENȚEȘTI
(Urmare din pag. I) 

țări de anvergură republi
cană.

Elementul de noutate 
care va fi prăzent pe toa
te scenele festivalului din 
acest an (BRAȘOV, 3—5 
aprilie Festivalul teatre
lor dramatice și de poe
zie ; TIMIȘOARA, 10—12 
aprilie: Festivalul forma
țiilor de estradă și muzică 
ușoară ; CLUJ, 17—19 a- 
prilie Festivalul și coloc
viul național de folclor ; 
IAȘI, 24—26 aprilie: 
Festivalul formațiilor co
rale și instrumentale ; 
BUCUREȘTI, 5—20 apri
lie : Salonul studențesc de 
primăvară ; 23—26 apri
lie : Colocviul de literatu
ră) îl constituie, după cum 
se observă din repertoriul 
anunțat de către formații
le înscrise, tendința accen
tuată către creația origina
lă, către creația studen
țească. Vom viziona spec
tacole de teatru cu piese 
scrise de studenți, vom as
culta cîntece de muzică u- 
șoară în primă audiție, 
vom fi martorii reconsi
derării tiniii gen ce părea 
dat uitării — brigada ar

tistică de agitație —și vom 
aplauda debutul teatrului 
de poezie.

In vacanțele de vară, 
mai multe brigăzi studen
țești, sprijinite de Comite
tul Executiv al U.A.S.R., 
au organizat expediții in 
țară, au cules cîntece și 
jocuri populare, au făcut 
prelucrări de folclor. Co
locviu) de folclor își pro
pune acum să valorifice 
aceste cercetări studen
țești. De asemenea1, Co
locviul de creație literară 
(cu două secții inedite • 
Reportaje și Critică lite
rară) vine în întîmpinarea 
preocupărilor studențești 
in domeniile publicisticii 
și literaturii, care, în urma 
apariției revistelor din in
stitute, au crescut consi
derabil nu numai în in
tensitate ci Și din punct 
de vedere calitativ. Rele
vantă pentru ținuta aca
demică pe care o doresc 
organizatorii festivalului 
este și înscrierea unui 
mare număr de formații 
corale, orchestre de came
ră, soliști de muzică crdtă 
etc.

După cum se știe, în zi
lele de 21 și 22 martie s-a

VITRINA 
B T. T.

• DÎMBOVIȚA. Pentru două 
zile. 39 de, tineri din comuna 
Car.agtale vor fi oaspeții ca
banei Caraiman. Alti 90, din 
comunele Băleni și Finta vor 
poposi la. Sinaia. Duminică, 40 
de tineri de la întreprinderea 
textilă ..Bueegi'-Pucioasa fac 
o excursie la București, avînd 
ca rgper principal vizitarea 
Muzeului Militar. în timp ce 
St) de colegi de la „Steaua"- 
Fleni vor viziona un spectacol 
de circ. Pe văile Ialomiței șl 
Dîmboviței vor călători 80 de 
elevi din orașul Tîrgoviște.

• BUCUREȘTI. In excursie 
de o zi și jumătate, organiza
tă prin intermediul BTT, pes
te 200 de tineri vor pleca la 
cabanele și stațiunile din 
Bueegi. 40 de elevi al Școlii 
de cooperație din sectorul 3 
vor parcurge itinerârlul Siblu- 
Brașov-Bucprești.

desfășurat la lași Coloc
viul național studențesc 
„Rolul filozofiei marxiste 
și al culturii umaniste în 
formarea viitorului specia
list". Amintim în această 
avancronică la întrecerea 
finală a formațiilor artisti
ce că, în cadrul lucrărilor 
colocviului, apreciindu-se 
pozitiv tendințele novatoa
re ale artei studențești, s-a 
specificat că în unele in
stitute și facultăți fuga 
după nou cu orice preț 
duce la concesii de conți
nut în detrimentul calită
ții, al eficienței. educative 
a manifestărilor artistice, 
lată de ce subscriem la 
hotănrea Comitetului Exe
cutiv al U.A.S.R. de a nu 
admite pe scena festiva
lului formațiile care din 
dorința de a prelua cu 
orice preț concepțiile ar
tistice „la moda', fac con
cesii în domeniul calității, 
al conținutului de idei.

Oi T R O TIMPUL DV. Ti.BeTI

MOLE FLANDEiiS : rulează la 
Patria (orele 9; 12; 15; 18; 21), Fes
tival (orele 8.45; 11.45; 14.45; 17,45; 
20.45).

DOMNIȘOARA DOCTOR : ru
lează la Republica (orele 8.45; 
11,15; 13,45; 16.15; 18.45: 21,15).

JOC DUBLE ÎN SERVICIUL 
SECRET . rulează ia Luceafărul 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18.30; 21). 
București (orele 9; 11,15; 13,30;
16,30: 18,45; 21), Favorit (orele 10; 
13; 15.30. 18: 20,30).

ELVIRA MADIGAN : rulează la 
Capitol (orele 9,30; 11.45; 14; 16.30; 
18,45; 21).

DOI BĂRBAȚI PENTRU O 
MOARTE : rulează la Victoria (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21).

GHICI CINE VtNE LA CINA ? : 
rulează lâ Central (orele 8.45; 11; 
13.15; 15.45: 18,15; 20.45), Bueegi (o- 
rele 9,45; 12; 15,45; 18,15: 20.30)
Glulești (orele 15,30; 18; 20,30).
STELELE DIN EGER : rulează la 

Lumina (orele 9,30—15.45 în conti
nuare: 19.30).

MIREASA ERA ÎN NEGRU : ru
lează la Doina (orele 11,30; 13,45;
16; 18,15; 20,30), Program pentru 
copii (orele 9—10). Melodia (orele 
9; 11,15: 13.80: 16: 18,30; 20), Mo
dern (orele 9,15; 11.45; 14: 16.15;
18.30; 20.45).

YO-YO : rulează la Timpuri Noi 
(orele 9—17 în continuare; orele 
17—21 Program de filme docu
mentare).

ADIO TEXAS î rulează la Fero
viar (orele 8.30: 11: 13.30: 16: 18,30; 
21). Excelsior (orele 9,45; 12,15;
14.45; 17,15; 20). Aurora (orele 9; 
11,18; 13,30; 16; 18,15; 20,30), Tomis

(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15), Flamura (orele 9; 11,15; 16; 
18.15, 20,30).

VISUL DOMNULUI GENTIL : 
rulează la Grivița (orele 9: 11.15;
16;. 1835; 20,30), Floreasca (orele 
10. 13 45; 16; 18,15; 20.30).

STĂPÎN PE SITUAȚIE : rulează 
la Miorița (orele 9: 11,15; 13,30;
16. 18.15; 20,30) Arta (orele 9,30— 
15.45 în continuare ; 18,15; 20.30).

BĂTĂLIA PENTRU ROMA : ru
lează la înfrățirea (erele 15,30; 19).

VIA MALA : rulează la Buzești 
(orele 15.30—18) ; Viitorul (orele 
15,30; 18).

COLIVIE PENTRU DOI î rulea
ză la Buzești (ora 20,30).

PRIETENELE ; rulează la Viito
rul (ora 20.30).

EXPLOZIE IN MUNȚI : rulează 
la Dacia (orele 8.30—20,45 în con
tinuare)

WINNETOU IN VALEA MOR- 
ȚII : rulează la Lira (orele 15.30 : 
18). Crîngași (orele 15.30; 18: 20,15), 
VitahAorele 15,30: 18; 20,15).

ROȘU $1 AURIU • rulează la 
Lira (ora 20,15).

CĂSĂTORIE PRIN MICA PU
BLICITATE ; rulează la Drumul 
Sării (ora 20).

COMISARUL X ȘI PANTERELE 
ALBASTRE ; rulează la Drumul 
Sării (orele 15,30; 17,45), Volga (o- 
rele 10—12 în continuare: 16- 18,15; 
20,30).

PĂSĂRI ȘI OGARI t rulează lfi 
Cotroceni (orele 20,30).

LOVITURA PUTERNICA : ru
lează' la Cotroceni (orele 15,30; 18).

URMĂRIREA : rulează la Gloria 
(orele 9,30: 12; 14.30: 17,15; 19.45).

LA NORD PRIN NORD-VEST : 
rulează la Moșilor (orele 15,30; 19).

NOILE AVENTURI ALE RĂZ
BUNĂTORILOR rulează la Mun
ca (orele 16; 18; 20).

DON JUArt FĂRĂ VOIE : ru

lează la Flacăra (or<*le 15,30: 18;
20,15).

PĂCATUL DRAGOSTEI : rulea
ză la Rahova (orele 15,30; 18).

VIAȚA LU) MATHEUS : rulea
ză la Rahova (ora 20,15)

SIMPATICUL DOMN „R“ : ru
lează la Cosmos (orele 15,30; 18; 
20,15).

VEȘNICUL INTIRZIAT : rulea
ză ,-4a Popular (orele 15,30; 18; 
20,30).

NOAPTE CU CEAȚA : rulează 
la Unirea (orele 15,30; 18; 20,15).

ATENTATUL DE LA SARA
JEVO : rulează la Progresul (orele 
15,30; 18; 20,15).

VALEA PĂPUȘILOR : rulează 
la Ferentari (orele 15,30; 18: 20.30).

CĂLUGĂRIȚĂ : rulează Ia Pa
cea (orele 16; 19).

PAT ȘI PATACHON : rulează 
la Cinemateca — Union (orele 10; 
12; 14. Program de filme pen
tru abonați ciclurile A și B după 
amiază).

LOG DESPRE DRAGOSTE — ora 
20; Teațrul „Ion Vasilescu" : 
DOMNIȘOARA DIN SIGHIȘOARA 
— ora 19,30 ; Teatrul „Țăndărică" 
(Cal. Victoriei) : O POVESTE CU 
CÎNTEC - ora 17 ; (Str. Acade
miei) : STROP DE ROUĂ ; BRO- 
TĂCELUL — ora 17; Teatrul 
„C. Tănase" (Sala Svoy) : VARIE
TĂȚI — ora 20 ; (Calea Victoriei) : 
NICUȚA... LA TĂNASE — ora 
19,30 ; Circul de Stat : CARNAVA
LUL CIRCULUI — ora 19,30.

MIERCURI, 25 MARTIE 1970

MIERCURI, 25 MARTIE 1970

Opera Română : ROMEO ȘI JU- 
LIETA — ora 19,30 ; Teatrul de 
Operetă VOIEVODUL ȚIGANI
LOR — ora 19,30 ; Teatrul Național 
„I. L. Caragiale" (Sala Comedia) : 
COANA CHTRITA — ora 19,30 : 
(Sala Studio) , PĂRINȚII TERI
BILI — ora 19,30 ; Teatrul de Co
medie : OPINIA PUBLICĂ - ora 
20 ; Teatrul Mic : PRIMARUL LU
NII SI IUBITA SA - ora 20 ; Tea
trul „C. I. Nottara" (Bd. Maghe- 
ru) : LA CIORBA DE POTROACE 
— ora 19,30 ; (Sala Studio) : DIA

• 18,00 Confruntări ; Liceenii ; 
Absențe numai la școală ? • 18,30 
Laureați ai primei ediții a Festi
valului Internațional de Folclor 
România '69. * Ansamblul ,,Ro- 
vesnic" din Stavropol — Uniunea 
Sovietică • Ansamblul „Poenița" 
din Brașov • 19,00 Telejurnalul 
de seară • 19,30 Actualitatea mu
zicală. Patriotismul în creația- mu
zicală românească e 19,50 Anche
tă TV • Orice abuz are un epilog. 
Emisiune de Ion Dumitrașcu • 
Tata Oancea. Film de Iosif Bîta 
• 20.30 Tele-cinemateca : „Viața 
lui Louis Pasteur". Regia William 
Dieterle. In rolul principal Paul 
Muni • 21,50 Cum vi se pare pri
măvara ? — emisiune muzical-co- 
regrafică de Mihai Miron și Du
mitru, Cihodaru • 22,10 Telejurna
lul de noapte a 22,20 Salonul li
terar al Televiziunii • 23,00 în
chiderea emisiunii.

, Ne aflăm la Institutul de 
Geriatrie din București, in
stituție „bombardată" în ul
timii ani de peste 50 000 de 
scrisori numai de peste ho
tare. Prof. dr. Ana Aslan, 
directorul institutului, ne 
oferă amănunte privind sta
diul ultimelor cercetări efec
tuate aici.

— Primul și cel mai în
semnat succes obținut de 
institutul nostru in ultima 
perioadă îl constituie reali
zarea unul nou medicament 
de tip Gerovital, care a 
primit denumirea de „Gero- 
scleran". Medicamentul, după 
ce a fost experimentat pe un 
mare număr de bolnavi, a 
dat rezultate extrem de 
bune, în special in cazurile 
de arterioscleroză. Aș mai 
aminti cercetările noastre

Cu ANA ASLAN despre noul

medicament GEROSCLERAN
experimentale privind pre
lungirea vieții Ia animale, 
precum și cele care privesc 
patogenia îmbătrînirii inimii, 
studierea mecanismelor îm
bătrînirii, cercetări în curs 
de desfășurare.

— Vă preocupați, tn conti
nuare, de problema longevi
tății ?

— Evident. Am izbutit să 
demonstrăm în mod științi
fic și practic faptul că du
rata vieții poate fi influen
țată prin mijloace de igienă, 
cît și prin cele terapeutice, 
respectiv prin tratamentul 
cu Gerovital H3 și Geroscle-,

ran- Ânțintesc că in institu
tul nostru media vieții celor 
tratați este de 81 de ani. O 
preocupare oarecum nouă — 
în legătură cu acțiunea pre
ventivă și curativă a Gero- 
vitalului : influența asupra 
celor ce lucrează în mediul 
toxic. Centrul profilactic 
existent la Uzinele „Grivița 
Roșie", care este îndrumat 
de către institut, a demon
strat că medicamentele noas
tre previn îmbolnăvirile și 
influențează pozitiv randa
mentul în muncă al celor 
tratați.

C. R.

La. Poiana Mare

Festivalal muzicii corale
Ne-am obișnuit ,cu festivalu

rile naționale șau internațio
nale, de muzică ușoară sau 
populară. Mai puți» ne-a fost 
dat să auzim de manifestări 
artistice dedicate muzicii corale, 
în acest sens, inițiativa Comi
tetului județean Dolj al U T.C. 
împreună cu Comitetul jude
țean pentru cultură și artă de 
a organiza, la sfîrșîtul lunii 
martie, un festival de muzică 
corală pare a fi originală, inte
resantă și instructivă. Festivalul 
se va desfășura în comuna Po
iana Mare, între 28—29 martie. 
Nu este vorba de un concurs, 
ci, mai ales de o paradă a dife
ritelor formații corale profesio
niste și de amatori din județ. 
Printre participant se numără: 
Corul Liceului de muzică, al Li
ceului pedagogic, Casei de Cul
tură a Studenților, al Filarmo
nicii „Nicolae Bălcescu" (toate 
din Craiova) ca și corurile co
munelor Dăbuleni și Poiana 
Mare, Grupul școlar agricol din 
Calafat. Invitații festivalului 
sînt compozitori, muzicologi, 
folcloriști din județ și din țară. 
Paralel cu spectacolele vor avea 
loc discuții metodice pe diverse 
teme, ca, de exemplu. „Corul 
din Dăbuleni și rolul său în

viața culturală a comunei*' ț 
„Compozitorii din Oltenia, cin- 
tecul de masă și prelucrări co
rale ale cîntecului popular olte- 
nesc“. Așa cum prevede pro
gramul, Festivalul se anunță a 
fi o acțiune artistică deosebit 
de interesantă, prin ineditul și 
schimbul de idei pe care-1 ofe
ră. Tinerii coriști vor avea pri
lejul cu această ocazie să con
frunte critic eforturile și rezul
tatele muncii lor în această di
recție și să-și îmbogățească ori
zontul și repertoriul muzical.

