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Tovarășul Nicolae Ceausescu
a primit delegația Marelui Hural Popular

al Republicii Populare Mongole

ca reper,

ce simbol

Tinerețea

Colegii 
nfiștrlF

Industria ușoara 
și-a îndeplinit 
planul cincinal

Colectivele de muncă 
din industria ușoară au 
îndeplinit planul cincinal 
la toți indicatorii. Pină 
la sfirșitul anului, unită
țile acestui minister vor 
putea realiza peste preve
deri o producție in valoa
re de 14 miliarde lei. ma
terializată in 143 milioane 
mp țesături, 37 milioane 
bucăți tricotaje, 18 milioa
ne perechi ciorapi, con
fecții textile in valoare de 
4,5 miliarde lei, 11 milioa
ne perechi incăltăminte, 
132 milioane bucăți sticlă
rie, 22 150 tone utilaje teh
nologice, piese de schimb 
in valoare de 168 milioane 
lei.

In această periodă au 
fost obfinute rezultate bu
ne și pe linia ridicării ca
lității nroduselor și diver
sificării gamei de sortimen
te. Industria ușoară pro
duce in prezent 85 OM de 
sortimente, dintre care 
multe sint fabricate pen
tru prima dată in 
noastră.
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PREGĂTIREA PRODUCȚIEI ANULUI VIITOR

PERMANENTA
REÎMPROSPĂTARE
A PRESTIGIULUI
CUCERIT

Marehri Hural Popular, și B. Ci- 
nndccș. referent la Ministerul 
de Externe.

Oaspeții au fost însoțiți de 
Dame nneir.ighiin Bataa, amba
sadorul R. P. Mongole la Bucu
rești.

La primire au luat parte tova
rășii Ștefan Vottec. membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
PCR_ președintele Marii Adu
nări Naționale. Dumitru Balalia, 
membru al CC. al P.C.R., pre
ședintele Comisiei permanente 
pentru consiliile populare și ad
ministrația de stat a M.A.N„ și 
I-iitu Fejes, secretar al Marii A- 
dunări Naționale.

în cursul convorbiri1 care a 
avut loc cu acest prilej, conducă
torul delegației Marelui Hural 
Popular al Republicii Populare 
Mongole a transmis sincere mul
țumiri pentru posibilitatea oferi
tă de a cunoaște realizările im
portante obținute de poporul ro
mân sub conducerea Partidului 
Comunist și a urat noi succese 
în munca pentru edificarea socia
lismului în România. în același

timp și-a exprimat convingerea 
că vizita delegației parlamentare 
a țării sale v.a constitui un a- 
nort la continua dezvoltare a re
lațiilor prietenești dintre R. P. 
Mongolă și Republica Socialistă 
România, dintie cele două po
poare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a mulțumit pentru aprecierile fru
moase la adresa poporului român, 
a înfăptuirilor sale și a transmis 
poporului mongol calde urări în 
opera de construire a societății 
socialiste în patria sa. Totodată, 
exprimindu-și satisfacția pentru 
vizita parlamentarilor mongoli, 
care constituie o contribuție la 
adîncirea relațiilor de prietenie 
româno-mongole, a subliniat că 
lărgirea contactelor dintie forurile 
reprezentative de stat este un fac
tor însemnat în întărirea legătu
rilor frățești dintie toate țările 
socialiste, a colaborării dintie toa
te popoarele lumii.

întrevederea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă tovărășească, de 
caldă prietenie.

Revin — pentru a
oară ? — în Orșova șî îmi 
reamintesc faptul că în urmă 
cu un deceniu, pe străzile 
liniștite atunci ale orașului 
vechi, mă întrebam din ce 
trăiesc acești oameni și cum 
își justifică existența. Din
colo de activitățile portuare, 
știam, cei mai mulți dintre 
tinerii orșoveni lucrau în ca
drul tesătoriei „Cazanele", și
totuși, perindîndu.mă prin a- 
telierele insalubre de atunci 
ale întreprinderii, nu izbu
team să mă conving de fap
tul că oamenii care le popu
lau se puteau mulțumi cu 
ritmurile lente ale unui uti
laj îmbătrînit. Iar astăzi. în 
Orșova Nouă, în noile hale 
ale modernei țesătorii „Ca
zanele", strămutată din anul 
1969 pe un nou amplasament, 
încerc să înțeleg amploarea 
mutațiilor care au marcat, in 
numai cîteva luni, existența 
unui colectiv de muncă ce 
numără astăzi aproape 1 000 
de oameni, dintre care ma
rea majoritate sînt tineri. 
Intîiul meu interlocutor, 
maistrul David Costescu, 
care lucrează aici de 31 de 
ani. refuză însă să-mi fixeze 
in timp reperele de care am 
nevoie si mă îndeamnă, zîm- 
bind, să-I cred pe cuvînt : 
„Tinerețea este singurul nos
tru rener" — mă asigură 
maistrul. Și, Ia cuvintele lui, 
acolo în secția de bobinaj a 
noii țesătorii „Cazanele", pri
virile tuturor se îndreaptă pe 
neașteptate spre Daniela Mi- 
lutineanu, una dintre cele 
mai tinere lucrătoare din 
întreprindere. In anul în care 
David Costescu se angaja Ia 
vechea țesătorie „Cazanele", 
acum aproape uitată. Danie, 
la Milutineanu încă nici nu 
se născuse,și iată că acum, 
la cei 18 ani pe care îi nu
mără, această tînără bobina, 
toare ne îndeamnă să ne gîn- 
dim la însăși 
prinderii în 
Din punctul 
dere, ea este
un simplu coleg de generație 
al tinerilor din Noua Orșova. 
Ea reprezintă un simbol al 
generației sale.