ELENA PROCOP

CRONICA TEATRALĂ

NOAPTEA IGUANEI
de Tennesse Williams

La Teatrul Național din Iași

„Princepele“
(Urmare din pag. I) 

dintr-o firească disimulare, 
poate pentru a părea mai 
grav. poate din obișnuința 
versului, poetul pare sa vor
bească in numele tuturor con
trați lor nemaicoinentând dife
ritele „adevăruri” îu ceea ce 
privește anotimpurile scriito
ricești cît și ignorarea proce
sului de elaborate în creație 
țastiei incit, credem, Nicolae 
Bre ban, nu este scriitor nu
mai de acum trei ani, grija 
lui Nichita Stănescu nu este 
„să scoată un volum de versuri 
pe an” și nicidecum să lucreze 
normat cel puțin 6 ore pe 
zi 0 m-â „nelămurit” o afir
mație a sa, în cei mai fericit 
caz confuză ; „Un scriitor au
tentic și tînăr (subl. ns.) ca 
aceștia (n.n. ca Nîcliită Stă- 
nescu, Ion Alexandru, Cezar 
Baltag) se orientează instinc
tual (sub. ns.). Iii marea 
(subl. ns.) cuitură. Asimilarea 
unei culturi se face de la sine, 
atunci cînd literatura e pasiu
ne, căci talentul e muncă, lăr 
un geniu fără talent nu în
seamnă nimic”. Nu vom co
menta improprietățile de ter
men (se știe că este destul de 
greu să filozofezi în cuvinte). 
Altceva ne-a speriat pur șî 
simplii și, anume, „instinctua
lul” Ce să fi înțeles autorul 
prin acesta, cum și l-a imagi
nat pe tînărul scriitor (și nu 
numai pe el) care ar dori sa 
se orienteze nu neapărat în 
marea, ci în mica cultură ? Un 
tînăr orb într-o bibliotecă, 
bîjblind cu mîinile întinse, 
ceva zburînd cu antenele li
liacului prin istorie și filozo
fie ? Un tînăr care ar simți 
ceva, așa, deodată (un nu știu 
ce) în fața unei opere ? Nu ? 
Din cît îi știu pe poeții ci
tați în sprijinul acestei „afir
mații”, nici unul nu se orien
tează cu instinctul în cultură, 
ci cu siguranța pe care ți-o 
dă cunoașterea, chinuitoarea 
cunoaștere de ziuă șî de 
noapte. Am insistat asupra a- 
cestei afirmații pentru că ni 
se pare a mai fi auzit-o vreo
dată de Ia cei care s-ar lipsi 
cu ușurință de istoriile lite
rare ori de muzee. în același 
timp, „orientarea instinctuală" 
în cultură este mai degrabă 
o „dezorientare” iar în ceea ce 
privește „condiția tînărului 
scriitor” ar rămîne fără ur
mări, adică fără cărți.

O dovadă elocventă a „sis
temei” de orientare în cultu
ră există pe aceeași pagină a 
revistei : sub forma unei scri
sori deschise a scriitorului 
Eugen Barbu. Răspunzînd u- 
nor obiecții întâmplătoare și 
probabil neavenite. Eugen 
Barbu face nu cum ar cride 
cei care n-au citit Princepele 
o demonstrație de falsă eru
diție cît, o mărturisire. Anu
me, mărturisește prin mulți
mea de cărți desemnate a le 
fi folosit pentru scrierea ro
manului (texte vechi biseri
cești, cronici, documente, 
cărți rare) un efort de lectură 
sistematică aproape de neîn
chipuit. Și aceasta pentru a 
reda cît mai fidel epoca fa
nariotă. Ori pentru a arăta cît 
de greu se scrie o carte rară 
și cît de ușor un articol de 
circumstanță.

Concurs 
de literatură 

maghiară 
și germană

Incepind cu anul școlar 
1970/1971, Ministerul Invățămîntu- 
lui împreună cu Societatea de 
Științe Filologice va organiza 
pentru elevii din clasele IX—XII 
(anii I—V) ai liceelor (secțiilor) de 
cultură generală șl pedagogice cu 
limba de predare maghiară și ger
mană. concursul de literatură 
maghiară si germană. Concursul 
se ya desfășura în trei faze : faza 
pe .localitate sau pe școală, în 
localitățile In care există o sln- 
gurâ școală ; faza pe județ șl faza 
interjudețeană. Faza interjudețea
nă se va desfășura la Cluj pentru 
elevii liceelor (secțiilor) cu limba 
de predare maghiară și la Sibiu 
pentru elevii liceelor (secțiilor) 
cu limba de predare germană.

Datele concursului vor fi publi
cate din timp in „Calendarul ac
tivităților educative 'extradidacti- 
ce ale elevilor ne anul școlar 
1970/1971".

Materia de concurs o constituie 
literatura limbii materne, studia
tă în anul școlar în curs pînă la 
data fazei respective a concursu
lui. La fiecare fază a concursu
lui se vor acorda cîte 1 premiu 
I, II, in șl trei mențiuni, dacă 
lucrările selecționate îndeplinesc, 
prin conținutul lor, condițiile 
pentru conferirea acestor distinc- I 
ții.

Un act de temeritate este, îna
inte de orice, înscrierea în reper
toriul Naționalului ieșean a acestei 
piese. Spectacolul este mai întîi, 
handicapat de filmul cu același 
nume, care a rulat pe ecranele 
noastre în urmă cu cîțiva ani : a- 
mintirea lui Richard Burton și a 
Avei Gardner nu e dintre acele 
ușor perisabile. Îhtr-Un caz simi
lar („Becket" petrecut însă la 
București), soluția a fost gă
sită în amîharea punerii filmului 
în circulație. Apoi, deși perime
trul pieselor lui Tennesse Willi
ams este relativ îngust, unității 
de viziune corespunzîndu-i una 
de registru, nu e mai puțin ade
vărat că reprezentarea lor este în
deajuns de dificilă datorită mu
rei complexități psihologice cu 
care operează dramaturgul ame
rican.

Dar toate acestea nu sînt o- 
biecții preconcepute, cum s-ar 
putea crede, ci elemente care nu 
pot fi nicidecum ignorate. Scoa
terea lor în evidență nu face 
decît să traseze coordonatele 
unui excelent spectacol: pentru 
că, fără nici o rezervă, „Noaptea 
Iguanhi" figurează printre reuși
tele actualei stagiuni a Teatrului 
Național din Iași. Succes datorit 
în mare măsură viziunii regizo
rale (direcția de scenă e semnată 
de Sorana Coroamă) și cadrul 
scenografic (autor : Liviu Ciulei), 
cărora actorii li s-au supus pînă la 
pierderea personalității. Aceasta 
însă nu in detrimentul, ci spre 
cîștigul lor : pentru că singura 
excepție (Adina Popa, în rolul 
Hannah Jelkes) marchează și o 
stridentă, o ieșire din tonul ge
neral al spectacolului. O anume 
afectare, o doză de teatralitate, 
în înțelesul rău, în sfîrșit, o atitu
dine de „mare doamnă", nepo
trivită aici, sînt tot atîtea ele
mente neconsonante.

O insulă a salvării și a eșecu
lui în același timp, devine pe 
scena ieșeană hotelul „Costa 
Verde". Fiecare personaj este 
un Robinson purtîndu-și țărmul 
izbăvitor dar și disperant în a. 
dineurile sufletului. Singurătatea 
profundă a oamenilor este o tră
sătură emblematică și nimic nu o 
sugerează mai bine decît sferica, 
strania construcție concepută de 
Liviu Ciulei — un rotitor centiu 
al durerilor și al plînsului unei 
lumi agonice. Explicînd ținuta 
dură și brutală a pieselor sale, 
Tennesse Williams amintea de 
catharsisul aristotelic: „Dacă

este cît de cît adevărată ideea 
lui Aristot că violența se puri
fică prin reprezentarea sa poe
tică pe scenă, atunci s-ar putea 
ca ciclul meu de piese 
violente Să aibă la urma urme
lor o justificare morală. Eu știu 
că am simțit, am trăit această 
purificare". Este și punctul de 
Sprijin al tratării regizorale. So
rana' Coroamă a făcut din „Noap
tea Iguanei" un spectacol vio
lent, ținînd permanent spectato
rul într-o stare de șoc. Senzuali
tatea grea, animalică aproape a 
Maxinei (bine interpretată de 
Liana Mărgineanu), a cărei vi
talitate este măcinată de ascun
sul microb al solitudinii, debu- 
solarea paroxistică a fostului 
preot Shannon, (în afară de pri
mul act, Sergiu Tudose a fost 
mai mult decît corespunzător) 
inerția senilă a bătrînului poet 
Nonno (Ion Lascăr) raisonneur 
grotesc, erotismul de fiară tînără 
al Charlottei (Cornelia Hîncu) și 
bigotismul uscat al domnișoarei 
Fellowes (Domnița Mărculescu) 
sînt factorii constitutivi ai unei 
atmosfere aproape demențiale 
uneori. Acțiunea, în „Noaptea 
Iguanei" — versiunea ieșeană -— 
nu mai este decît un element 
subsidiar : accentul este pds în 
primul rînd pe conturarea unui 
peisaj moral dezolant. Nu o 
„geană de nădejde" apare ’n 
această piesă a lui Tennesse Wil
liams în raport cu celelalte — ci 
asistăm la o alienare progresivă 
a ființei umane mai cumplită 
chiar decît moartea fizică (so
luție obișnuită a dramaturgului). 
Expresie a unei lumi contorsio
nate, aflate în degringoladă, al 
cărei șemn teribil este lipsa ori
cărei credințe, teatrul lui Ten
nesse Williams reprezintă totoda
tă și o atitudine. Nu întîmplător 
Shannon tînjește după ,^nevoia 
de a crede în ceva" și nu e vina 
dramaturgului că idealurile sînt 
de neatins, personajele sale pră- 
bușindu-se precum fragilii flu
turi arși de flacăra lămpii... Ală
turi de violență, tristețea adîncă 
a piesei este încă un fel de a 
protesta în fata descompunerii 
morale, a degradării unei socie
tăți în care relațiile umane se 
întemeiază pe violență, pe cîști
gul celui mai tare.

Marele merit al Naționalului 
ieșean este de a ne fi dat un 
spectacol proaspăt și bogat în 
semnificații.

M. IORGULESCU

A ÎNCEPUT SÂ SE DIFUZEZE

REGULAMENTUL DE FUNCȚIONARE 
A LICEELOR 4

A început difuzarea în întrea
ga țară a regulamentului de 
funcționare a liceelor de cul
tură generală, elaborat, de Mi
nisterul învățăniintului pe baza 
Legii privind învățămîntul din 
Republica Socialistă România, 
din mai 1968, și a Legii privind 
Statutul personalului didactic 
din martie 1969. Noul regula
ment, considerat primul act nor
mativ care reglementează core
lația dintre școala generală și

liceul de cultură generală, pre
zintă scopul, sarcinile și organi
zarea învățămîntului liceal de 
cultură generală, structura anu
lui școlar, planurile, programele 
,de studii și manualele, orienta
rea școlară și profesională a 
elevilor. El cuprinde, de aseme
nea, indicații în legătură cu a- 
cordarea burselor și diferitelor 
forme de sprijin material ale 
elevilor și alte precizări.

„GALAXIA GUTENBERG"
(Urinare din pag. 1)

și ooncentrard. Adică, deocam
dată. fără lectură.

...ȘI CE CARTE ? Tineretul 
citește mult și valoros calitativ. 
Dar nu tineretul în totalitatea 
sa i unii, fără a traversa o criză 
a lecturii, parcurg o criză a ca
lității lecturii, privită sub două 
unghiuri : calitatea autorului și 
cea a lectorului. Se citește mult, 
spun unele cadre didactice care 
cunosc tineretul, dar cu o în
clinație către cartea mediocră. 
Dinamismul și curiozitatea față 
de întîmplări nemaipomenite, 
admirația față de eroii atotpu
ternici, fad adolescentul să a- 
jungă prea repede de la Jules 
Verne la cărți polițiste. între- 
bînd pe librarii din patru mari 
librării bucureștene mi s-a spus 
că dintre toate, colecțiile ,,A- 
ventura" și „Enigma" sînt cele 
ce se vînd într-o neînchipuită 
viteză Iar tinerii se numără 
printre cei mai asidui cumpără
tori. Nimeni nu contestă efectul 
relaxant al unei cărți de aven
turi, parcursă într-un moment 
de oboseală Dar adolescenții cu 
mintea proaspătă, cu inteligența 
ascuțită și sensibilitatea trează 
comit, cum spunea Taleyrand, 
mai mult decît o crimă, chiar o 
prostie, ocupîndu-și capul și 
inima numai eu asemenea lec
turi. Căci dacă o viață cu ade
vărat umană din punct de ve
dere spiritual nu se poale tră’ 
numai eu pilulele oferite de 
mass-media, nici cu pilule rela
xante nu se poate trăi decît pe 
deasupra unei asemenea vieți, 
tn plus, pertinența la elevație 
scade sigur și vertiginos ! cine 
înghite din tinerețe numai a- 
venturi, greu și tîrziu mai poa
te pătrunde un paragraf din 
Platon, o pagină din Marx, o

strofă din Arghezi sau chiar un 
vers din Ion Barbu

DESIGUR, NU O FLOARE 
LA BUTONIERA. Cartea tre
buie abordată cu anume con
știință și înțelegere, ca instru
ment de îmbogățire și perfec
ționare a propriei vieți. Prilej 
de reflecție și chiar creație 
Dar cărțile valoroase nu pot fi 
simplu mijloc de recomandație 
socială pentru cel ce le-a citit, 
ci expresia unei nevoi intime, 
lăuntrice. Această nevoie e des
lușită adolescentului, tînărului, 
de către familie, de cei din jur, 
dar este stimulată, insuflată 
mai ales de profesori. Dascălii 
trebuie să-i deprindă pe cei 
tineri să măsoare dimensiunile 
reale ale timpului în raport eu 
lectura : sâ-i învețe cînd să as
culte. muzică și cît să se uite la 
televizor, de cîte ori să meargă 
săptămînal Ia cinematograf, să 
le arate ce diferență este între 
a discuta despre versurile iam
bice, ori despre „dilema prizo
nierului" ori despre ultimul 
mare roman și a dezbate ore 
în șir ultima „stea fără nume" 
sau ultimul gol din meciul 
transmis. Un om modern, solid 
inteligent, știe măsura fiecărui 
fapt informațional sau cultural 
și indiferent de ofensiva exte
rioară, marginală, îi acordă nu
mai importanța cuvenită.

GHIDURI PENTRU VIITO
RUL PASIONAT. Cert lucru, 
pasiunea pentru lectură porneș
te din școală. Tînărul oititor, 
însă, oricît ar fi de însetat lec
tor, față de mulțimea de cărți 
care apar la noi, poate rămîne 
derutat în fața vitrinelor de li
brării. Pentru direcționarea tine
retului, editura de specialitate, 
sau cele care editează lucrări 
utile tineretului, ar putea publi
ca ghiduri asupra unor litera-

turi, ori alte discipline — uma
nistice sau științifice — altfel 
alcătuite decît istoriile literatu
rilor sau disciplinelor respecti
ve, apte de a explica obiectul 
acestora, de a prezenta și auto
rii reprezentativi, dar mai ales 
principiile și lucrările de bază 
în domeniul respectiv. De ase
menea, ar mai ti necesar un 
buletin în genul „Cărți noi" dar 
anume pentru tineret, prin care 
editurile să-l informeze asupra 
lucrărilor ce apar pe un anume 
specific de referință, deci mult 
mai explicativ — cuprinzînd 
note biografice ale autorilor, 
explicații. îndrumări necesare 
asupra cărților, pentru ca iu
bitorul de lectură virtual să 
știe cum să le folosească. Sigur 
că bibliotecarii școlilor au și ei 
un mare rol în informarea de 
lectură ; de aceea pregătirea lor 
pedagogică și de specialitate nu 
trebuie neglijată, ca și dotarea 
bibliotecilor. programul lor, 
precum și întreaga atmosferă 
creată în jurul acestei impor
tante instituții.

ASTĂZI, cînd, ca urmare a 
prestigioasei dezvoltări a știin
ței, a culturii, concentrarea in
formației și a formării omului 
cult și apt profesional e tot mai 
dificilă, înarmarea tînărului cu 
interes pentru lectură și de
prinderea folosirii raționale a 
cărții reprezintă o premisă 
esențială a educației perma
nente. Care nu se realizează 
doar cu tranzistorii la ureche 
pe drumul dintre două filme 
muzicale — cinematografice sau 
de T.V. — ci numai în biblio
tecă, la masa de studiu. „Ga
laxia bătrînului Gutenberg' e 
departe de a fi K.O. Cine nu 
crede, o poate ataca, dar o va 
face tot cu armele „civilizației 
tiparului". Vă asigur, negru pe 
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Ciobanii poarlă în chimir poeme 
Doina le ajunge la suflet 
Nopțile înfloresc deasupra lor. 
Timpului spre amintire, 
li crestează un semn la grindă 
Și-l lasă mai departe 
Să se joace cu tălăngile 
Date-n mintea copiilor.

FLORIN CIURUMELEA
Liceul „Ștefan cel Mare"

Rm. Sărat

A doua ediție a Crisa
lidelor — pusă sub 
semnul aceleiași griji 

de a semnala orice sclipire 
de talent autentic dar și al 
exigenței pretinse unei ge
nerații care mai mult ca ori- 
cînd are la îndemînă izvoare 
de cultură și inspirație 
— ne-a dat bucuria recon
firmării unor zboruri și a 
descoperirii unor viitori 
străbătători ai văzduhului. 
Le oferim modestul cer al 
acestei pagini.

O. T.

Cindanul se sparge cu sunet de ierburi în cai de zăpadă 
M-atinge doar zborul chemării cu apa-i de clopot, nomadă 
SorocuT prin datini lăsat de copacii cu trup luminare 
Airzînd în cîmpie, cu fum de semințe, tot miezuri de sare.

Și drumul cîmpiei îmi curge prin pașii ciopliți in amurguri 
Să urc la țărmul de taină-n rugină povară de muguri
Dar astru bolnav mă voi naște-n ninsori, mă voi pierde în gheață 
Iar piatra lovită-n călcîie-mi va pune pecetea de ceață.

La ceasul cînd cerbii își uită din coarne și-aiunecă-n moarte 
O boltă de ceară-o să-mi fie tot cerul cu crucea departe 
Tăcerea căderii în sălcii pe maluri de oase topite 
LuminlHăcliei umile va cerne prin surdele-i site 
lenuperii marii dorinți se usucă uciși de-oceane 
Și-s rîul zăpezii în liniștea dintre păduri și icoane

VALERIU STOICA 
Liceul „Gh. Lazăr" București

SUPLIMENT nr.LITERAR - ARTISTIC
33AL „SCÎNTEII TINERETULUI^

PENTRU ELEVI

Ochii
Am desenat un om...
Pentru că semăna cu tine 
l-am pus un ochi 
Ca să mă vadă.
Am adăugat alții 
Ca să mă vadă 
Pură și îndrăgostită. 
Am mai rotunjit unul 
Și pentru primăvară, 
Pentru flori, pentru soare... 
Ochi mulți 
Pentru mine și primăvară.

MIRA MAUN 
Liceul nr. 1 Tîrnăveni

E o zi obișnuită, o zi din 
cele șapte zile atît de obișnuite 
ale săptămînii. Plouă. O ploaie 
nebună și deasă. Cărțile, ame
nințătoare, parcă,_ mă împresoa
ră primejdios.

— Pe mine întîi!
— Ba pe mine.
Obsedant dialog I Mă uit pe 

stradă, la tufa de trandafiri din 
fața geamului. Stropii de ploaie 
se opresc cîteva secunde pe 
frunza verde, apoi cu 'dispreț se 
rostogolesc pe pămîntul proas
păt, din care urcă un miros de 
umezeală.

Mă-ntreabă fetița pistruiată, 
cu pantaloni roșii :

— Ai vrea zăpadă ?
— Știu eu ?

Huruitul macaralei de pe șan
tier nu contenește nici măcar a- 
cum, pe ploaie.

De ce e cerul negru, ma-ntrea- 
bă fetița. Ce să-i răs_pund ?

— Pentru că plouă.
Slab argument și mai ales 

neconvingător. Dă din cap ne
mulțumită.

-— îmi dai bomboane, Oana ?
Am o cutie de bomboane 

mici, colorate. I-o dau.
Începe iar cu întrebările „De 

ce păpușa nu vorbește „De ce 
pisica e pisică și nu e cîine 
„De ce... „De ce... ?“

O trag de codițe. Plînge. O a- 
meninț. A tăcut.

Nu mai am bomboane. O iau 
de mină și o așez la masa ei.

li spun să deseneze.
Mă cufund din nou în cărți. 

Vine iar. Mă trage de mină.
— Cum să desenez casa ? Cu 

etaj ?
O să se descurce. Văzuse blocu
rile de pe șantier. S-a făcut tîr- 
ziu. O duc la culcare. Iși ridică 
încet capul, cu codițe zburlite.

— De ce să dorm P
Mă-mbrac iritată și dau să ies. 
Ploaia s-a oprit.
— Ia-mă și pe mine, se roagă.
Ii strălucesc ochii mici și al

baștri ca un cer de primăvară. 
Și o iubesc.

RODICA LUCIA CORNEA
Liceul Tășnad, 

județul Satu Mare

îndră- 
gostiții

Cu zori pe tîmple și pe gene, 
Cu aroma zilei de munte 
Ne-ascundem departe de tot: 
De arborii ce se iubesc 
Sărutîndu-și obrajii, 
De izvoarele ce se 
Tîrăsc pe stînci 
Ca niște vipere lichide.
De pămîntul ce-și înapoiază 
Boarea, cerșind pădurii 

îndurare. 
Acumsîntem departe de 
Umanitate, ca visul pierdut 
Prin cristalele somnului 
Și așteptăm la marginea 
Speranțelor — eternitatea.

CONSTANTIN BADIȚA- 
POLOVRACI

Liceul Construcții Craiova

FORJA
ANTEICĂ 

A FOLCLORULUI

AȚILOR
Bărbații și-au înscris numele 

pe pietre.
Le-au luat și le-au aruncat 
în apele rîului.
Au mers toată noaptea 
în corabia lor de vise 
spre țărmul 
mereu 
absente.

iubirilor
!

Cînd s-au întors 
au căutat 
în < .
Le-au strîns în inimă și 
și-au înscris numele a doua 

oară 
în locul trecutelor iubiri.

căutat pietrele 
apele rîului.

CONSTANTIN 
CRÎNGANU 

Liceul nr. 2 Birlad

își strînge-n zdrențe printre ramuri 
Azurul porțile senine.
Rămîn sfioși și goi copacii
Cu lutul adunat în vine.

Prin rădăcini îmi sorb ființa 
Topită-n clipa de tăcere. 
Rămîn sfioși și goi copacii 
Suind în somn spre re-nviere

MARCELA BIRU
Liceul „T. Vladimirescu'

Tg. Jiu

Toamnă .
închid rana castanului 
pe unde a pătruns vîntul 
cu o sărutare 
și mă reazem de el 
să alung un cîntec ' 
ruginit.

IULIU DRAGHICI
Liceul agricol Tr. Măgurele

Scribul 
fără cap

își prinsese capul
Cu stînga 
Și-apoi cu dreapta 
Și-l tăie 
Âșa cum tai o găină 
C-o lovitură scurtă. 
Fu începutul fericirii lui. 
Se simțea ușurat! 
Scăpase de greul ce-atîrna 
De gîtul lui. 
Acum putea să scrie 
Ce-avea de scris 
Fără mustrări 
Și mai ales 
Fără dureri de cap.

ANDRA POP 
Liceul nr. 1 Botoșani

lancu
Un tulnic spintecă tăcerea 
Și-n Apuseni un văl de ceață 
îmbracă cetina pe stîncă. 
Iar vîntul spulberă cenușa 
Pe sumbrele cărări de munte 
De unde lăncile se-naltă 
Și roibii spumegă în frîu 
Cînd Craiul moților privește 
Cum scrumul mistuie Cîmpenii 
Și limbile de foc se avîntă 
Lăsînd în urmă nori de fum
IOAN LICU RADINESCU 

Liceul „M. Basarab", 
București

CORINA SEGMAR
Liceul nr. 1 Dei

GHEORGHE POP SILAGHI 
Liceul nr. 3 Satu Mare

La invitația reclamei de neon 
Am intrat într-un uriaș magazin 
Și-am cerut să mi se vîndă 
Un material țesut din cuvinte. 
Și-n timp ce plăteam mă gîndeam 
Cît voi fi de grațioasă și suplă 
In noua mea rochie.
Ajunsă acasă am croit-o cu grijă. 
Am prins-o în ace și atît m-am sucit 
In fața oglinzii, pînă cînd din rochie 
N-a rămas decîf un poem

Uite aici sint eu
Prometeu în Caucazul Iubirii — 
Tăcere și cremene.

Să recunoaștem : unii dintre ti
nerii noștri prieteni tratează fol
clorul cu superioritate, cu blaza
re și consideră drumul spre iz
voarele de inspirație ale creației 
populare ca un act de involuție, 
ca pe o întoarcere la „țărănie", 
la tradiționalismul „pășunist" in
compatibil cu așa-zisul spirit 
modem.

Desigur că nimeni nu pledea
ză pentru o poezie națională le
gată de tot ce e mai patriarhal 
și mai imun la inovație, dar nici 
pentru o poezie românească des
prinsă de izvoarele ei genetice. 
De mai bine de un sfert de veac, 
Camil Petrescu a elucidat pro
blema, combătind cele două ex
treme la fel de primejdioase. 
„Pentru unii — spunea el — tra
diția înseamnă plugușorul, steaua, 
anteriul, coliba și opincile lui 
Dincă Priboi; însemnează nea
părat cîntecul lăutăresc, cuvîntul 
turcesc, călugărul incult și mobila 
pirogrgvată. Pentru europeniști 
valabile rămîn doar cea mai 
nouă modă apuseană, cel din 
urmă dans, cea din urmă formă 
a versului, cea mai recentă pro
ză stambă, cea mai nouă absur
ditate, discutată cu furie", Aces
te poziții rămîn ireconciliabile, 
reprezentind „antagonismul su
prafețelor, îndirjirea unei super
ficialități pe care o amenință altă 
superficialitate".

Folclorul însă nu este o expe
riență istorică închisă, legată de 
o fază de copilărie a culturii 
noastre, ci este o sinteză colec
tivă, profund originală, a unui 
mod specific de a înțelege lumea 
și a o exprima artistic, definind 
permanențele spirituale ale unui 
popor. Aportul unei literaturi 
naționale la cultura universală 
include firesc și obligatoriu a- 
ceste referințe particulare de gîn- 
dire, sensibilitate și modalități 
artistice, topite în esențele ge
nerale ale epocii și ale umani
tății.

O strălucită dovadă a capaci
tății de generalizare umană, de 
modelare și de. modernizare con
tinuă a elementului folcloric o 
reprezintă miturile populare gre
cești. Condiția umană a indivi
dului modern își găsește pe plan

filozofic o expresie metaforică 
în miturile lui Anteu, Prometeu 
și Sisif, cel din urmă atît de 
exploatat de literatura existen
țialistă a ultimilor decenii. Sedu
cătorul mit al lui Narcis a ali
mentat egotismul liricii roman
tice și proza contemporană de 
introspecție. La rîndul său fol
clorul românesc a oferit modele 
metaforice extrem de producti
ve pentru literatura scrisă. Sim
bolul etico-social al haiducului 
în care se esențializează spiritul 
de dreptate, de omenie, dorința 
de îndreptare a lumii, combati
vitatea socială a poporului a fost 
absorbit de marii scriitori. „Ati
tudinea cea mai izbitoare la 
scriitorii români este atitudinea 
luptătoare, sentimentul care îi 
urmărește mai insistent este cel 
al participării la viața întreagă 
a poporului lor în trecutul și 
în luptele lui contemporane", no
tează poetul Al. Philippide. De 
aici și modul specific de însușire 
a romantismului in veacul trecut 
și a umanismului socialist în 
epoca noastră.

Pe de altă parte „dorul", starea 
lirică atît de complexă și speci
fică sensibilității românești, stă 
la temelia substratului metafizic 
al marii poezii lirice românești 
de la Eminescu pînă la Blaga și 
Nichita Stănescu.

Așa cum a fost o „școală" 
pentru scriitorii clasici, folclorul 
continuă să rămână un „izvor 
pururea renăscător" și pentru 
toți scriitorii tineri. Filozoful 
Athanase Joja, într-un remarcabil 
studiu de sinteză din volumul 
„Ethos și logos" pornind de la 
folclor, precizează marca defini
torie a spiritualității poporului 
nostru în marea familie a po
poarelor lumii. Spiritul de ordi
ne, dreapta judecată, claritatea, 
echilibrul, simțul de măsură, 
realismul, refuzul misticismului, 
adînca omenie, sentimentul na
țional adine, dar sobru, însoțit 
de un spirit de largă toleranță, 
umorul și vivacitatea sint compo
nente fundamentale ale fiziono
miei sale morale care imprimă și

— Prof. TUDOR OPRIȘ

(Continuare în pag. a Ii-a)

Liceul din SimbirskLENIN, elev la

OMNESFRUNTEA
IN UNO

visatul leac 
umilirii.

CORNEL SPINU,
Liceul „M. Eminescu

In clipa ceea de străluminate 
Mi s-a părut această frunte vie, 
O lespede de marmoră pe care 
Destinul lumii se grava-n vecie

Imensă frunte, naltă cît un veac, 
Răsfrîntă-n apa grea a omenirii 
Să iscodească mult
Al suferinței și al

Pentru că acest om simplu 
A înțeles țesătura complicată a lumii, 
Pentru că acest om firav
A găsit în mulțime secretul puterii fără 

margini. 
Pentru că acest fir de voce 
A răscolit oceanele de glasuri. 
Pentru că acest gest singular 
A-nvîltorat păduri de mîini răsculate. 
Pentru că-n acest om cu o viață 
Au înflorit milioane de vieți. 
Și din sămînța unei zile de izbîndă 
Făcu să crească făr’ de moarte viitorul 
II vom purta în suflet fiecare 
Ca o parte din noi 
Căci fiecare pas spre lumină 
E o clapă ce cîntă 
Silabele numelui său.

Strig stelelor să nu-mi aprindă pustiul. 
Cuvintele mele se transformă în stînci. 
Crește pustiul. Crește muntele.
Mă ridică tot mai aproape de cer. 
Sîngele mi se scurge pe zare.
E ora cînd vin vulturii la masă.

în urma lor pustiul.
Tăcerea s-a izbit de cremenea munților... 
E ora cînd trebuie să vină vulturul tău.
Singurul care întîrzie. Singurul pe care-l doresc. 
II aștept cu toate rănile înflorite.
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ÎMI STRÎNG
CINTECELE 

îmi string cîntecele mele 
Două-s bune, două rele ; 
îmi strîng merele din noapte 
Două-s crude, două coapte; 
îmi strîng stelele de sus 
Două sînt și două nu-s ; 
îmi strîng lacrimile toate, 
Toate-s vii și înstelate

LUNI

Chiralină,

DOINA TARNICERU 
Liceul din Solea

BALADĂ
M-a trimis taica Brâncuși 
In bordeiul rumeguș 
Să te-eștept la Masa lui 
în Poarta Sărutului. 
Cu pas molcom, tăinuit 
Tu veneai din Infinit, 
Aveai pletele de fîn. 
Cerul, mistuit în sîn.
Și-am rămas ciopliți de dor 
Flori în stîlpul de pridvor 
Să veghem în veșnicie 
Zbor malt de ciocîrlie.

Calul Luni, roind de spume
Sus pe «ea ne duce-n lume
Să ne-arate Caloieni 
Prinși de cer și buruieni 
Ce nechează și tot mînă 
înspre țara Săptâmînă.
Saltă șeaua de minuni : 
Ala-Bala pe tăciuni.
Vrei, nu vrei, tot te desparți : 
Te-a lăsat în prag de Marți.

Cîmpului să-i dea belșug 
Și ae soare și de ploi, 
Rostuit de lelea Joi.

VINERI

MARȚI

Cărturarul Mărfi cu barbă 
Mi-a sfrîns visele din iarbă 
Și m-a dus la casa lui 
Să dau boabe gîndului. 
Sacii minții toți sini plini 
Cu viitori și cu lumini.
Dar cînd vru să-i dau uium 
Pentru zariștea din drum 
Badea Marți în cer se suie 
Uite-I iar și iarăși nu e.

Am ieșit la drumul mare;
Trece meșterul călare.
— Vino fată să te-nchid 
în fierbintele meu zid...
Să mă duc, să nu mă duc ? 
Singură nu-mi place — cuc — 
însă gem gîndind că Ana 
între pietre-și plînae rana 
Taică Vineri, mă dezleagă : 
Ce-o să fac o viață-ntreagă ?

SÎMBATA

luntre lină

Chiralină, luntre lină, 
Ți-a strîns cerul praf de stele 
Peste trupul de nuiele. 
Pentru păr ti-a prins sub 

giulgi 
Plînsul sălciilor lungi. 
Ochii mari ți i-a desprins 
într-un somn de nuferi, nins. 
Drept cercei, primit-ai dar 
Două vise de pescar... 
Chiralină, ceas de apă, 
Tu, a Dunării naiadă, 
Am băut același cîntec. 
Noi în vis — tu în baladă.

JOI

Miercurea.

era altfel

MIERCURICARMEN CINTEZA
Liceti! ..I. Neculce"

Desen de 
MIRCEA BALAN 
Liceul „M. Eminescu 

București

Furca Sîmbătă, cu dinți 
(Unul rău.și doi cuminți) 
Din otravă m-a luat, 
Către zări m-a înălțat 
Să-mi înfăș gîndul sătul 
în căldura ain pătul, 
Omenirii să-i rămîi 
Pernă pentru căpătîi.

MIMAI ANDREI
Liceul „N. Bălcescu" 

Brăila

Baba Miercuri, dragă mi-i 
Că-i stăpîna inimii I 
Mă trimete-n fotă pouă 
Sâ-i duc ițele la rouă, 
Dar de-oi întîlni feciorul 
Să nu-nstrăinez fuiorul. 
Eu fuiorul l-am furat 
L-am spălat, l-am dărăcat... 
Miercurea m-a blestemat 
Să-mi urzesc din cel fuior 
Zeghe înglodotă-n dor.

A venit lelica Joi 
Să mă spele de noroi, 
Că bătusem cale grea 
De la baba
Apele m-au curățat, 
Gîndul mi s-a luminat
Și s-a-nfipt cu fier de plug

DUMINICA

Spune-i-aș luminii că 
Ea, sfînta Duminică 
Ne-a poftit în casa ei, 
Sus, la capăt de scîntei. 
Stă-ntr-o mînă cu cîntarul : 
Aici dorul, colea-amarul, 
Aici truda, colea ciuda, 
Aici vremea, colea lenea 
Colea visul, aici scrisul 
Colea treapta, aici fapta.

Și apoi sfîrșind județul
Face semne cu nîrlețul 
Să trimitem iar spre Luni 
Pruncii noștri — flori de pruni.