tinerețea între, 
care lucrează, 

acesta de ve. 
mai mult decît

MIHAI PREDESCU 
Foto : O. PLECAN
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Produsele Combinatului de 
Confecții și Tricotaje Boccrești 
au „forțat* au de an piața ex
ternă definind în prezent poriți 
deosebit de avantajoase in țări 
a căror tradiție și erigenți in 
materie nu mai au nevoie de 
demonstrații. Amintim printre 
acestea : Anglia. Belg-a. CauA», 
Danemarca. Etiopia, Franța. Is
rael. Libia. &UJU VJLS-S. și 
multe altele care au cumpărat 
anul acesta milioane de articole
cu marca combinatului. Și ce
rerile cresc vertiginos. In 1971 
peste 62 la sută din producția 
totală a combinatului va fi ex
portată. Interesul mare al cum
părătorilor externi pentru con
fecțiile și tricotajele de aici are 
o singură explicație : 
superioară a acestora, liniile 
culorile modeme ’ ale modelelor, 
seriozitatea sub toate aspectele 
a furnizorului — adică a celor 
cîteva mii de salariați care con
cură la fabricarea lor.

— Se știe că-i mai greu să 
păstrezi o piață decît s-o cuce
rești. Care este in acest sees, 
„tactica* dv. ?

Deschidem cu această între
bare porțile urmi 'ast donemo. 
de ample si fervente preocupări 
pentru îmbunătățirea continuă a 
calității și parametrilor romne- 
titivi ai produselor. în care sânt 
angajați sute de specialiști — 
țesători, chimiști. creatori de 
modele, în care este angajat de 
fapt întregul colectiv.

— Ce-i mai schimbător deed 
moda ? — ue răspunde rntrrocr- 
tnarea noastră Maria LCCACX 
inginer șef al Cotnbmaiuhn. Gus
tul cbentiJor devine tot mai ra
finat, exigențele pentru ținuta

calitatea
Ș»
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MICI PATRONI IN
CLUBURI MARI

le investiții. La Vai
de mult a fast dat în 
m club modern ce 
■vîdiat de oricare altă 

rrepri adere sau instituție. Ac- 
' ‘ Cîteva 

început, 
entu- 

zar- 
ofe- 
mai 

jocuri

dub? 
la

, mult 
> multă 

clubul 
vedea

Sime).
seri de 

E i.hipa de teatru care s-a 
fșrmat in entuziasmul începutu
lui a prezentat chiar ?i citeva 
spectacole cu piesa „O noapte 
furtunoasă*. Dar -furtunoasa" 
activitate a dispărut fără urme. 

Clubul de la Ciunget a fost 
dotat cu tot ceea ce este nece-

vă_ țr. prezent, 
ră filme (vom 
incoto ce fel ce 
de sală șt. sporadic. 
daBSi

sar. De curind s-au primit și 
instrumente muzicale noi pentru 
o formație de muzică populară 
și ușoară. Ele stau însă nefolo
site pentru câ „nimeni nu știe 
să le folosească". Cu același en
tuziasm al începutului s-au or
ganizat 7 (șapte) cercuri artis
tice rămase insă pe hîrtiile or
ganizatorilor. Se poate spune, în 
general, că și aici tinerii privesc

VASILE RAVESCU

(Continuare în pag. a U-a)

la Uzinele de auto
camioane din Brașov

NOI CAPACITĂȚI
DE PRODUCȚIE DATE

în cadrul Uzinelor de auto
camioane din Brașov au intrat 
in funcțiune două noi cuptoa
re de inducție pentru pregă
tirea fontei lichide. Noile a- 
gregate sînt prevăzute cu in
stalații și dispozitive de auto
matizare, procesul de produc
ție fiind dirijat de la distanță. 
De asemenea, în această mare 
uzină brașoveană a fost dată 
parțial în exploatare cea mai 
mare turnătorie de fontă din 
țară, a cărei capacitate pro
iectată este de 55 000 tone a- 
nual.

CONFERINȚE ALE ORGANIZAȚIILOR

MUNICIPALE ALE U.T.C

■jfl .

A

TINERII, AU VORBIT
Șl NOU
TOTDEAUNA

...O coloană coboară în marș 
vioi, tineresc de-a lungul străzi
lor Cetății, spre centrul orașu
lui, avînd în frunte fanfara. Rîn- 
duri, rînduri, delegații Liceului 
nr. 2 se îndreptau însoțiți de 
întrebările curioase ale trecăto
rilor, de gesturile lor de simpa
tie și salut către Sala „Mihai E- 
minescu“, unde aveau să se des
fășoare lucrările Conferinței de 
dare de seamă și alegeri a orga
nizației U.T.C. municipale Sighi
șoara. în capătul acestei coloa
ne, cîțiva dintie cei mai buni 
elevi, îmbrăcați în haine de 
școală, în costume populare ro
mânești, germane, maghiare sau 
în unifoima albastră a detașa
mentelor de pregătire a tineretu
lui pentru apărarea patriei. își 
cadențau pasul în acordurile so-

VORBI
FAPTELE!

lemne ale fanfarei, mindri de a 
li se fi acordat cinstea să aducă 
la conferință drapelul organiza
ției L.T.C. municipale. Cintece- 
le sărbătorești i-au iutimpinat, 
apoi, pe ceilalți delegați și in
vitați. veniți la dezbaterile foru
mului utecist din toate întreprin
derile, școlile și instituțiile si- 
ghișorene.

Ținuta de sărbătoare, solemni
tatea atmosferei, nu au împiedi
cat dezbaterea chibzuită, apro
fundată a problemelor muncii și 
vieții lor de fiecare zi, a ceea ce 
tinerii ca uteciști au de făcut. A- 
cest sfat de lucru în ținută de 
sărbătoare, pregnant analitic pen-

ION TRONAC

(Continuare în pag. a V-a)

continui si 
toate fibreie 

virstă

tică a urna craș ia 
medie a popcrâtiri

centru <fa secuime 
fie revitafaat in
sale, dobândind astăzi o 
matură. O siestă ale cărei pre
ocupări multiple au fost anali
zate. evidențiâle. supuse respon
sabilități: critice și prefigurate ia 
dezbaterile Conferinței organiza
ției munropale a U.T.C Esența 
fiecărei înscrieri la cuvânt este 
aceeași : ritmul dezvoltării eco
nomice a localității, repartizarea 
în această zonă a județului Har
ghita a unui mare volum de in
vestiții — a antrenat sporirea 
capacității de muncă tinere in 
majoritatea domeniilor de acti
vitate. deterrmnind creșterea rolu
lui organizați lor de bază U.T.C 
în viața socială și politică. Pulsul 
procesului tehnologic în noile și 
modemele întreprinderi din acea
stă zonă industrială, la unison 
cu ritmul înfloririi multilaterale 
a patriei noastre socialiste, inte
grează în circuitul valorilor na
ționale participarea directă a na
ționalităților conlocuitoare, con
centrează în atributele sale și

prezența sie a tinerilor români și 
maghiari, coautorii destinelor vii
toare ale acestor meleaguri. Pro
pagarea efortului îmbunătățirilor 
calitative determină în același 
plan formarea unei conștiințe a 
capacității pe care o au organi
zațiile U.T.C. în virtutea atribu
țiilor încredințate. Cînd s-a ra
portat în conferință că organiza
țiile de la Unitatea de exploata
re și industrializare a lemnului, 
întreprinderea „Tehnoutilaj", Co
operație meșteșugărească sau 
Fabrica de ață au contribuit în

mare măsură la înființarea și 
desfășurarea corespunzătoare a 
cursurilor de calificare și specia
lizare la locul de muncă — su
blinierea eficacității acțiunilor 
întreprinse este dovada acestei 
conștiințe a puterii. Pusă înainte 
de toate în interesul satisfacerii 
exemplare a sarcinilor profesio
nale ea va fi în continuare am
plificată. Pentru că la noua Fa-

CORNEL POGĂCEANU

(Continuare în pag. a V-a)
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II
UN MUZEU

LITERAR
de GEORGE IVAȘCU

nu rz ____ _r.;. ... „____ ,UMW,
Vladijnirescu 1, la Muzeul memorial Cezar Petrescu. O clă
dire în stil românesc, cu etaj, avînd din două părți perspec
tiva Bucegilor. Intrăm... Privirea e atrasă de o vitrină în 
care este expus un caiet din clasa l-a cu două scurte com
poziții, ambele semnate de elevul Petrescu D. Cesar și scri
se sub supravegherea tatălui său, profesor. Elevul avea să 
treacă apoi prin gimnaziul „Roman Vodă" din Roman, un- 
de-l va avea profesor de Limba Română pe Nicolae Apos
tol, dascălul care, 30 de ani mai tîrziu, în 1937 avea să în
truchipeze titlul romanului Apostol.