AURORA TOCACIU
Liceul nr. 32 — București

Pantofiorul

cafeniu

— Pe o temă folclorică 
dobrogeană —

Pantofiorul cafeniu 
Cu neftiu
Din năsadă ferecat 
în găoacea de rugină 
Și de tină.
Din arnici urzea cărare 
Visului să se strecoare 
înspre ochiul blestemat 
Și spurcat.
Nada-I cheamă 
înspre volbura de-aramă... 
Moartea în nahlap îl prinde 
Și-i întinde
Elefemul la picioare : 
Doar prin ochi să se 

strecoare.

Elegie mara
Acolo, la cumpăna zilelor, 
Acolo, la cumpăna ploilor. 
Meșterul Manole ne cheamă 
Să ne dea binecuvîntarea din urmă. 
Noi ne ducem cuminți 
înfășurați în vise și stele, 
Ținîndu-se strîns în mînă
Să nu ne rătăcim printre vieți. 
Picioarele noastre prind rădăcini _ 
In albastrul uitat peste cer, 
Noi ne zbatem și fugim 
Să-i scurtăm Anei sărutul de zid. 
Sfinții răstigniți pe troiță. 
Se preling încet pe pămînt, 
Se agață de noi cu gheara, 
în bărbile lor arde blestemul. 
Frunțile noastre se prefac în oglinzi 
Și le aruncăm peste umăr,

Pletele le schimba în perii 
Și le-azvîrlim către ieri. 
Urletul lupilor s-a aciuiat 
Undeva, în scorbora lunii, 
Brațele ne-au și împietrit 
Către îmbrățișarea lui Manole. 
Bătrînul ne așteaptă înnegurat 
Să nu se irosească strădania femeii, 
Ne cuprinde cu spaimă-n mistrie 
Să ne mistuie-n dragostea veșnică. 
Ci noi îl privim mirate, 
Fugim cu zidul pe umeri. 
Totuși aprindem cîte o luminare 
Pentru veșnica pomenire a lui

Manole.

mureșeană
Au ațipit rugăciunile sub icoane 
Mama intră în noapte
Cu iubirea-n colțul năframei
Iar fiii zac înecați în colbul
De pe limba clopotelor. 
Aiurea, vai, un cîine zgindăre 
Secera
De deasupra vetrei, 
Agățată cu durerea în sus.

însă, bleg, 
Panfoliorul cel năvleg 
Pe arnici se unduiește
Si pornește 
Spre buboase văgăuni 
Fr'rpt de dorul de-alte lumi. 
De nazam ademenit,
De -ochiul sfînt s-a sprijinit, 
Dar lumina se scurtează, 
Se-nnoptează
Și cărarea se-adîncește... 
Noaptea crește,

Moartea, reaua, te-a momit 
Să treci pragul ne-mplinit... 
Și-acum gol și pustiit. 
Coșcovit,
Pantofiorul cafeniu
Cu neftiu
Zace-n margine de seara 
Prins în gheară.

EILIANA JINGOU
Liceul „I. Creangă"

DOINA POP,
Liceul nr. 1 Baia Mare

MARI A BINESCU
Liceul „M. Eminescu"

(Urmare din pag. I) 

literaturii dimensiuni echivalente. 
De aceea, pe drept cuvînt, ală- 
turînclu-ne lui Al. Philippide, sus
ținem că niciodată literatura 
noastră n-a fost viciată în sub
stanță, în liniile ei directoare, de 
excesele curentelor literare. Esen
ța ei autentică nu a fost alterată 
nici de rigidități clasicizante, nici 
de inspirația tenebroasă, bizare
ria macabră sau deznădejdea ro
mantică, nici de exotismul ma- 
nieristic al simbolismului, nici de 
cochetarea cu absurdul și irațio
nalul diferitelor isme de ultimă 
oră. Asemenea manifestări le în- 
tîlnim la poeți mimetici, minori, 
care tocmai prin neaderarea lor 
la profilul spiritualității naționale 
n-au putut să se impună și să 
supraviețuiască în conștiința ge
nerațiilor.

Materia creației orale stă la

Forța an teică 
a folclorului

. temelia multor capodopere ale 
literaturii scrise. Aparent simple, 
elementare, creațiile populare 
ne copleșesc prin esențele lor 
profunde, prin prospețimea 
pulsului ritmic și carnației meta
forice, care se cer mereu desco
perite, mereu redimensionate din 
unghiul fiecărui pas înainte pe 
drumul aprofundării viziunii 
despre lume și a rafinării miiloa- 
celor de expresie.

Ar fi inutil să amintim că fie
care specie orală găsește un 
echivalent în literatura scrisă, cu 

diferențele justificate de avan
tajele culturii și de experiența ar
tistică, și că nu există un mare 
scriitor care să nu fi pornit de 
la folclor (mit, viziune, sentiment, 
material paremiologici pentru a 
ne da cele mai desăvîrșite și re
zistente creații, de la simpla ro
manță, de la umorul „horelor" 
copilărești pînă la amplele poeme 
filozofice. Pilda „Luceafărului" 
este mai mult decst convingă
toare.

Socotesc că pentru un tînăr 
scriitor contactul cu literatura 

populară pe cale indirectă (lec
tură) sau pe cale directă (culege
re de folclor la sursă) este deo
sebit ele util și de rodnic. Folclo
rul deține cheia universalității 
poeziei moderne românești, năs
cută ca în mitul antele elin con
tactul regenerator cu realitatea 
etnică.

Dar și aici trebuie să ne ferim 
de mimare. „Inspirație" folclori
că nu înseamnă pastișarea rit
mului. preluarea mecanică a mo
tivelor. elecorativismul de para
dă, acea coajă pitorească și exo

tică cu care se îmbracă uneori 
obiectele de 'artizanat și diferite 
manifestări de muzică și dans 
popular vulgariztnd în scopuri 
„turistice" tezaurul de simțire ro
mânească.

Actul de creație presupune e- 
fortul de transfigurare a lumii in
terioare cit și a armoniilor ritmi
ce ale folclorului, care trebuie 
explorat și valorificat în lumina 
viziunii moderne, a capacității 
artistice contemporane de a des
coperi în lumea eternă a mituri
lor folclorice, a înțelepciunii și 
sensibilității populare semnifica
ții actuale, nervuri trainice pen
tru zborurile cele mai înalte.

Coborîrea la izvoarele literatu
rii pentru a-i smulge apa vie și 
a stropi cu ea ramurile de gînd 
și cuvînt ale veacului nostru, 
este poate unul din cele mai ne
cesare gesturi ale tinerei genera
ții de condeieri.



BACOVIA

Decor
Les arbres blancs, les arbres noirs 
Restent nus dans la pare solitaire : 
Decor de deuil triste funeraire...
Les arbres blancs, les arbres noirs...

Au pars pleurent les regrets sinceres. 
A plumes blanches, â plumes noires, 
Un petit oiseau â voix amere 
Traverse le vieux parc seculsire... 
A plumes blanches, â plumes noires. 
Au parc, phantomes surgissent de lerre.

i

Et feuiiles blanches, et feuilles noires, 
Les arbres blancs, Ies arbres noirs, 
Et plumes blanches, plumes noires, 
Decor de deuil, triste, funeraire...

Au pare, la neige totnbe legere...

Traducere de OLGA TĂTARU 
Liceul „Gh. Lazăr" — București

Cu penelul pe urinele 
marilor scriitori si artiști

9 9

CASA LUI TUDOR ARGHEZl
DIN STR. MĂRȚIȘOR Nr. 26

Desen de FOARȚA DANIEL 
Liceul de arte plastice „N. Tonitza"

CHARLES BAUDELAIRE

Omul și marea
Om liber, vei fi veșnic îndrăgostit de mare 
Căci marea ți-e oglindă; tu, sufletul alene 
Ți-I pierzi în depanarea nemărginitei trene 
Și mintea fierbe-n volburi nu mai puțin amare.
Te-nfunzi cu voluptate în propria-ți icoană 
Ce arde de-a privirii și-a brațelor strînsoare 
Iar inima și-ascultă lăuntrica-i rumoare 
Cînd marea își pornește sălbatica ei goană '
Voi sînteți deopotrivă tăcuți și-ntunecați : 
Om, nimeni nu-ți pătrunse ascunsa-ți măreție, 
O, mare, nimeni nu-ți cunoaște intima bogăție 
Atît de aprig taina puterii vi-o păstrați.
Și totuși, mii de secoli s-au scurs înlănțuiți 
De cînd fără cruțare vă încleștarăți firea 
Asa iubiți de-o seamă măcelul și pieirea 
O, voi, vrășmași de-apururi, frați nedespărțiți.

Traducere LILIANA CIOTOI 
Liceul „M. Eminescu"

PETdFI SÂNDOR

Pe pămintul natal
M-am născut între aceste hotare 
Pe cîmpiile arse de soare 
Orașu-mi natal sub cerul senin 
De vechiul cînt al doicei e plin, 
Aud și-acum, din amintiri învie. 
„Gîză mică, gîză aurie"
Am plecat copil neîmplinit 
Bărbat puternic, mare, am venit 
Trecut-au anii douăzeci la număr 
Povară de necaz și dor pe umăr 
Douăzeci de ani ce n-au să vie! 
„Gîză. mică, gîză aurie" 
Unde-mi sînf tovarășii de joc ? 
Să văd măcar pe unul, luați loc ! 
Veniți aici alături, lingă masă 
Să uit o clipă anii ce-m-apasă, 
Să uit că sînt bărbat, ce grozăvie ! 
„Gîză mică, aîză aurie".
• • • • * • • 
Sint copil, din nou copil eu sînt. 
Călăresc din fluier, iară cînt, 
Sal sălbatic hățurile-mi scapă 
Ne oprim și calul se adapă 
Hai căluț, galopul zbor să fie !
„Gîză mică, gîză aurie" 
Seara-n glas de clopot a sosit 
Cal și călăreț au ostenit. 
Hai acasă-n poala doicii, lin, 
Cîntecu-i răsună din suspin 
Și adorm cuprins de bucurie 
„Gîză mică, gîză aurie"

Traducere de IULIANA ANDREA 
Liceul Nr. 4 — Cluj
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ne mărturisește TAȘCU GHEORGHIU
Cu riscul de a vi se răci 

cafeaua, ne acordați un 
sfert de oră, maestre Taș- 
cu Gheorghiu ?

Dacă e vorba de un sfert de 
oră, cu plăcere...

Pornind de la exemple 
ilustre — Arghezi, Krilov, 
Philippide, Baudelaire, 
Goga, Ady Endre —, am 
vrea să știm dacă dum
neavoastră considerați ab
solut indispensabilă o afi
nitate lirică structurală 
intre scriitorul tradus și 
traducător ?

Este absolut necesară o afini
tate cu opera poetului^ propus 
pentru traducere, fiindcă, în fe
lul acesta, rezultatul ar fi mai 
apropiat de sensul și climatul 
acelei opere. însă faptul acesta 
presupune o familiarizare înde
lungată și (dacă se poate) o par
ticipare activă la universul o- 
perei respective

Astfel credeți că ar pu
tea fi infirmată cunoscuta 
prejudecată „traduttore 
traditore“ ?

Desigur. Numai că nu ajunge 
doar afinitatea stabilită între 
cei în cauză ; traducerea fiind 
un act de cultură, presupune și 
o informație bogată, susținută 
și profundă. E adevărat că, în 
ceea ce mă privește, n-a existat 
întotdeauna sau de ta început 
acel factor comun, fiind solici
tat adesea de opere și autori a- 
parținînd unor timpuri, curente. v 
sau mișcări diferite. Totuși, în 
fiecare din respectivele opere 
se poate regăsi — și aș fi fericit 
dacă mi s-ar acorda această 
confirmare. — filonul de vis ce 
leagă, pe deasupra vicisitudini
lor sau grandorilor unei estetici, 
întreaga pleiadă a căutătorilor 
de noi domenii de investigație 
poetică. Mărturisesc că atunci 
cînd opera de tradus a răspuns 
mai adine preferințelor melc, 
fervoarea cu care am lucrat a 
crescut și rezultatele au fost — 
-ner — mai bune.

V-am eitit relativ re
cent traducerile dumnea
voastră din Robert Des- ' 
nos și Lautrcamont. Am 
vrea să știm dacă un au

tor sau o operă de certă 
valoare, prezentați publi
cului cititor — să zicem
— „in premieră" implică 
pentru traducător, respec
tiv pentru dumneavoastră
— un surplus de respon
sabilitate creatoare, un 
surplus (de ce nu ?) de 
curaj ?

Depinde. Eu încerc întotdea
una să redau cit mai fidel me
sajul unei opere. De altfel mi 
se pare o condiție esențială a 
unei traduceri, fidelitatea. Adică 
respectarea formelor prozodice 
și sintactice, cît și sensul ple
nar emanat ca un har al zei
lor din perfecția și măreția for
mei. Dar repet, aceasta presu
pune o intimă legătură cu opera 
tradusă, căci traducătorul e îna
inte de toate un lector, un ci
titor a cărui fervoare se cere 
împărtășită. „Ce vice impuni, 
la lecture !“' spunea Valery Lar- 
baud, care nu întîmplător este 
și unul dintre cei mai mari tra
ducători ; el și-a făcut din mun
ca aceasta, deseori disprețuită, 
un titlu de noblețe.

Deoarece vă solicitam 
" aceste confesiuni în nu

mele celor mai tineri 
condeieri, am dori să ne 
mărturisiți sincer, dacă 
vă satisface receptivitatea 
publieului tinăr, dorința 
de-a lua contact cu cele 
mai personale voci lirice 
ale secolului nostru ?

Era și în intenția mea să a 
bordez subiectul ; pentru că sînt 
fericit să spun că, în munca 
mea de traducător, am avut 
marea satisfacție să constat că 
larga audiență, seriozitatea cu 
care au fost primite traducerile 
mele, se datorau mai ales pu
blicului tinăr. El mă stimulează 
permanent.

Urmărind vasta dum
neavoastră activitate, de 
traducător, am constatat 
că ați tradus mai mult 
poezie și mai puțin proză., 
în ciuda unor concepții 
împămîntenite Ia noi (și 
nu numai la noi), credeți 
că se traduce mai ușor 
poezia ?

Da. Personal, traduc mai ușor 
poezie. Chiar dacă poezia pro
pusă la traducere e strinsă In 
chingile unei forme fixe, ale 
unei rigori formale, posibilită
țile traducătorului mi se par de 
natură mai fecundă. Contrar 
opiniei curente, traducerea de 
proză presupune o fidelitate ți 
o rigoare sintacticâ-gramaticală 
asemuită poate cu severitatea 
unei ecuații algebrice.

La interval de cincizeci 
de ani — să zicem — ați 
transpune identic aceeași 
operă, în aceeași limbă ? 
In durabilitatea, vitalita
tea unei opere timpul își 
spune întotdeauna cuvin- 
tul?

Hi mărturisesc că revăzînd zi
lele acestea o serie de poezii 
traduse mai de mult, am fost 
tentat să le remaniez structural. 
Căci o traducere nu e niciodată 
sfîrșită. E de-ajuns să spun că 
la traducerea în limba franceză 
a romanului lui Joyce „Ulysse", 
traducătorii (Stewart Gilbert și 
Marie Monier) au lucrat aproa
pe douăzeci de ani. în timpul 
ultimului război, J. Joyce (cu
noscător a douăsprezece limbi) 
nemulțumit, se apucase s-o tra
ducă el însuși. Evident, există și 
cazul contrar exemplificat prin 
traducerea lui „Faust“ de către 
Gerard de Nerval, act ce a ob
ținut sufragiile marelui consi
der de la Weimar

Și acum o ultimă între
bare. Ce gind ați dori să 
adresați colegilor mei 
care își încearcă cu te
meritate condeiul in difi
cila artă a traducerii 2

— Ei sînt, prin aceasta și 
colegii mei. Le urez perseve
rență înainte de orice. Chiar 
dacă multe din primele lor tăl
măciri nu vor vedea lumina ti
parului, școala traducerii din 
marii poeți ai lumii le va fi de 
un imens folos, pentru dobîndi- 
rea propriei măiestrii. Tuturor, 
deci, succes !

Vă mulțumesc și vă cer 
scuze pentru timpul a- 
cordat peste sfertul de 
oră initial

BOGDAN GHIȚA-ULMU
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Lucrările unor Comisii permanente 
ale Marii Adunări Naționale

Astăzi se deschid lucrările 
Sesiunii Marii Adunări Națio
nale, forul suprem al puterii 
de stat. în perioada premergă
toare acestui eveniment timp 
de'mai multe zile, comisii per
manente au dezbătut importan
te proiecte de legi înscrise 
pe agenda actualei sesiuni.