Ne aflăm apoi într-o cameră înțesată de ziare și reviste. 
Iată, mai întîi, numere din „Cronica", „Chemarea", publi
cații din 1918, la care tînărul scriitor colaborează împreună 
cu alți slujitori ai condeiului; apoi ne întîmpină unul din 
primele numere ale ziaruiui „Voința", acesta întemeiat la 
Cluj după reîntregirea României cu Transilvania. O carte 
de membru, cu nr. 2, a „Sindicatului presei române din Ar
deal", din 12 septembrie 1912, atestă această activitate pro
fesională. La acea dată, ea era bine cunoscută și consa
crată prin aceea de co-întemeietor al revistei „Gîndirea", 
care apăruse în capitala transilvană la 1 mai 1921, în edi
torialul Cuvinte pentru drum oricine recunoscînd stilul lui 
Cezar Petrescu. El va conduce efectiv publicația în primii 
săi ani. Scrisori de la Demostene Botez, G. Topîrceanu, 
Al. O. Teodoreanu, Ion Pillat, Gib Mihăescu, O. W. Cisek 
sau Victor Ion Popa, — cu referiri la colaborările lor, o alta 
de la pictorul G. Petrașcu, indicînd titlurile unor tablouri 
ce urmau a fi reproduse în revistă, — acestea și alte amă
nunte semnificative atestă bogata activitate a directorului 
„Gîndirii" din acea perioadă, fructuoasă, a ei. „Lui Cezar 
cu toată dragostea" e o dedicație a lui Lucian Blaga, da
tată Cluj 1921, pe prima pagină a piesei Zamolxe.

Dar la capitolul dedicații, încă de la intrare ne întîmpi- 
nase și altele. „D-lui Cezar Petrescu, scriitor cu soare, din 
partea unui copist de umbră", 17 decembrie, 1929 — este 
autograful lui Tudor Arghezi pe volumul Icoane de lemn. 
„Lui Cezar Petrescu, în semn de statornică prietenie", — e 
cea a lui Alexandru Philippide pe volumul Visuri în vuietul 
vremii. „Lui Cezar Petrescu, unul din rarii mei prieteni scri
itori a cărui robustă încredere în scris a contribuit să-mi dea 
curajul de a duce pînă la capăt trilogia Medelenilor. Fră
țește, Ionel Teodoreanu". Alte autografe — de la Panaiț 
(strati, V. Voiculescu, Tudor Vianu, mesaje de la numeroși

DE MULT m-am oprit la Bușteni, în strada Tudor

I1

- (Continuare în pag. a Il-a)< *



„SClNTEIA TINERETULUI" pag. 2 MIERCURI 25 NOIEMBRIE 1970

• din INIȚIATIVA Comite
tului județean Tulcea al U.T.C. 
in colaborare eu Muzeul Delta 
Dunării ți Inspectoratul școlar 
județean. în cinstea celui de-al 
IX-lea Congres al U.T.C. in 
toate școlile și liceele de pe cu
prinsul acestui județ va poposi 
o expoziție-ștafetă care este al" 
cât uită dintr-o seamă de foto
grafii și diferite obiecte care 
înfățișează cele mai importante 
descoperiri arheologice de pe 
teritoriul județului. Pe lingă ex
plicațiile necesare care sg vor da 
tinerilor în fiecare loc de popas, 
această expoziție este însoțită 
de filme documentare, diapozi
tive și expuneri susținute de 
către cercetătorii și specialiștii 
de la Muzeul județean. In acest 
fel tinerii vor cunoaște mai bi
ne și în mod direct diferitele 
perioade de formare și dezvol
tare a poporului român De a- 
ceste meleaguri,

• IN CINSTEA MARELUI e" 
veniment din viața tineretului 
patriei noastre. Congresul al 
IX-lea al U.T.C., mecanizatorii 
din C.A.P. și I.M.A., din județul 
Tulcea se vor intilni in luna 
decembrie in cadrul unui con
curs tip „Cine știe, câștigă" a 
cărui primă fază (comunală) se 
desfășoară in prezent. Con
cursul va constitui un bun pri
lej de verificare și însușire * 
cunoștințelor profesionale și va 
fi urmat de o manifestare care 
se va numi „Ziua mecanizatori
lor" in al cărui cadru se vor 
face expuneri care vor releva 
cele mai recente noutăți tehnice 
pe ramură, se vor efectua de
monstrații practice cu noile ma
șini primite in dotare, se vor 
organiza întreceri pentru reme
dierea unor defecțiuni tehnice 
ce se pot ivi in diverse situații, 
iar in ultima zi a manifestărilor 
un număr cit mai mare de ti
neri mecanizatori vor face o ex
cursie la Uzinele „Semănătoa
rea" din București, unde vor a- 
vea un schimb de păreri cu 
muncitorii, tehnicienii și ingine
rii acestei întreprinderi.