Proiectul de lege a organiză
rii și disciplinei muncii în uni
tățile socialiste, de Stat, nrenit 
să contribuie la folosirea supe
rioară a potențialului material 
și uman al țării, la mobilizarea 
maselor de oameni ai muncii în 
scopul realizării programului de 
făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate stabilit 
de partid, a fost examinat de 
către Comisia pentru sănătate, 
muncă și prevederi sociale și de 
către cea juridică, reunite în șe
dință comună sub președinția 
deputatului Gheorghe Vasilichi. 
Comisiile au constatat că proiec
tul legii aduce o îmbunătățire 
evidentă legislației în vigoare, 
menită să întărească și mai 
mult ordinea și disciplina în 
unitățile socialiste de stat. în 
dorința de a elucida problemele 
evidențiate în discuții, deputății 
au pus o serie de întrebări mi
nistrului muncii, tovarășul Pe
tre Lupu și prim-vicepreședin- 
telui Consiliului Central al Uni
unii Generale a Sindicatelor, to
varășul Constantin, Drăgan, pre
zinți la lucrările comisiilor, care

La Cluj și-a încheidt marți 
lucrările primul simpozion inter 
național găzduit de România în 
probleme de cercetări spațiale. 
Oameni de știință din Bulgaria, 
Cehoslovacia, R. D, Germană, 
Polonia, România, Uniunea So
vietică și Ungaria au analizat 
rezultatele unui experiment co
mun efectuat prin intermediul 
satelitului artificial Cosmos 261. 
Timp de aproape două luni, a- 
cest satelit, lansat la parametrii 
ceruți de participanții la expe
riment, a transmis continuu date 
privind atmosfera înaltă, iono- 
sfera și atmosferă neutră. Astfel, 
au fost puse în evidență, pentru 
prima dată în știință ,o serie de 
fenomene asupra cărora nu exis
tau decît ipoteze ; au fost ob
ținute dovezi certe privind ac
țiunea. solară asupra stratului 
atmosferic. Cercetătorii români 
au prezentat în cadrul simpozio
nului. rezultatele unor măsură
tori din domeniul undelor radio 
și au propus metode noi, origi
nale, de urmărire a densității 
atmosferei înalte și a variațiilor 
el.

Participanții la simpozionul 
internațional de la Cluj au hotă- 
rît continuarea observațiilor ou 
ajutorul unui nou satelit care 
va fi lanSat, special, în cursul 
acestui ah.

La Ambasada R. P. Polone « 
avut loc, marți la amiază, festi
vitatea tnmînării distincțiilor de

(Urmare din pag. J)

v deva. Nu-I place. Nu-i place nld 
. învățătura. Se înscrisese Ia o fa- 
Acuîtata a Institutului da con

strucții dar în anul doi a pier
dut majoritatea examenelor. „Și 
acum 7“ în prezența ofițerului 
de miliție (sectorul IV — 12 
martie a.c.) răspunsul tânărului 
zvîcnește iute : „O să-mi caut 
un serviciu. Bine Înțeles, să gă
sesc ceva care-mi place". Pînă 
atunci, pînă astăzi cînd dis
cutăm, folosește banii mămichîi 
șl tăticului, ditamai bărbatul de 
21 de ani, sănătos și volnic. Vlă- 
duț Daniel, legitimat la același 
sector, schimbă tactica : el nu dă 
nici un răspuns, nici măcar u- 
nul evaziv, nu muncește și basta 
— chestiunea nu privește pe ni
meni. Spune astfel nu dintr-o 
frondă sau pentru că n-ar fi „e- 
levat" ca celălalt, tace pur șl 
simplu. Numai că banii aruncați 
în stînga și în dreapta /int cam 
muîți, mai mulți decît ar putea 
să-i ofere tatăl lui din salariul 
pe care-1 aduce în casă. Și a- 
tunci 7 Iată un semnal de alar
mă. Lucrătorii de miliție se în
treabă : oare a depășit Vlăduț 
Daniel granița comportărilor in
terzise de lege 7

Cele două exemple nu repre
zintă nici extreme, nici cazurile 
cele mai reprezentative ale „lu
mii stîlpilor de cafenea" ; sînt 
luate la întîmplare. Ceea ce se 
remarcă însă comun lor și tutu
ror celorlalți din această lume 
este tendința spre a face „filo
zofie". Stîlpul de cafenea filo
zofează despre viață, are teorii 
și păreri despre ceea ce se pe
trece totdeauna dincolo de el, 
glorifică modul parazitar de trai. 
O face afișînd superioritate, o 
bogată cultură și informație cu
rentă. începe prin a-ți spune că 
Claude Nougaro are un stil per
sonal, foarte poetic, și că în bi
ologie sînt acum foarte multe 
dispute. Două lucruri pe care 
le-a auzit întâmplător Ia radio 
sau le-a aflat dintr-un ziar ci
tind doar titlurile, cu ele vrea 
să-ți lase impresia că este doct, 
în fond este semidoct și uneori 
nici măcar atît. Tată un aseme
nea tir» întâlnit la barul de zî 
poreclit „Catanga". îl cheamă 
Radu Uțu. ..Sportiv de perfor
manță" — declară el uneori. dar 
nu spune adevărul. Nu lucrează 
nicăieri si are multe cunoștințe, 
mai ales de gen femenîn. Cîteva 
dintre aceste tinere femei sînt 
cunoscute la miliție Pentru prac
ticarea prostituției. Le-am vă
zut fotografiile — unele obșnui- 
te, pentru identificare produs al 
unei imaginații maladive. Uțu 
știe pe cine acompaniază, dar...

— Nu mă privește viața lor 
particulară.

— Bine, dar poți fi bănuit de 
proxenetism.

— Imposibil, stau multă vre
me aici în har și mă vede ori
cine.

— Și nu te plictisești 7
<— Nu, discutăm.
— Despre ce anume 7 

au dat răspunsuri amănunțite.
Un alt important proiect, ace

la al legii privind asigurarea și 
controlul calității produselor a 
fost luat în discuție de către 
membrii Comisiei pentru indus
trie, construcții și transporturi 
a Marii Adunări Naționale, pre
zidată de deputatul Mihail Flo- 
rescu. Pornind de la faptul că 
asigurarea unei calități superi
oare a produselor reprezintă un 
atribut esențial al civilizației 
moderne, o latură inseparabilă 
a activității economice eficiente, 
dezbaterile din comisie au re
liefat că este necesar controlul 
exigent care să includă întreaga 
activitate productivă, să con
stituie o preocupare principală 
a tuturor celor ce participă la 
crearea bunurilor materiale, pe 
toate treptele ierarhice, de la 
muncitor pînă la ministru. 
Membrii comisiei au apreciat că 
legea va exercita o înrîurire 
pozitivă asupra activității tutu
ror unităților productive, ridi- 
cînd totodată preocupările pen
tru creșterea sistematică a cali
tății produselor la rangul unei 
probleme a politicii noastre de 
stat. Deputății au făcut, de ase
menea, unele observații și pro
puneri și au adresat întrebări 
vicepreședintelui Consiliului de 
Miniștri, tovarășul Mihai Mari
nescu, prezent în ședință, care 
dat explicațiile necesare.

cernate de Consiliul de Stat al 
R. P. Polone unor traducători ro
mâni din literatura polonă. Au 
fost decorați cu ordine ale Re
publicii Populare Polone, poetul 
Miron Radu Paraschivescu, prof, 
dr. docent Ion Constantin Chiți- 
mia, Telemac Dan, Teodor Hol- 
ban, Elena Lința, Olga Zaicic.

Înmînînd distincțiile, ambasa
dorul R. P. Polone la București 
Jaromir Ocheduszko, a relevat 
contribuția pe care cei decorați, 
au adus-o prin activitatea lor, la 
cunoașterea și apropierea dintre 
popoarele român și polonez, i-a 
felicitat călduros, urîndu-le noi 
suecese în munca viitoare.

în numele celor decorați a 
mulțumit poetul Miron Radu Pa
raschivescu.

Marți în holul hotelului „Car- 
pați“ din Timișoara s-a deschis 
o expoziție de aparatură electri
că, chimică și medicală, aparți
nând unor firme din Anglia. în 
cadrul expoziției sînt prezentate 
aparate optice de mare precizie 
cu care se pot distinge orice cu
lori, truse de prim-ajutor și de 
reanimare, electroforeze, spiro- 
metre, utilaje de protecția mun
cii și diverse alte aparate.

— Cum despre ce 7 Se ivește 
eeva. Acum nu discutăm 7

— Și cind te plictisești, to
tuși 7

— Atunci mă duc la „Amba
sador".

— Spune-ml, refuzi o între
bare așa, mal directă 7

— Mie nu ml-e frică de ni
meni, nu mă are nimeni la mi
nă. Dă-i drumul.

— Bine atunci, te Întreb : pen
tru ce nu muncești 7

— Mă faci să rid (și intr-ade
văr rîde). Ce crezi, că aș duce-o 
mal bine 7 Muncește dumneata 
și pentru mine (și îmi pune pro
tector o mină pe umăr). Crezi 
că e ceva de capul celui care 
muncește 7 Ăm un vecin, e lu
crător la „Vulcan", muncește pe 
rupte și umblă cu pantofi scîl- 
ciați.

— Poate bea...

S TÎL PUL
DE BAR

— Bea, de ce să nu bea —ce, 
bea banii altuia ?

— Dar dumneata ai cui bani 
11 bei 7

— Mai am și eu, numai fraie
rii nu știu să facă rost de bani. 
Și dacă vrei un răspuns așa, 
pentru ziar, să știi că și eu o 
să mă apuc de o meserie, dar 
mai tîrziu, acum să-mi trăiesc 
tinerețea.

Uțu proclamă trîndăvia. Ura I 
pentru scaunele din cafenea, 
ura ! pentru paharul cu licoare 
rubinie. Pare ispititor nu ?! Să 
lărgim barurile și cafenelele și 
să luăm cu toții loc. Bulevardul 
să fie o terasă lună-luagă, cu 
scaune și rafturi cu băuturi. Dar 
sînt cîteva riscuri : să venim 
perpedes la locul de petrecere 
fiindcă și vatmanii tramvaielor 
au proclamat trîndăvie ; ne va 
fi foame, fiindcă brutăriile vor 
fi închise, vom suporta cititul 
ziarului la lumina lumânării 
etc., etc., iar la bar ne vom servi 
singuri fiindcă și ospătarii... Re- 
ducînd la absurd și aplicînd la 
scară socială „filozofia" cu pri
cina, totul ar înțepeni, s-ar aco
peri cu pînze de păianjen.

De cînd știm, munca a însem
nat pentru om mișcarea demi- 
urgică care l-a realizat și împli
nit ca ființă superioară. în so
cietatea noastră socialistă, de
venită o lege a onoarei și cins
tei, munca reprezintă izvorul 
bucuriilor începînd cu cele coti
diene și este privită ca cel mai 
firesc lucru, necesară ca aerul 
și apa. Un om tînăr, în vigoa
re, așa cum este Uțu, stârnește 
rîsul atunci cînd nu muncește. 
La început, fiindcă opinia publi
că nu-1 poate ierta — va trece 
la o condamnare morală activă.

Centenarul
LENIN

In numeroase așezăminte de 
cultură din țara noastră continuă 
să se desfășoare ample manifes
tări consacrate centenarului naș
terii lui Vladimir Ilici Lenin.

• La Centrul școlar tehnic și 
profesional agricol din Odorheiu 
Secuiesc a avut loc un simpozion 
cu tepia : „Pe drumul lui Lenin, 
făuritorul P.C.U.S. și al primului 
stat socialist din lume“. Simpo
zioane pe această temă au mai 
avut loc și la Cristuru Secuiesc, 
Gheorghieni, la căminele cultu
rale din Gălăuțaș, Subcetate, 
Tăureni, Lăzarea, precum și în 
alte localități din județ,

e La Casa de cultură din 
Hațeg s-a desfășurat simpozio
nul „Leninismul și construc
ția societății socialiste în Româ
nia". In orașul Brad s-a des
chis o expoziție filatelică dedica
tă acestui eveniment și a avut 
Ioc o gală de filme documenta
re despre Lenin.

(Agerpres)

(Urmare din pag.. I) 

resimte Ia nivelul județului Si
biu. In acest scop, în toate ora
șele, municipiile și comunele 
industrializate din județ s-a sta
bilit ca fiecare întreprindere să 
patroneze o școală împreună 
cu care să stabilească un an
samblu de acțiuni destinate să 
dezvolte la elevi dragostea 
pentfu muncă, să le formeze' 
dorința de a învăța una din 
meseriile existente în uzină. în 
aceeași idee, La Liceul nr. 2 Si
biu s-a constituit un cerc teh
nic de mașini-unelte unde spe
cialiști și muncitori cu înaltă 
calificare de la Uzina „Indepen
dența" detaliază în fața elevilor 
organizarea și funcționarea, di
feritelor tipuri de mașini, fac 
demonstrații practice, le îm
părtășesc acestora satisfacțiile 
oferite de meseria pe care o 
practică. Menționez că aseme
nea cercuri există și pe lîngă 
Uzina „Balanța" Sibiu, la uzine
le din Cisnădie, la Mediaș, ele 
urmărind popularizarea meserii
lor de țesător, filator, turnător, 
tâmplar, șofer, tricoter — pre
zente în nomenclatorul de spe
cialități al județului.

Dar nu putem scăpa din ve
dere faptul că în unitățile eco
nomice sibiene își desfășoară 
activitatea un număr însemnat 
de specialiști tineri — ingineri, 
economiști, fizicieni, chimiști 
etc. Atenția principală în acțiu
nile destinate lor se concentrea
ză, mai ales, în direcția stimu
lării activității de documentare, 
de cercetare. Deosebit de efici
entă în această direcție se do
vedește a fi activitatea Clubului 
de informare tehnică pentru ti
neret din municipiul Sibiu, în 
cadrul căruia, peste 200 de ti
neri ingineri, tehnicieni, eco
nomiști și muncitori cu înaltă 
calificare, desfășoară o bogată 
activitate de cercetare, de răs- 
pîndire a culturii tehnice. Prin 
sesiunile de comunicări tehnico-

Dar lui Uțu nu-i pasă încă, el 
se întreabă" „Crezi că dacă aș 
munci aș duce-o mai bine 7“ 
Munca evident asigură existența 
omului, dar nu numai atît. Nu 
înfloresc în jurul nostru atîtea 
bucurii care țin de efectul di
rect, material, al unei munci 
pline de hărnicie 7 ! Nu este — 
tot ce s-a înfăptuit și se în
făptuiește în țara noastră, rod 
al muncii unui întreg popor, 
deloc ușoare și lipsite de difi
cultăți 7 Uțu însă nu numai că 
ignorează aceste legi dar își 
permite să deprecieze prezența 
socială a muncitorului. Spune 
că muncitorul pe care-1 cunoaște 
are pantofi scîlciați. Poate I Nu 
toți reușesc să arate ca un ma
nechin din jurnalul de mode, 
poate omul are greutăți familia
re... Dar de pe urma unui ase
menea om rămîne ceva. Acolo 

unde lucrează, din. mina lui iese 
un produs, o macara, un strung 
sau altceva. Ce va lăsa Uțu în 
urma lui afară de pahare goale 
și amintirea uaor nopți erotice 
cu iz leșios ? El spune că numai 
fraierii nu știu să facă rost de 
bani. își permite aceasta fiindcă 
„fraierii" sînt unii dintre noi. El 
poate să facă rost de bani înșe- 
lîndu-ne bunacredință, folosin- 
du-se abil de toleranța noastră. 
Ne jignește. Să pu-i mai permi
tem !

Afirmă că vrea să-și trăiască 
tinerețea — la bar I Tinerețea 
este vîrsta energiei, este ano
timpul cel mai propice pentru 
dăruirea a tot ce avem mai bun 
în noi. La bătrînețe, cînd for
țele se împuținează, societatea 
nu uită angajarea și efortul no
stru. Nu vreau să vorbesc des
pre pensii — cunoaște toată lu
mea. Aș adăuga că la recentele 
măsuri pentru sporirea salarii
lor, un punct special se referă 
la vechimea în muncă — tocmai 
ca un plus de prețuire dat celui 
care a înțeles adevăratul rost1 în 
societate.

Uțu nu se află la antipodul 
concepției despre muncă o tine
retului ci cu totul în afara ei. 
Dar pentru neavizați, pentru toți 
cei foarte tineri filozofia lui are 
elemente de seducție. Unii deja 
au asimilat-o, în special cei ai 
căror părinți nu le-au oferit 
concret tabloul generos al mun
cii, crescînd în ei niște feciori 
de bani gata.

La barul „Unic" am întâlnit o 
veche cunoștință : un flăcău 
înalt, bine îmbrăcat, ba chiar 
elegant. L-am cunoscut acum 
vreo doi ani la Mamaia, în vară. 
Venisem la Horia Nicolaescu,

® SPORT' COMISIA PERMANENTĂ
• In runda a 12-a a turneului 

internațional feminin de șah de 
la Belgrad, maestra româncă 
Alexandra Nicolau (cu piesele 
albe) a învins-o în 39 de mutări 
pe Ivanka. Lidera clasamentului, 
campioana mondială Nona Ga- 
prindașvili, a cîștigat la Vuj- 
novici. Celelalte partide, printre 
care Polihroniade—Vujnovici. 
Kușnir—Malipetrova și Katia Jo- 
vanovici—Troianska. s-au între
rupt.

• Disputat aseară în Capitală, 
meciul amical de volei dintre 
echipele masculine Mladost 
Zemun (Iugoslavia) și Dinamo 
București s-a încheiat cu scorul 
de 3—0 (15—2, 15—3, 15—9), în 
favoarea voleibaliștilor români.