G. D.

noi tabere la Orșova, Săcele, 
Brașov, în Delta Dunării etc. 
Tot în anul viitor, vor fi cons
truite noi vile, în taberele de la 
Izvorul Mureșului și Costinești.

ARHEOLOGIE — 
CUCUTENI

Săpăturile arheologice efec
tuate la cetatea Bud, din Odor- 
heiul Secuiesc au scos la ivea
lă fragmente de ceramică neo
litică din cultura „Ariușd-Cucu- 
teni", existente din perioada de 
tranziție spre epoca bronzului. 
Aici a mai fost descoperit un 
sistem de șanțuri și valuri de 
apărare romane precum și nu
meroase urme prefeudale și 
feudale. în Văile Tirnavei mari 
și Homorodului au fost desco
perite vestigii care se înșiră cro
nologic din epoca paleolitică pî- 
nă în zilele noastre. Materialul 
documentar descoperit va aduce 
însemnate contribuții la eluci
darea istoriei străvechi a acesl 
tor meleaguri.

ETNOGRAFIE
La Muzeul tehnicii populare 

din Dumbrava Sibiului a fost 
achiziționat un complex de in
dustrie țărănească din Polo- 
vraci, județul Gorj, alcătuit 
dintr-o moară cu două ciuturi, 
două pive și joagăr cu pinze 
verticale și circulare. Cea mai 
interesantă achiziție etnografică 
din ultima vreme o constituie 
o moară de vint cu pinze, ca
racteristică țărilor mediteranie. 
ne, exemplar rar descoperit în 
Dobrogea. S-a mai găsit și un 
atelier de fierar-clopotar. adus 
din împrejurimile Neamțului. 
Din plaiul Hușilor a fost achi
ziționată o cramă de vin, din 
Oboga, un atelier de olari. Nu
mărul instalațiilor de tehnică 
populară expuse în Muzeul din 
Dumbrava se ridică în prezent

A APĂRUT
ORGANIZAȚIA REVO

TINE-

QUILAPAYUN" LA 
BUCUREȘTI

LUȚIONARĂ A 
RETULUI DIN ROMĂ

NIA"
Zilele acestea, în Editura po

litică a apărut ediția a II-a re
văzută și completată a lucrării 
„U.T.C. — Organizația revolu
ționară a tineretului din Româ
nia", ediție elaborată în lumi
na documentelor Congresului al 
X-lea al P.C.R., precum și a u- 
nor documente ale U.T.C.

în volum sint inserate și re
comandări bibliografice pentru 
tinerii care studiază statutul 
U.T.C. precum și recomandări 
de literatură social-politică in 
sprijinul activității educative a 
organizațiilor U.T.C.

In paginile volumului
dezbătute probleme specifice 
activității uteciștilor, cerințele 
ce se pun sutelor de mii de 
tineri, băieți și fete, care intră 
in fiecare an în rîndurile 
U.T.C. cu dorința vie de a se 
pregăti pentru a putea răspun. 
de cu cinste încrederii partidu
lui in tinăra generație.

Temele înmănuncheate în lu-

sint

Ansamblul se numește „Qui- 
lapayun", ceea ce in traducere 
ar însemna „trei bărbi". Dar 
„trei bărbi" erau, probabil, doar 
la început, în 1966, cind un grup 
de studenți ai Universității din 
Santiago de Chile, îndrăgostiți 
al folclorului, au decis să for
meze un ansamblu. N-au rîvnit 
gloria și nici nu s-au gîndit 
vreodată să transforme muzica 
intr-o sursă de existență. Au în
ceput prin a cinta la sfirșit de 
săptămmă pe o estradă univer
sitară. Apariția în fața „marelui 
public" s-a produs la festivalul 
de la Vina del Mar unde au cu
cerit primul premiu. A urmat 
un festival național de folclor 
— un fel de finală în cadrul că
reia s-au întrecut ciștigătorii 
festivalurilor din provincii — 
iar inimoșii studenți din San
tiago au dobindit răsplata talen
tului și perseverenței : premiul 
I. Ziarele au scris despre ei, au 
imprimat discuri și. firește. au 
fost invitați să întreprindă tur
nee. în 1967 au ajuns pe pămân
tul Europei culegind aplauze in 
Italia, Franța. Spania, R.D. Ger
mană. Cehoslovacia, Ungaria și 
U.R.S.S. După turneul acesta au 
urmat altele, necunoscuții de pe 
estrada universitară devenind 
mesageri reputați ai folclorului 
chilian.

Despre toate acestea poves
tesc cu modestie, intr-un birou 
al redacției „Scânteia tineretu
lui". Să facem cunoștință ; E- 
duardo Carrasco, conducătorul 
grupului, eete licențiat in filo
zofie și studiază compoziția la 
Conservator. Hernan Gomez, 
este un viitor inginer metalur
gist pe cînd Rodolfo Parada a și 
dobindit diploma de inginer. 
Guillermo Oddo studiază la Fa
cultatea de chimie, Carlos Gue- 
zada — la arhitectură și Patri
cio Castillo — la Conservator, 
împreună cu ei se află Isabela 
Parra, o cunoscută interpretă a 
folclorului chilian, deținătoare 
a nenumărate premii naționale 
și internaționale (cariera și-a 
inceput-o Ia 12 ani cind a im
primat primul disc).

Folclorul chilian are un pro
fund conținut social și revolu
ționar — ne spun oaspeții. Chile 
traversează un moment crucial 
al istoriei sale iar artiștii ade- 
vărați nu pot fi decît alături de 
masele populare, profund an
gajați in lupta politică. Cele 
mai expresive forțe artistice ale 
țării se » 
populară.

Tinerii 
ne-au măi 
inspirației lor. despre conținutul 
lucrărilor pe care le interpre
tează. despre renașterea folclo
rului in țara lor.

Membrii ansamblului sânt bu
curoși că au posibilitatea să vi
ziteze România la invitația C.C. 
al U.T.C. Ei vor da concerte în 
București.
Preimer și 
succes.

găsesc pe baricada

interpret: chilieni
vorbit despre sursele

Cimpina. Brașov.
Bacău. Le-ara urat

M. KAMIRA

SO VREMENNIK
un teatru al

tinereții militante

ÎNTÎMPINÎND 
SEMICENTENARUL 
PARTIDULUI

Gloriosul jubileu al Parti
dului Comunist Român cons
tituie pentru tineretul școiar 
din țara noastră un nou prilej 
de a cunoaște direct lupta co
muniștilor, abnegația și spiritul 
de sacrificiu care timp de cinci 
decenii i-a animat pînâ la vic
toria orînduirii socialiste pe 
pămîntul patriei noastre. înso
țiți de profesori ți diriginți, e- 
levii pășesc in aceste zile pe 
urmele luptelor grele din anii 
ilegalității. în județul și muni
cipiul Cluj elevii au participat 
la numeroase Intilniri in cadrul 
cărora membri ai Biroului Co
mitetului județean al P.CJL au 
evocat momente marcante din 
lupta partidului. Ea rindul lor, 
numeroși elevi din școlile ora
șului Lugoj au luat parte la 
„săptămîna tineretului lugojan", 
manifestare inițiată de Comite
tul municipal al U.T.C.. in co
laborare cu Casa de cultură din 
localitate.

CĂRĂUȘII 
MĂRILOR

Mările și oceanele lumii sint 
brăzdate acum de 45 de nave 
comerciale românești. Aflate la 
mii de mile marine depărtare 
echipajele acestor vase' trans
mit prin eter vești către cei 
din țară. Astfel echipajul car
goului „Sinaia" ne anunță că 
în curind va ajunge la Port 
Sudan cu 8 000 tone plăci fibro- 
lemnoase și alte produse reali
zate de combinatele românești 
de industrializarea lemnului; de 
la telegrafistul de pe vasul „A- 
nina“ recepționăm sosirea lor 
în portul Londrei cu laminate 
și mărfuri românești de larg 
consum. La Boulogne, Bilbao, 
Anvers și Famagusta peste cî- 
teva zile vor ancora și alte va
se „Navrom" care vor descărca 
miile de tone din produsele ro
mânești.

CELULA MARILOR 
CONSTRUCȚII

La întreprinderea „Mondial" 
din Lugoj a început construcția 
unei noi unități industriale în 
care procesul de preparare, fa
sonare și uscare a cărămizilor 
crude va atinge un înalt grad 
de tehnicitate. Astfel capacita
tea de producție va spori cu 36 
milioane cărămizi și blocuri ce
ramice pe an; „Ceramica" din 
Jimbolia a început construcția 
altei fabrici cu un flux tehnolo
gic complet automatizat care va 
produce 36 milioane țigle pe 
an; la Chizătău a intrat în con
strucție o altă fabrică de mate
riale de zidărie care numai în 
prima etapă va produce anual 
36 milioane cărămizi.

BILANȚ TURISTIC
Biroul de turism pentru tine

ret a fost în anul acesta gazda 
a peste 12 000 tineri turiști ve- 
niți de peste hotare. -Aceștia au 
admirat zonehe pitorești, obiec
tivele economice, așezămintele 
de cultură și artă etc. Pentru 
tinerii din țara noastră. B.T.T. 
a organizat excursii în Japonia, 
la Osaka cu prilejul „Expo ’70“, 
în Mexico, la campionatul mon
dial de fotbal, pe văile Loarei 
și Rinului, la Veneția, pe Coas
ta de Azur, la marile muzee ațe 
lumii ; Ermitaj, Luvrp, Bri
tish Museum etc. Pentru a o- 
feri oaspeților săi un sejour și 
mai plăcut B.T.T. a organizat 
în rezervația naturală din mun
ții Retezat un camping interna
țional al tineretului. Proiectele 
turistice de viitor sint la fel de 
promițătoare. Vor fi amenajate