• In campionatul mondial 
de hochei pe gheață grupa A, 
reprezentativa U.R.S.S. a între
cut cu scorul de 7—1 (4—0, 0—1, 

3—0) selecționata R. D. Ger
mane, iar Suedia—Cehoslovacia 
au terminat la egalitate : 2-2.

științifice organizate trimestrial, 
clubul asigură un climat favora
bil stimulării la tineri a pasiunii 
pentru lărgirea orizbntului lor 
tehnico-științific. O dovedesc 
temele abordate.în cadrul sesiu
nilor organizate pînă acum, care 
se referă la procedee tehnolo
gice noi în industria construc
toare de mașini și eficiența lor 
economică, la utilizarea mase
lor plastice ca înlocuitori a me
talelor și a celorlalte materiale 
deficitare, au urmărit rolul 
calculatoarelor electroni.ce în 
planificarea economiei, pro
cedee tehnologice noi în confec-

Tineret -
tehnică nouă
ționarea sculelor etc. Participa
rea la aceste sesiuni a unor 
personalități ale vieții tehnico- 
științifice din București, Cluj, 
Timișoara, a ridicat prestigiul 
clubului de la o sesiune la alta, 
ceea ce se reflectă și în pre
zența tot mai numeroasă a ti
nerilor specialiști. îmbucurător 
este faptul că activitatea clubu
lui s-a răsfrînt direct asupra 
activității în producție a tineri
lor, concretizîndu-se în peste 
30 de invenții, inovații și ra
ționalizări propuse și aplicate în 
producție în anul 1969 și _a 
căror eficiență economică se ri
dică la aproape 1 milion lei a- 
nual. Dintre cele mai intere
sante : amintim „Procedeul de 
metalizare a maselor plastice" 

șeful orchestrei care concerta la 
localul „Modern", pentru un 
scurt interviu despre programul 

' estival. După ce mi-au fost pre
zentați membrii orchestrei am 
văzut că un tânăr rămăsese pe 
dinafară... „Dar el 7“ „Este un 
elev din București, s-a pripășit 
pe lîngă noi, îl place muzica". 
„Are talent 7“ „Aș, chibiț, bă
ieții mei însă îl tolerează, e cu 
buzunarele doldora de țigări 
străine, are bani de la părinți". 
Cînd l-am reîntîlnit l-am regăsit 
schimbat : se rădea, avea obra
zul puțin buhăit, cîteva degete 
de la o mînă arse de nicotină. 
Vorbea răgușit. Tocmai oferea 
cuiva o intervenție pentru o 
audiență la tatăl său, ori o rudă 
de-a sa, o personalitate a vieții 
sociale. L-am abordat direct :

— Acum ești student, sau n-al 
dat nicăieri 7

A tresărit și m-a privit cu 
răutate.

— Ce te interesează, nu dis
cut cu necunoscuți !

Atacasem un subiect neplăcut, 
altfel ar fi fost gata să stea de 
vorbă cu mine, să-mi arate niște 
numere, cam rupte pe la colțuri, 
din nu știu ce reviste cu carac
ter publicitar și erotic, sau să 
comenteze ultimele cancanuri de 
la campionatul mondial de hand
bal. Ar fi stat mult de vorbă 
fiindcă stîlpilor de catena le 
place conversația, filozofează. 
Uneori, fac după părerea lor, 
critică socială, că doar „se poa
te spune orice la noi și nu e 
bine să ne băgăm cu capul în 
nisip ca struții". Numai că este 
o „critică asocială", în care rela
țiile omului cu societatea sînt 
privite de pe piedestalul parazi
tului.

„Asemenea tineri ne dezono
rează pe noi, cei care muncim 
sau învățăm — spunea Mihai 
Crăciunescu, student în anul III 
la Institutul agronomic. Intru 
cîte o dată să beau o cafea cu un 
prieten și cînd îi văd, mai ales 
decă-i recunosc, plec. Nu-mi 
convine să fiu confundat cu a- 
semenea specimene",

Mihai Crăciunescu știe să se 
apere, are un drum al său, tra
valiul zilnic îi consumă energie 
și sentimente — nu are și nici 
nu vrea să aibă timp pentru a 
face o asemenea filozofie sterilă, 
nocivă. Dar sînt alți tineri 
care dintr-o eroare de pedago
gie sau lipsă de supraveghere 
nu și-au găsit încă rostul înan- 
grenaiul social și cad ușor în 
mrejele unuia ca Vlăduț, Uțu 
etc. Tipul de cafenea face pro
zeliți, încurajează lenea, trîndă
via, încearcă să ridice la rang 
de comportare morală parazi
tismul. Și, cum spuneam, pe el 
nu-1 distingi din masa celorlalți 
neapărat după înfățișare. Toc
mai de aceea, energica acțiune 
de asanare morală a străzii, a 
localurilor publice trebuie să-și 
găsească eficiența și la acest tip 
de „filozofi" ai trîndăviei, para
zitismului și rației zilnice de co

niac.

• In sferturile de finală ale 
competiției de fotbal „Cupa Eu
ropei" pentru echipele de ama
tori, selecționata Olandei a în
vins cu scorul de 3—1 (0—1) 
echipa Țării Galilor. în semifi
nale, echipa Olandei va întâlni 
echipa Iugoslaviei. Cea de-a 
doua semifinală va opune echi
pei Spaniei selecționata Italiei.

• A luat sfîrșit meciul de ba
raj pentru desemnarea a doi 
participant la turneul interzonal 
de șah pentru campionatul mon
dial. în urma acestui turneu, au 
obținut dreptul de a juca în „in
terzonal", Lajos Portisch (Un
garia) și Borislav Ivkov (Iugos
lavia).

• La Lisabona au început în
trecerile turneului internațional 
de handbal masculin (tineret) 
dotat cu „Cupa țârilor latine".

In prima zi a competiției, e- 
chipa Portugaliei a întrecut cu 
29—18 (10—10) selecționata Bra
ziliei, iar reprezentativa Spaniei 
a dispus cu scorul de 39—7 
(20—4) de formația Italiei.

brevetat ca invenție aparținînd 
tânărului inginer Dan Giurgiu, 
de la întreprinderea „FLARO" 
din Sibiu, „Confecționarea scu
lelor prin metoda galvanotehni- 
ei“ — aparținînd aceluiași au
tor, „Dispozitiv electronic de 
verificare a eclipselor pentru 
lanțuri cu role" — autor ingi
ner Ioan Popescu, de la Uzina 
„Independența",- „Stație automa
tă de încărcare a autocarelor", a 
inginerului Bucur Gheorghe, de 
la Combinatul de industrie ali
mentară, precum și cele 20 de 
inovații aparținînd tânărului lă
cătuș Hașu Marcel de la -Uzina 
„Balanța". Despre preocupări a- 
semănătoare se poate vorbi și în 
municipiul Mediaș unde, pe lîn
gă Casa de cultură a sindicate
lor, activează un club al ingine
rilor și tehnicienilor, la care sînt 
antrenați și participă un număr 
însemnat de ingineri și tehnici
eni tineri, precum și în unele 
uzine mai mari, cum este Uzina 
„Independența", unde există, de 
asemenea, un club al tinerilor 
ingineri și tehnicieni.

Tocmai ținînd cont de numă
rul mare de cadre tehnice ti
nere existent, precum și de bo
gata activitate pe care aceștia o 
desfășoară în d.omeniul mișcării 
de invenții, inovații și raționali
zări, în municipiul Sibiu, a apă
rut recent inițiativa unui con
curs care să catalizeze preo
cupările _ tuturor celor care 
au idef, să-i îndemne la 
a le pune în slujba răs- 
pîndirii progresului tehnic în 
întreprinderile noastre. Despre 
conținutul acestei inițiative citi
torii „Șcînteii tineretului" au 
luat deja cunoștință. Ceea ce aș 
vrea să adaug este hotărîrea 
noastră, a comitetului județean 
U.T.C. de a extinde inițiativa 
In. toate întreprinderile județu
lui, urmînd ca la sfirșitul anu
lui, cu cele mai bune inovații 
să se organizeze o expoziție ju
dețeană.

în perioada care urmează, Co
mitetul județean Sibiu al U.T.C. 
își va lărgi atît gama de acțiuni 
cît și sfera de cuprindere a 
maselor de tineri în așa fel ca 
prin activitatea desfășurată să 
reușim o contribuție propria cît 
mai avansată în consolidarea 
relației tinerilor cu noutatea 
tehnică, să determinăm astfel o 
participare și mai rodnică a a- 
cestora la realizarea sarcinilor 
ce le revin la locul de muncă.

IMBRĂCAȚI-VĂ MODERN

O colecție frumoasă și tinerească de raglane, de impermeabile și de pardesie, din ' 
țesături de bumbac cu poliester, în culorile deschise ale primăverii, vă așteaptă.

O scurtă vizită în magazinele și raioanele de confecții, vă va da ocazia să alegeți con
fecția care se potrivește gustului dv.

RECOM

(Urmare din pag. 1)

Obiectivele, ca și modalitățile 
de îndeplinire au fost de fapt 
indicații metodice generale, fără 
referiri concrete la rolul comi
siei în anumite întreprinderi, 
fără sarcini precise pentru fie
care membru. Spre exemplu, 
putem oare considera altceva 
decît o directivă cu caracter 
pur orientativ „punctul 1“ al 
acestui program, care prevedea 
doar „mobilizarea întregului ti
neret din întreprinderile indus
triale" sau „cunoașterea de că
tre toți tinerii a sarcinilor eco
nomice 7“ în ce măsură sînt 
specifice anului 1969, județului 
Cluj, față de alți ani și alte 
județe astfel de prevederi 7 Țin 
ele seama de realitățile produc
ției, diferențiat pe sectoare și 
întreprinderi 7 Precizează ce 
anume vor face membrii comi
siei, unde, în ce mod. cînd „vor 
ajuta" 7 Document cu misiune 
„directoare", oricărui program 
de activități nu-i poate lipsi un 
înalt grad de concretețe, tocmai 
pentru că utilitatea sa vine din 
exactitatea reperelor, fixarea 
responsabilităților, precizia, a- 
decvarea exactă la obiect, la 
anumite realități.

Am remarcat asemenea cali
tăți la programul pentru anul 
1970. Sînt prevăzute aici, mult 
mai detaliat, și demonstrații 
practice pentru cunoașterea 
noilor utilaje, și dezbateri cu 
tinerii care nu-și realizează sar
cinile de plan, și concursuri cu 
cartea tehnică sau olimpiade pe 
meserii, ca și unitățile indus
triale în care vor avea loc.

Se cuvine totuși să precizăm 
că nici anul trecut, nici anul 
acesta programul de activități 
nu este încă expresia contribu
ției întregului colectiv al comi
siei, n-a fost conceput și adop
tat în plenul comisiei perma
nente la întîlniri obișnuite de 
lucru. Nu s-a realizat, de ase
menea, nici acum, o detaliere, 
pe termene și membri, a acțiu
nilor prevăzute. „La un prim 
instructaj, în aprilie 1969, am 
primit fiecare un exemplar din 
programul pentru anul în curs 
și ni s-a spus să urmărim reali
zarea sa în întreprinderea 
unde lucrăm fiecare. Atîta tot. 
Pentru anul 1970 nu știu de 
existența unui program al co
misiei" — ne declara ing. Gheza 
Bodor, de Ia uzină „Tehnofrig", 
și nu numai el. în practica de 
lucru, aceste programe sînt deci 
întocmite în cadrul secției eco
nomice și sectorul Tineret in
dustrial, de activiștii salariați ai 
comitetului județean U.T.C., 
membri și ăi comisiei perma
nente, desigur. însă nu singurii. 
Apoi, devin, de la sine înțeles, 
documente programatice ale co
misiei. însușite dar nu dezbă
tute de toți membrii acesteia. 
Iar una din consecințele directe 
ale acestei anomalii este aceea 
că, la rîndul ei, nici comisia nu 
mai lucrează ritmic, permanent, 
ci la impulsuri din afară. în- 
tr-adevăr, cum lucrează comi
sia ?Cu membri activi și mem
bri „onorifici" s-ar putea spu
ne, pe scurt. Despre oontribuția 
a circa jumătate dintre membri 
la activitatea de organizație în 
întreprinderea unde muncesc, 
loan Crișan, președintele co
misiei, afirma că „este cît de Cît 
satisfăcătoare, dar nu rezultă 
din această participare date, 
observații, propuneri utile
metodic comitetului județean 
U.T.C.". Să notăm totodată, că 
■ici măcar la discuțiile și in
struirile prilejuite de plenarele 
trimestriale n-au participat 
mulți dintre membrii comisiei. 
Ea o primă întâlnire, de analiză, 
în iunie trecut, s-a discutat cu 

8 membri, iar la dezbaterea, în 
decembrie, a programului pen
tru 1970 au fost prezenți 12. 
Lipsa de participare la activita
tea comisiei care este explicată 
prin scăzuta strădanie a unor 
membri pentru onorarea calită
ții lor de reprezentanți aleși în 
comitetul județean. Dar ni se 
pare că principala cauză con
stă în modul defectuos în care 
sînt antrenați Ia realizarea 
diferitelor acțiuni organizatorice 
sau de studiu. Aminteam mai sus 
faptul că, prin programul de ac
tivități, nu sînt repartizate fie
căruia sarcini concrete. Adău
găm la aceasta lipsa de solici
tare a aportului lor în anumite 
situații în care, în mod real, pu
teau contribui la îndeplini
rea unor obligații ale comi
siei. De pildă, n-au fost atrași 
la elaborarea unui material pri
vind activitatea tinerilor din în
treprinderi, bază de discuție în- 
tr-o plenară a comitetului ju
dețean, decît cîțiva membri, 
deși toți ar fi putut pregăti 
informări referitoare la în
treprinderea lor, ba chiar și la 
altele din aceeași localitate, 
oferind in acest fel un material 
faptic și o problematică mult 
mai amplă dezbaterii din ple
nară. S-ar fi imprimat în felul 
acesta și mai multă continuitate 
efortului colectiv al întregii co

CREȘTEREA
PRODUCTIVITĂȚII
(Urmare din pag. I) sOcință binevenită a introducerii

noului sistem de salarizare.
Cointeresarea materială a tu

turor membrilor colectivului în 
realizarea integrală a sarcinilor 
de plan a trezit din inerție mul
tiple resorturi capabile să pro
pulseze realizările la nivelul po
sibilităților prin valorificarea re
zervelor interne. Fundamentarea 
științifică a normelor a înlăturat 
balastul timpilor morți, și oferă 
posibilitatea aprecierii mai juste 
a muncii depuse de fiecare în 
parte. Acum muncitorul este co
interesat mai mult să folosească 
integral cele 480 de minute. De 
aceea el pretinde pe bună drep
tate maistrului să-I aprovizioneze 
cu scule, cu materiale, să-i asi
gure în permanență de lucru 
pentru a putea produce pe mă
sura calificării și capacității sale 
de muncă. Măsurile propuse de 
comitetul de direcție facilitează 
materializarea eforturilor comu
ne de valorificare a rezervelor 
interne creînd cadrul optim pen
tru derularea continuă și eficien
tă a procesului de producție. S-a 
început cu „îmbunătățirea siste
mului de programare operativă a 
lucrărilor pe mașini astfel îneît 
să se asigure lucru în avans pen
tru cel puțin 24 de ore". Se con
tinuă cu aplicarea unor măsuri 
vizînd activitatea de întreținere 
și reparații a mașinilor și utila
jelor, aprovizionarea, înzestrarea 
cu scule etc. Cum este și firesc, 
această schimbare de ordin cali
tativ în organizarea și conduce
rea activității productive este 
apreciată de muncitori, și consi
derată pe bună dreptate o con- 

misii și n-ar fi fost lăsată un
deva mai la marginea atenției, 
așa cum s-a mai întâmplat și în 
alte cazuri. Și aceasta din ca
uză că există chiar, deliberat, o 
anumită lipsă de Încredere, ne
mărturisită dar reală, în posi
bilitățile de acțiune ale comisiei, 
în legătură cu aceasta, Nicolae 
Miu, șeful secției pentru pro
blemele tineretului din economie 
de la comitetul județean U.T.C., 
ne spunea : „Ne bizuim mai pu
țin pe membrii aceștia, ai comi
siei, dar ne folosim de sprijinul 
unui grup de. activiști nesala- 
riați majoritatea ingineri sta
giari și cîțiva tehnicieni. Sînt 
operativi, competenți, lucrează 
cu dăruire, păstrează o neîn
treruptă legătură cu noi".

Evident, o neînțelegere și o 
eroare. Necesari, utili, oricît 
de buni, colaboratorii externi 
nu trebuie să se substituie ro
lului bine definit pe care îl are, 
ca organ ales, comisia permanen
tă, ci să fie ajutoare, sfătuitori 
prin care aceasta să-și extindă 
aria de cuprindere, să-și exerci
te mai prompt, mai bine atribu
țiile. Dar s-a ajuns la o aseme
nea substituire renunțîndu-se, 
în fapt, de multe ori, la con
tribuția pe care acești membri 
ai comitetului județean U.T.C. 
au și dreptul și datoria să»o a- 
firme în permanență.

Iată ce ne spun în acest sens 
cîțiva dintre cei cu care am stat 
de vorbă :

ION AUREL — strungar la 
secția mecanică II: Sînt mulțu
mit cu noul sistem de salarizare 
nu numai pentru că mi-a adus 
un salariu mai mare. Se constată 
o programare a lucrului mai 
bună, în care se ține totdeauna 
cont de posibilitățile și califica
rea fiecărui strungar. Mă stră
duiesc să dau produse de cali
tate, să pot promova spre o cate
gorie de salarizare superioară.

PETRE GHEORGHE — mais
tru la secția mecanică II: înainte 
normele erau mai largi. Unii 
muncitori își puteau face timp și 
de plimbare. Acum, prin funda
mentarea lor științifică timpul 
de execuție este sensibil egal cu 
cel normat, astfel îricît muncito
rul indiferent de piesele care îi 
sînt repartizate cîștigă conform 
eforturilor depuse. Revizuirea 
normelor a făcut să nu mai 
existe piese preferate și nici re
fuzuri de lucru.

ION CI0CEA — strungar, se
cretar al organizației U.T.C., nr. 
1 : După aplicarea noului sistem 
de salarizare se constată eforturi 
și preocupări deosebite pentru a 
ne încadra în timpii de execuție 
a pieselor.

Sînt și cîțiva tineri — puțini 
la număr — care nu-și dau sea
ma că salariul se cîștigă numai 
prin efort continuu. Au fost mai 
mulți, dar renunțînd la plimbări, 
la absențe nemotivate au intrat 
în pas cu producția și-au dat 
seama că noul sistem de salari
zare nu favorizează chiulul, le
nea, nepriceperea. Dimpotrivă.

GHEORGHE SORA — mais
tru la secția sape foraj : Vechea 
normare era o permanentă frină 
în realizarea planului. Pînă prin 
20 ale lunii unii muncitori reu
șeau să-și realizeze salariul și apoi 
trăgeau de timp. își planificau o 
oarecare depășire și se opreau 
cînd aveam mai mare nevoie de 
ei; nu țineau cont de sarcinile 
întreprinderii. De aceea, sînt 
foarte bine venite normele știin
țifice pentru că realizează o co
relare justă între normare și sa
lariu.

GHEORGHE ȘT. STĂNESCU 
— strungar la secția sculărie (nu 
a împlinit încă un an de la ter
minarea școlii profesionale) : Sa
lariul s-a mărit și pentru mine. 
Dacă nu-mi îndeplinesc obliga
țiile de serviciu este logic să nu 
primesc toți acești bani. Trebuie 
deci să-mi îndeplinesc norma. 
Și mi-o îndeplinesc. Fiecare are 
posibilitatea să realizeze și chiar 
să depășească puțin normele. 
Pentru asta trebuie să iei în se
rios sarcinile care îți sînt repar
tizate și să nu pierzi timpul. Da 
fapt, după aplicarea noului sis
tem de salarizare nu mai vezi 
muncitori în secție adunați în 
jurul unui ziar, nu se mai pre
lungește deloc pauza de masă 
(se prelungea cam mult înainte) j 
fiecare e interesat să utilizeze 
cît mai judicios timpul de lucru.

AUREL VLAD — rectificator ? 
Salariul tarifar conform vechiu
lui sistem îmi era de 1163 lei. în 
decembrie, de exemplu, am reali
zat un cîștig de 1290 lei. Acujri 
am un salariu tarifar de 1499 lei. 
In februarie au realizat 1506 lei. 
Deci cîștig cu cîteva sute mai 
mult.

Discuțiile purtate cu un număr 
mare de salariați ai uzinei „1 Mai“ 
din Ploiești, au scos la iveală 
doar cîteva din multiplele avan
taje ale introducerii noului sis
tem de salarizare. Verificarea 
caracterului său mobilizator, eva
luarea cîștigurilor pe care le Va 
aduce atît pentru producție cît 
și pentru fiecare muncitor în 
parte se vor putea face mai exact 
din perspectiva largă a încheierii 
perioadei de experimentare a sis
temului. Oricum, primele rezul
tat îndreptățesc optimismul ge

neral ce domnește în uzină.
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Coaliție de centru 
stingă in Italia

Tentativa de ultimă oră a premierului demisionar, 
riano Rumor, de a soluționa cea mai dificilă criză guver
namentală italiană din perioada postbelică, s-a încheiat cu 
rezultate pozitive.

însărcinat pentru a doua oară 
de șeful statului italian cu exami
narea posibilităților concrete de 
constituire a unui nou 
Mariano Rumor a reușit, 
patru zile de negocieri 
cu1' lidprii partidelor de

guvern, 
în cele 
purtate 
centru-

Colocviul
universitar
european

In capitala Italiei se desfă
șoară în prezent, lucrările ce
lui de-al treilea Colocviu u- 
niversitar european, la care 
participă reprezentanți ai stu
denților din 10 țări vest-eu- 
ropene.

Luînd cuvîntul în prima zi 
a lucrărilor, reprezentantul 
portughez a relevat cu insa
tisfacție existența în țara sa 
a unei organizări școlare „ex
trem de selective". Studenții 
provenind din rîndurile agri
cultorilor și muncitorilor, a 
precizat el, nu reprezentau în 
1967 decît 4 la sută din nu
mărul studenților portughezi. 
La rîndul său, delegatul stu
denților spanioli s-a pronun
țat împotriva preocupărilor u- 
nilaterale ale autorităților din 
Spania de a „institui o pu
tere publică după metode 
tehnocrate". Reprezentantul 
francez a dezvăluit atmosfe
ra de „confuzțe care domneș
te în universitățile din Paris, 
din cauza 
„legii 
ză la

stînga (democrat-creștin, socia
list, socialist-unitar și republi
can), să ajungă la un acord asu
pra problemelor controversate, 
în principal: reglementarea di
vorțului și colaborarea socialiști
lor cu comuniștii pe plan muni
cipal și regional. în perspectivă, 
deci după aproape un an de zile, 
Italia va putea avea din nou un 
cabinet cvadripartit de centru- 
stînga.

Observatorii politici consideră 
că acordul realizat de Mariano 
Rumor se datorează în mare mă
sură nu unei apropieri reale a 
punctelor de vedere ale celor 
patru partide asupra problemelor 
esențiale, ci mai ales dorinței a- 
cestora de a evita alternativa ale
gerilor anticipate, unica soluție 
ce ar mai fi rămas. Preluînd 
punctele asupra cărora se căzuse 
de acord în precedentele tentati
ve (Mariano Rumor, Aldo Moro 
și Âmintore Fanfani) și ocolind 
problemele divergente, premierul 
demisionar a reușit să obțină 
sprijinul formațiunilor politice 
chemate să participe la coaliția 
guvernamentală.

Lista noului cabinet ar putea 
fi prezentată Ia mijlocul săptă- 

‘mînii sau spre sfîrșitul ei, se 
afirmă la Roma.

ersitățilu —------
dificilei aplicări a 

Faure", care se pretea- 
o multitudine de inter

pretări".

tlmp declt se așteaptă 
administrația, semnifi
cativă fiind și poziția 
adoptată de curind de 
cei doi senatori demo- 
crați Jackson și Pas
tore, foști susținători ai 
coaliției senatoriale de 
anul trecut pentru a- 
probarea primei faze 
a sistemului „Safe
guard". Jackson se te
me acum că alegerile 
îi vor risipi speranțele 
de a mai ocupa un loc 
de senator din moment 
ce în statul său, Wa
shington, se intențio
nează să se construia
scă două baze pentru 
rachete și curentul de 
opinie se îndreaptă 
împotriva lor.

Nemulțumirea este 
mult mai largă și mai 
adincă. Mulți americani 
consideră sistemul 
„Safeguard" ca un ob
stacol în calea convor
birilor privind limita
rea armamentelor stra
tegice care urmează să 
înceapă în aprilie la 
Viena. Convorbirile 
SALT sint, în princi
piu. dirijate spre în
ghețarea balanței pu
terii nucleare la nive
lul actual și spre re
ducerea înarmării, pe 
cînd hotărîrea Ad
ministrației america
ne de a cheltui 12 
miliarde de dolari pen
tru construirea bazelor 
amplifică dimensiunile 
cursei înarmărilor.

Iitare", care și-au pier
dut importanța strate
gică datorită apariției 
armelor cu rază mare 
de acțiune. In realita
te, Pentagonul aprecia
ză cheltuielile acestei 
faze a Il-a de or- 
tMnul miliardelor în- 
trucît „modificarea" 
sistemului „Safeguard" 
costă. Astfel rețeaua 
de 12 baze pentru ra
chete antibalistice care 
va cuprinde statele pe-

ricanai de rînd mult 
mai sensibil la feno
menele negative cu re
percusiuni nefavorabi
le asupra economiei. 
„Cum — se întreba de 
data aceasta senatorul 
Pastore — pot convin
ge pe omul de rînd 
că banii cheltuiți pen
tru sănătate și educa
ție sint supuși infla
ției și că banii cheltu
iți pentru A.B.M. (Sa
feguard) nu sint".

Săptămina trecută 
președintele Nixon a 
lansat cea de a D-a 
fază a sistemului de 
rachetă antibalistic 
„Safeguard". Acum un 
an el a obținut cu gre
utate din partea Sena
tului, la o diferență de 
un vot, acordul pentru 
două baterii de rache
te destinate bazelor din 
Statele Montana și Da
kota de Nord. Pentru 
faza a Il-a se prevede 
definitivarea lucrări
lor la primele două ba
ze și inițierea lor la al
te două baze aeriene 
din Missouri și Wyo
ming. Dar cum Ad
ministrația americană 
a apreciat ca absolut 
esențială nu numai „a- 
părarea bazelor", faza 
a Il-a prevede și ,.a- 
părarea orașelor" prin 
trearea așa numitelor 
zone defensive. Una va 
fi creată cu siguranță 
in statul Washington 
iar altele trei lingă o- 
rașul Washington, in 
sudul statului New 
England și in Michigan 
— Ohio. Unii suporteri 
activi ai fazei I ca 
senatorii democrat! 
Henry Jackson și John 
Pastore au slăbit tonul 
la presiunea celorlalți 
senatori democrați care 
au criticat constant 
proiectul costisitor al 
noului sistem. Pe de 
altă parte, democrații 
vor să cîștige voturi la 
alegerile din acest an. 
1970 l-a făcut pe ame-

pentru

12 miliarde
de dolari

DOINA TOPOR

de 
cele 
faza

a-

dezarmare

In Comitetul

Sărbătoarea națională

GENEVA 24. — Corespon
dentul Agerpres, H. Liman, 
transmite : în ședința de marți a 
Comitetului pentru dezarmare, 
reprezentantul Japoniei, Isao 
Abe, a abordat o serie de aspec
te ale unui" eventual tratat de 
demilitarizare a teritoriilor sub
marine. El a subliniat necesita
tea de a se acorda o atenție 
deosebită problemei respectării 
drepturilor statelor riverane.

Al doilea vorbitor, șeful de
legației canadiene, G. Ignatieff, 
s-a ocupat de problema prohibi
rii armelor chimice și bacteriolo
gice. El s-a referit la rezoluția 
Adunării Generale O.N.U. care 
cere interzicerea tuturor acestor 
arme și a enumerat elementele 
care ar putea face posibilă elimi
narea lor și a primejdiei pe care 
ele o reprezintă. Vorbitorul a 
sprijinit proiectul britanic de tra
tat care prevede numai lichida
rea armelor bacteriologice.

Melvin Laird recu- 
noaștea că unii mem
bri ai Congresului în
cearcă să discearnă în
tre prioritățile domes
tice și militare dar ce
rea o mică îngăduință 
pentru aprobarea unei 
sume suplimentare de 
o sută milioane 
dolari pe lingă 
autorizate pentru 
I. în schimbul 
cestor sume suplimen
tare, Laird a promis 
închiderea „a mai mult 
de o sută de baze mi-

riferice ale S.U.A. va 
fi terminată cu doi mai 
tîrziu, aproximativ în 
1976 și va costa nu 
1,6 miliarde de dolari 
cit se prevăzuse ante
rior, ci... 12 miliarde, 
își va da oare Senatul 
consimțămintul in anul 
acesta, an electoral și 
inflaționist, pentru a- 
runcarea în vint a mi
liarde de dolari desti
nați unui sistem peri
sabil ? E probabil că 
tergiversările să aco
pere mult mal mult

ORIENTUL
DJEDDAH 24 (Agerpres). — 

în capitala Arabiei Saudite au 
continuat marți lucrările Confe
rinței miniștrilor de externe din 
22 de țări islamice din Asia și 
Africa. în cadrul dezbaterilor au 
rostit cuvîntări delegați din 
R.A.U., Indonezia, Iordania, Li
bia, Afganistan, Liban și Pakis
tan, care au expus poziția țări
lor lor în problemele înscrise pe 
ordinea de zi. Ședința de dimi
neață, desfășurată cu ușile în
chise, a fost consacrată dezbate
rii situației din Orientul Apro-

ITALIA. Aspect din dramati

cele zile ale orașului Poz- 

zuoli : se evacuează operele 

de artă.

APROPIAT
piat și oportunității creării unui 
secretariat permanent al țărilor 
islamice. Referitor la constituirea 
acestui secretariat, care potrivit 
reuniunii islamice la nivel înalt 
de la Rabat, constituie obiecti
vul principal al conferinței mi
niștrilor de externe întruniți la 
Djeddah, observatorii politici re
marcă prudența cu care vorbito
rii au abordat această problemă 
datorită în primul rînd poziții
lor divergențe ale țărilor partici
pante în ce privește opqrtunita- 
tea unui asemenea organism.

OPȚIUNILE TINERILOR
LABURIȘTI BRITANICI

NEW YORK 24 . „
La New York se desfășoară lu
crările Comitetului O.N.U. pen
tru folosirea pașnică a teritorii
lor submarine situate în afara 
limitelor jurisdicției naționale.

Luînd cuvîntul în ședința 
subcomitetului juridic, reprezen
tantul* român Nicolae Micu a 
subliniat importanța pe care 
România o atribuie elaborării 
unei declarații de principii me
nite să promoveze cooperarea 
internațională în domeniul explo
rării și folosirii teritoriilor sub
marine și subsolului lor, situate 
în afara limitelor jurisdicției na
ționale, și să asigure exploatarea 

• resurselor din acest domeniu în 
interesul întregii umanități. For
mularea unei astfel de declarații, 
a arătat vorbitorul, s-ar răsfrîn- 
ge favorabil asupra eforturilor 
statelor îndreptate spre interzi
cerea folosirii teritoriilor subma
rine în scopuri militare, ar grăbi 
negocierea pe plan internațional 
a unor măsuri îndreptate spre 
protejarea mediului marin împo
triva poluării care rezultă din 
activitățile de exploatare a re
surselor minerale din teritoriile 
submarine. Totodată, ea ar con
tribui la intensificarea cooperă
rii dintre state în domeniul 
schimbului de informații științi
fice referitoare la teritoriile sub
marine, în domeniul pregătirii 
de specialiști și cel al dezvoltării 
mijloacelor tehnice pentru ex
ploatarea resurselor situate la 
mari adîncimi.

re în stabilirea unor astfel 
programe pentru ca acestea 
se integreze armonios în planu
rile de dezvoltare națională. In
sistăm în mod deosebit asupra 
acestui principiu, deoarece con
ducerea planificată a economiei 
naționale este unul din atribute
le fundamentale, esențiale și 
inalienabile ale suveranității unui 
stat, aceasta neputînd fi nici di
vizată, nici înstrăinată, a decla
rat reprezentantul român.

Gh. Diaconescu a analizat 
apoi cîteva din propunerile con
crete prezentate spre examinare 
Consiliului de administrație al 
P.N.U.D..

de 
să

• MINISTRUL COMER- 
ȚULUI EXTERIOR al Româ
niei, Cornel Burtică, aflat în 
trecere prin Moscova, a avut 
marți o întrevedere cu Niko
lai Patolicev, ministrul co
merțului exterior al Uniunii 
Sovietice. Au fost discutate 
probleme privind relațiile e- 
conomice dintre Republica 
Socialistă România și 
U.R.S.S. pe anul în curs și în 
perspectivă.

In aceeași zi, tovarășul 
Cornel Burtică a avut con
vorbiri cu conducerea Comi
tetului de stat al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S. pen
tru relațiile economice exter
ne.

Discuțiile s-au desfășurat 
într-o atmosferă cordială, 
tovărășească.

Poporul grec aniversează 
astăzi împlinirea a 149 de 
ani de Ia începerea eroicei 
răscoale populare care a dus 
la proclamarea independenței 
de stat a Greciei.