„.MAI RAU DECIT COPUL 
Un băiețel de 6 ani s-a jncat eu 
chibriturile la șura de fin și a 
provocat un incendiu ee a dis
trus gospodăria părinților și o 
parte din casa unui vecin. Că 
un copil nu cunoaște ineă pe
ricolele care pot apare— ei nd 
te joci eu focul e totuși de în
țeles. Dar există și cazuri eind 
oameni maturi comit impru
dențe de neînțeles prin gradul 
de iresponsabilitate conținut in 
ele. Iată dona cazuri : Tender 
Dobrincu O de aniî din Dara
bani. jad. Botoșani a intrat m 
depozitul de earburanti al unui 
C.A P. ca să-și ia benzină din 
rezervor. Și cum era intuneric 
a intrat cu— un felinar aprins. 
Bineînțeles a izbucnit imediat 
un incendiu care a provocat pa
gube de aproape 4 Mt leu T.D. 
a scăpat cu arsuri ușoare. In 
comuna Potlogi. jud. Dîmbovița. 
Vasilica Raicu (38 de ani) s-a 
sculat de dimineață și a aprins 
focul in sobă. Ca să-l întețească 
a luat o damigeana eu petrol și 
a turnat o cantitate însemnată 
peste foc ! Flăcările au izbuc
nit in cameră, intinzindu-se 
apoi Ia patul in care dormeau 
trei copii intre 5 și 7 ani. Mama 
și cei trei micuți s-au ales eu 
arsuri pină la gradul trei.

...REGCLILE SINT PENTRU 
ALȚII. Pe digul Băneasa — 
Giurgiu nu e permisă circulația 
cu vehicule. Tractoristul Petre 
Țiru (21 de ani) a considerat 
însă că această regulă e vala
bilă pentru alții in timp ce el 
probabil era scutit de accidente. 
Așa că a intrat pe dig cu un 
tractor și o remorcă de 5 tone. 
Regulile sint însă valabile pen
tru toți și nimeni nu l-a putut 
scăpa pe Petre Țiru de acciden
tul pe care-I intrevedeau, in 
principiu, cei ce au introdus 
restricția de circulație : remorca 
a alunecat și a împins tractorul 
in apă. P.T. și-a pierdut viața 
în accident.

...EL INSĂ NU VA FI ACHI
TAT. Gheorghe Haicu (28 de 
ani) din Orăștie, fără nici o ocu
pație. s-a gândit să-și procure 
un acordeon. S-a dus la maga
zin. vinzătorul i-a făcut bon. 
Haicu a cerut și două ceasuri 
de mină și apoi, cu bonul a că
rui valoare ajunsese Ia 2 500 de 
lei s-a îndreptat spre casieriță. 
Pe furiș a pus pe bon o ștam
pilă falsă ..achitat" și s-a intors 
la raion, și-a luat obiectele și a 
plecat. Falsul a fost descoperit 
la închiderea magazinului. După 
citeva ore Gh. Haicu se afla în 
arestul miliției iar obiectele 
înapoi în raft.

FANTASME: rulează la Patria 
(orele 9; 12,45; 16,30; 20,15), Capitol 
(orele 8,30; 10 30; 12,45; 15; 17,15).

ZONA ÎNCHISA : rulează la Ca
pitol (orele 19; 21).

OMUL DIN SIERA: rulează la 
Luceafărul (orele 8; 10,15; 12 30;
14,45; 17; 19,15; 21.30). Festival (o- 
rele 8,45; 11; 13 30; 16; 18,30; 21).

RĂZBUNAREA SFÎNTULUI: ru
lează la București (orele 8,45; 1115; 
13.45; 16.15; 18,45; 21), Favorit (orele 
9,30: 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30),
Victoria (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18.30; 20,45).

KING KONG EVADEAZĂ: ru
lează la Sala Palatului (orele 
17,15; 20.15), Feroviar (orele 8,30;
11; 13.30: 16; 18.30; 21), Excelsior
(orele 9,15; 11,30; 13 45; 16; 18,15; 
20.30), Melodia (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 13 30: 20,45).

SOARELE ALB AL PUSTIU
LUI: rulează la Central (orele 
9,15: 11,30; 13.45; 16; 18,15; 20,30).

UNGHIUL DE CĂDERE: rulea
ză la Lumina (orele 9,30—15.45 în 
continuare; 19.30).

DEPARTE DE LUMEA DEZ
LĂNȚUITĂ rulează la Bucegi 
(orele 10: 16; 19). Floreasca (orele 
10: 16; 19.30).