Marea răscoală populară 
declanșată Ia 25 martie 1821, 
moment de uriașă însemnăta
te în istoria Greciei, încu
nunare a unei lupte grele, se
culare, pentru libertate na

porului grec, poporul nostru 
este animat de dorința de a 
trăi într-un climat de pace 
și securitate în Balcani. în
tărirea păcii și dezvoltarea 
colaborării în Balcani repre
zintă o cauză comună a po
poarelor din această zonă a 
Europei. In cadrul strădanii
lor sale pentru promovarea 
păcii și securității pe conti
nentul european, România a-

I

„Ziua României
ta Simpozionul asupra comerțului

Est-Vest

Raportul întocmit de 
Comitetul național al sec
ției de tineret a partidu
lui laburist și supus dez
baterilor celor 520 de 
secții locale scoate în evi
dență atît orientările noi 
ce se fac simțite în rîn- 
dul tinerilor laburiști bri
tanici, cît și criza prin 
care trece organizația de 
tineret a partidului labu
rist.

în raport se relevă că în 
cursul anului trecut, numărul 
secțiilor locale ale tineretului 
laburist a scăzut cu 35, campa
nia pentru atragerea de noi 
membri desfășurată în perioa
da de după ultima conferință 
națională (Great Yarmouth — 
1968) so!dîndu-se „cu cele mai 
slabe rezultate din întreaga pe
rioadă de după cel de-al doi
lea război mondial". Documen
tul amintit,, elaborat de Comi
tetul Național, apreciază că 
„scăderea numărului de mem
bri de la 15 000 fa mai puțin 
de 12 000 ca și reducerea 
popularității și influenței sec
țiilor" (tineretului laburist) se 
dâtoreșle, în primul rînd, ne
mulțumirii unor largi pături ale 
tineretului englez față de nu
meroase aspecte ale politicii 
echipei guvernamentale labu
riste. Această nemulțumire își 
găsește, de altfel,, reflectarea și 
în critica exprimată de rapor
tul Comitetului Național cu pri
vire la unele puncte ale politicii 
guvernamentale interne și ex
terne. Este, astfel, condamnată, 
actuala politică a prețurilor și 
salariilor, aprecii.ndu-se că „me
canismul politicii do austerita
te menține povara principală 
a redresării economiei pe. ume
rii păturilor muncitorești și lasă 
celor avuți posibilitatea de a 
nu participa în mod real la 
eforturile națiunii" Se cere, de 
asemenea, adoptarea „unor 
măsuri energice și imediate" 
pentru oprirea creșterii, șomaju
lui, pentru lichidarea situației 
grele determinate de lipsa acu
tă de locuințe, pentru îmbună
tățirea nivelului de trai al. per
soanelor cu venituri mici și spo
rirea alocațiilor destinate pro
gramelor sociale. în acest con
text, raportul arată că în cadrul

Comitetului Național al secției 
de tineret laburiste a fost întoc
mită „o listă de obiective, su
gestii și propuneri" care urmea
ză a fi trimise Comitetului 
Executiv al Partidului laburist 
pentru a servi la definitiva
rea programului electoral al 
partidului. în linii mari aces
te propuneri prevăd „un mai 
mare accent pe măsuri în fa
voarea păturilor muncitorești-". 
Una din cererile specifice se 
referă la includerea în progra
mul electoral a unei „schițe 
bine conturate de reformă ur
gentă a învățămîntului" și a u- 
nui „angajament ferm" de a 
aloca suplimentar pentru dez
voltarea școlii „cel puțin o trei
me din actualul volum al chel
tuielilor militare".

în raportul său, Comitetul 
Național al secției de tineret a 
partidului laburist revendică „o 
atitudine de netă distanțare a 
Angliei de politica americană 
în sud-sstul Asiei". Documentul 
condamnă în termeni vehemenți 
războiul dus de Washington 
împotriva poporului vietnamez 
și cere retragerea „imediată și 
totală a trupelor americane din 
Vietnamul de sud". Este expri
mată, totodată, hotărîrea tine
rilor laburiști de a acorda 
sprijinul lor „campaniei de soli
daritate cu Vietnamul" afirmîn- 
du-se, de asemenea, sprijinul 
„față de toți tinerii muncitori și 
studenți americani care nu se 
supun ordinelor de încorporare 
pentru a nu fi părtași la inter
venția militară din Vietnam*. 
Documentul cheamă, în acest 
domeniu, la intensificarea 
„campaniei naționale pentru 
colectarea de ajutoare materia
le destinate Frontului Național 
de Eliberare din Vietnamul de 
sud". Un punct important al ra
portului Comitetului Național, se 
referă la revendicarea tinerilor 
laburiști privind retragerea tru
pelor britanice de la. bazele 
aflate în străinătate și, în co
nexiune cu aceasta, ..----- 
tea unei inițiative britanice, 
pentru facilitarea u_
blocurilor militare".

buriști este acel al revendicării 
unei mai largi autonomii a sec
țiilor de tineret în cadrul parti
dului laburist. Problema nu este 
nouă, ea datînd de mai mulți 
ani. Revendicările tinerilor au 
avut un succes parțial concreti
zat prin permisiunea acordată 
tinerilor laburiști, în februarie 
1969, de a edita un organ pro
priu de presă. Acum, Comitetul 
Național al secției laburiste de 
tineret cere „o reprezentare di
rectă a delegaților secțiilor de 
tineret la elaboraea măsurilor 
și programelor implicînd tine
retul" (în cadru! conducerii lui 
Labour Party].

Ceea ce relevă observatorii 
britanici în legătură cu noul do
cument dl mișcării laburiste de 
tineret este menținerea și ac
centuarea distanțării tinerilor 
laburiști britanici de aspecte 
importante ale politicii actuale 
a lui Labour Party.

EM. RUCAR

NEW YORK 24 (Agerpres). — 
La New York continuă sesiunea 
specială a Consiliului de admi
nistrație al Programului Națiu
nilor Unite pentru dezvoltare 
(P.N.U.D.), care are drept obiec
tiv elaborarea și adoptarea de 
măsuri în vederea perfecționării 
programelor de cooperare tehni
că ale O.N.U.

în legătură cu recomandarea 
de a se stabili programe indivi
duale pe țări, în cadrul asisten
ței tehnice oferite de P.N.U.D., 
șeful delegației române la sesiu
ne, ambasadorul Gh. Diacones
cu, reprezentant permanent al 
României la O.N.U., a subliniat 
necesitatea ca aplicarea unor a- 
semenea programe să se facă în 
strictă conformitate cu principii
le suveranității și independenței 
naționale, 
constituie
oricărei cooperări internaționale 
autentice. Din aceste principii, 
a arătat ?1, decurge rolul hotărî- 
tor al guvernului țării beneficia-

WASHINGTON 24. — Cores
pondentul Agerpres, C. Alexan- 
droaie, transmite: în cadrul lu
crărilor Simpozionului asupra 
problemei comerțului Est-Vest, 
organizat la New York de „Ame
rican Management Association" 
— organizație care se ocupă de 
problemele conducerii și orientă
rii activității întreprinderilor din 
S.U.A. — și care a foȘt prezidat 
de industriașul Cyrus Eaton jr., 
au fost organizate „zile speciale" 
consacrate unor țări socialiste. 
Astfel a avut loc o i asemenea 
manifestare consacrată Ungariei, 
iar în ziua de 20 martie Româ
niei. La dezbaterile ocazionate 
de „Ziua României", pe tema 
„Posibilități pozitive pentru co
merțul internațional și coopera- 
rare" au participat reprezentanții 
băncilor „Chase Manhattan 
Bank", „First National City

Imagine din Alena.

„necesita-

dizolvării

Alături de o serie de pro
bleme ale politicii interne și 
externe britanice, un 
specific care-și găsește 
tarea în documentul tinerilor !a-

• CONFEDERAȚIA GE
NERALA a oamenilor muncii 
peruvieni a chemat, pentru 
ziua de 9 aprilie a.c., Ia o 
largă manifestație de simpa
tie cu guvernul condus de 
Juan Velasco Alvarado. Acțiu
nea a fost inițiată imediat 
după ce președintele a denun
țat manevrele cercurilor re
acționare oligarhice de a crea 
discordie în sînul forțelor ar
mate și de a se folosi de a- 
ceasta pentru a încerca răs
turnarea guvernului, anunță 
agenția Prensa Latina. In fa
ța acestei situații, se spune 
în apelul organizației sindi
cale, cerem o mobilizare a 
poporului în apărarea trans
formărilor care au fost reali
zate în direcția afirmării su
veranității naționale și a ex
ploatării în interesul propriu 
a bogățiilor noastre naturale.

S-a hotărît, informează a- 
genția Prensa Latina, crearea 
de comitete cetățenești ta 
întreaga țară, în fabrici, cen
tre muncitorești, în universi
tăți și cartiere.

a căror respectare 
piatra unghiulară a

NEW YORK 24 (Agerpres). — 
Comisia O.N.U. pentru drepturi
le omului a hotărît luni, cu 12 
voturi pentru și 16 abțineri, să 
prelungească mandatul grupului 
de experți însărcinați să anche
teze acuzațiile aduse Israelului 
de încălcare a drepturilor omului 
în teritoriile arabe ocupate. în a- 
cest sens, a fost prezentat un 
proiect de rezoluție ai cărui co
autori sînt Mauritania, India, Li
ban, R.A.U. și Iugoslavia. Se știe 
că acest grup de experți nu a 
primit autorizația de a pătrunde 
pe teritoriile arabe de sub ocu
pația israeliană.

Bank", precum și ai unor firme 
interesate în comerțul cu Româ
nia, între care „Lumus Co.“, 
„U. S. Steel Co.“, „Ofshore Co“, 
„Atlanta Trading Co.", „Phillip 
Morris" etc. Aceste dezbateri au 
fost prezidate de Robert Mur- 
phyln, președintele companiei 
„Comind Glass international". în 
acest context, Constantin Fota, 
director în Ministerul Comerțu
lui Exterior, și Dumitru Butnaru,
șeful Agenției economice române 
din Washington, au prezentat 
expuneri pe temele: „Dezvolta
rea economică a României și po
sibilitățile de creștere a schimbu
rilor româno-americane" și, res
pectiv, „Influența politicii co
merciale externe americane asu
pra schimburilor dintre România 
și S.U.A.". Expunerile și dezba
terile ce au urmat au scos în evi
dență posibilitățile reale de spo
rire a volumului schimburilor 
bilaterale și de diversificare a 
lor, în special pe calea cooperă
rii industriale, A fost subliniată 
necesitatea eliminării de către 
partea americană a unor măsuri 
discriminatorii care împiedică 
extinderea schimburilor bilate
rale româno-americane.

în încheierea Zilei dedicate 
României a fost organizată o 
masă rotundă, la care a partici
pat ambasadorul României la 
Washington, Corneliu Bogdan.

După cum se știe, astfel de 
manifestări se organizează perio
dic fiind consacrate problemelor 
dezvoltării comerțului cu țări 
socialiste.

avuta
ecou în

uri larg și 
întreaga lu- 
solidaritatea

țională, 
profund 
me, polarizînd 
cu cauza dreaptă a poporului 
grec. Legături strînse s-au 
stabilit în acele vremuri în
tre revoluționarii români și 
cei greci. Aceste legături 
care-și aveau izvorul în lup
ta comună de eliberare națio
nală continuau tradițiile unor 
relații prietenești stabilite în
tre cele două popoare de-a 
lungul secolelor de convie
țuire învecinată.

Pe firul acestor tradiții de 
prietenie, poporul nostru ur
mărește eforturile harnicului 
popor grec pe calea dezvoltă
rii economice. Asemeni po-

cordă consecvent o mare a- 
tenție dezvoltării legăturilor 
de prietenie cu toate popoa
rele din Balcani. Ea acționea
ză perseverent în vederea ex
tinderii și adîncirii relațiilor 
de bună vecinătate, pentru 
dezvoltarea cooperării și în
țelegerii în folosul tuturor 
popoarelor din această re
giune, în interesul păcii mon
diale.

Cu prilejul marii sărbători 
a Greciei — Ziua indepen
denței — poporul, tineretul 
român, transmit poporului, 
tineretului grec urări de 
prosperitate și pace.

P. N.
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« LA 24 MARTIE au început la Belgrad lucrările celei de-a 
IlI-a Conferințe a organizațiilor oficiale de turism din țările 
balcanice, la care participă delegații din Bulgaria, Grecia, Iu
goslavia, România și Turcia.

Din partea țării noastre, la conferință este prezentă o dele
gație condusă de Trofin Petrachi, vicepreședinte al Oficiului 
Național de Turism. Luînd cuvîntul la conferință, șeful delega
ției române a evidențiat acțiunile întreprinse de O.N.T. pentru 
intensificarea colaborării și cooperării în domeniul turismului 
între țările balcanice. Totodată, el a prezentat o serie de propu
neri menite să ducă la dezvoltarea în continuare a acestei co
laborări.

• PENTRU A DOUA NOAP
TE consecutiv, la Londonderry, 
în Irlanda de nord, grupuri de 
tineri au demonstrat pe străzi
le orașului, atacînd cu pietre 
soldații britanici care patrulau 
la intrarea în cartierul catolic 
„Bogside". Demonstrația a avut 
loc ia cîteva ore după întoar
cerea în acest cartier a Danei, 
tînăra laureată a premiului Eu- 
roviziunii, căreia locuitorii car
tierului „Bogside" i-au pregătit 
o entuziastă demonstrație de 
simpatie. Demonstrația, care 
risca să degenereze în incidente, 
a fost împrăștiată de către o 
patrulă militară. Au fost opera
te mai multe arestări.

• AUTORITĂȚILE CIPRIO
TE au anunțat că o mare canti
tate de arme, cuprinzînd mitra
liere și aruncătoare, grenade de 
mînă, precum și oîteva mii de 
cartușe, a fost predată luni po
liției, relatează agenția France

Presse citînd surse oficiale din 
Nicosia. Autoritățile nu au făcut 
precizări privind identitatea ce
lor ce au predat aceste arme. 
Totodată, relatează agenția ci
tată, guvernul de la Nicosia a 
invitat luni pe ciprioții greci ca
re dețin ilegal arme să le pre
dea poliției pînă la 6 aprilie, 
după această dată autoritățile 
urmînd să ia măsuri energice 
pentru descoperirea armelor de
ținute ilegal.

• DUPĂ LUNGI EZITĂRI, 
Arthur Goldberg, fost judecător 
la Curtea Supremă, iar mai apoi 
ministru al muncii în guver
nul președintelui Kennedy și 
reprezentant al S.U.A. la 
O.N.U. în timpul Administrației 
Johnson, a anunțat că își va 
prezenta candidatura la alegeri
le pentru postul de guvernator 
al New Yorkului. Acest posteș
te deținut In prezent de repu
blicanul Nelson Rockefeller, ca
re a făcut deja cunoscută inten

S ■

ția sa de a candida din nou în 
alegerile din toamna acestui an.

• INTR-UN COMUNICAT O- 
FICIAL dat publicității în capi
tala guatemaleză se arată că, 
în timpul unei ciocniri ce a avut 
loc între forțele polițienești și 
un grup de partizani, cinci per
soane au fost ucise, iar alte cî
teva rănite. Un purtător de cu- 
vint al poliției a declarat că cioc
nirea s-a produs după ce o pa
trulă s-a apropiat de o casă, si
tuată într-un cartier mărginaș 
din Ciudad de Guatemala.

Schimbul de focuri a durat 
patru ore. Se presupune că în 
această clădire a fost ascuns mi
nistrul afacerilor externe guate
malez, Alberto Fuentes, răpit de 
forțele armate rebele și apoi e- 
liberat în schimbul unui lider 
al organizațiilor de guerilă — 
Jose Vicente Giron Calvillo — 
căruia autoritățile i-au permis 
să plece în Mexic.

• LA MOSCOVA s-a des
chis marți cel de-al treilea 
Congres al scriitorilor din 
R.S.F.S.R. Iau parte 522 de de
legați, care reprezintă peste 
3 500 de poeți și prozatori din 
R.S.F.S.R.

Ea ședința de deschidere au 
luat parte Leonid Brejnev, 
Alexei Kosîghin și alți condu
cători de partid și de stat ai 
Uniunii Sovietice.

t

• DOUA NOI BOMBARDIE
RE americano au fost doborîte 
deasupra Laosului, a anunțat un 
purtător de cuvînt al Comanda
mentului S.U.A. de la Saigon. De 
la data de 10 martie, cînd Co
mandamentul S.U.A. a primit 
permisiunea Pentagonului de a 
anunța raidurile asupra terito
riului laoțian și pierderile înre
gistrate, potrivit surselor ameri
cane, zece avioane au fost dobo
rîte.

în... oficiile poștale
După ce președintele Nixon a decretat starea de „urgență 

națională", ca urmare a grevei factorilor poștali, efective ale tru
pelor federale americane au pătruns marți dimineața în birourile 
poștale din New York, unde au început sortarea imenselor can
tități de corespondență s.trînse aici. într-un mesaj televizat, trans
mis luni seara poporului american, președintele Nixon a declarat 
greva drept ilegală și a anunțat că mai multe unități militare vor 
fi imediat mobilizate, „începînd cu orașul New York", pentru a 
asigura funcționarea serviciilor poștale , vitale.

La două ore după comunicarea hotărîrii președintelui, 2 500 de 
militari în termen de la baza Fort Dix au fost trimiși la New 
York. împreună cu rezerviștii mobilizați și unitățile gărzii națio
nale, numai în acest oraș la operațiunile de distribuire a cores
pondenței vor participa 30 000 de militari.
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