100 DE CARABINE: rulează Ia 
Flacăra (orele 10,30; 15.30; 18:
20,15).

ÎN ARȘIȚA NOPȚII: rulează la 
Doina (orele 11.30; 13,45; 16; 18.15; 
20 30), Drumul Sării (orele 17,45;

!■ țjiw m ia ă*mi
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Acum patrusprezece ani, in
tr-o primăvară, grupul de tineri 
actori care absolveau la Mos
cova Școaia-studio de pe lingă 
Teatrul Academic de Artă, și-a 
incheiat studenția cu un specta
col încununat de un asemenea 
succes, incit acest examen a 
avut ca urmare, in scurt timp, 
înființarea unui nou teatru. 
Spectacolul se numea „Veșnic 
vii", de Victor Rozov, studenții, 
astăzi mari actori — Tabakov 
(a. rectorul teatrului), Kvașa. ' 
Evstingneev, Tolmaceova, Ser- 
geakov — iar profesorul, cunos
cutul regizor. Oleg Efremov. 
Profesorul era, firește, mento
rul spiritual al echipei (și a ră
mas conducătorul ei artistic), 
iar echipa ax ea, firește, ca orice 
tuliră echipă 
imens bagaj de entuziasm și de 
idei novatoare, 
dintr-un început 
tinerei generații, 
ideilor contemporane 
actual, contemporan, 
ți pasiune. Cit despre 
nea de a se adresa tineretului, 
echipa tânără a viitorului „So
vremennik" și-a onorat-o din 
primii ani : imediat după ab
solvire a prezentat spectacolele 
„în căutarea fericirii" de V. 
Rooov. o piesă despre multiplele 
căutări aie tinerei generații. 
..Două culori" de A. Zak și I. 
Kuznețov, lucrare dramatică cu 
polivalente referiri la etică. A- 
șadar, după ce și-a demonstrat 
pe viu intențiile novatoare, 
funcționând timp de cinci an* 
ca echipă a „Studioului tine
rilor actori" care juca pe sce
ne consacrate, 
buri. case < 
in 1961. tânărul colectiv 
stivuit ca teatru stabil 
mit după aspirațiile 
me ale inițiatorilor, 
mennik" (Contemporanul). Tea
trul își socotește insă virata tot 
de la acel spectacol de sfirșit 
de an al entuziaștilor absolvenți 
din 1956. căci crezul lor artistic 
șt ideologic a rămas de atunci 
neschimbat : contemporaneita-

un mare, un

Ei s-au 
un 

un

dorit 
teatru al 
teatru al 
dezbătute 
cu cinste 
promisiu-

dar și în du
de cultură etc., 

s-a ân-
— nu- 
unani- 

„Sovre-

neschimbat : 
tea. De atunci, repertoriul a de
pășit 30 de spectacole. încunu
nate cu aceiași succes de public 
cu care a fost primită piesa lui 
Victor Rozov acum 14 ani. 
Fiindcă ..Sovremennik" nu s-a 
îndepărtat nici o clipă de 1£ 

cipiile care ghidau lucid en- 
8smul de tinerețe : promova- 
dramaturgiei contemporane, 
etice tn primul rind. dezba- 
a temelor actuale, prlntr-un 
profund man s actual. 

Teafc-ul moaeovzt din Piața Ma-

indreaptă astfel 
spre alegerea cu 

dra-
iakovski își 
preocupările 
deosebită atenție a unei 
maturgii proprii, potrivit prin
cipiilor lui artistice și ideologi
ce. In al doilea rind, el își di- 
recționează preocupările către 
munca actoricească. Sovremen
nik-ul fiind cunoscut ca un 
„teatru de actor" ; căci deși in 
anii care s-au scurs, nucleul 
inițial al echipei s-a dezvoltat 
prin cooptarea unor artiști noi, 
tineri, stilul teatrului a rămas 
același — o nterpretare mo
dernă. adică na .:rală. capabilă 
de a face spectatorul să medi
teze, să se întrebe și să răspun
dă la marile întrebări ale seco
lului nostru, să militeze și să 
participe civic, politic, la acti- 
'vitatea contemporană.

Principiile Sovremennik-ului, 
stilul și țelurile sale au fos-t 
pregnant evidențiate în specta-

I
colele pe care le-a prezentat pu
blicului românesc, cu prilejul 
turneului recent, atât prin ale
gerea repertoriului prezentat, 
cit și prin modalitatea artistică 
a reprezentării. „Bolșevicii", 
drama lui M. Șatrov, a cărei 
premieră a avut loc acum trei 
ani cu prilejul semicentenaru
lui Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie, este o piesă is
torică, profund patriotică, docu
ment al anilor 1918. Acțiunea se 
petrece in momentul atentatu
lui la viața lui Lenin, in noap
tea de zbucium dar și de cru
ciale decizii ale conducătorilor 
revoluției. Și, deși figura lui 
Lenin e absentă, personalitatea 
lui este marcant prezentă in 
hotărirea tovarășilor săi de a-i 
urma și aplica principiile de 
luptă, cu toată răspunderea și 
abnegația proprii comuniștilor. 
„Bolșevicii" lui Șatrov nu sint 
insă un bloc nediferențiat ; fie- 
dare figură a marilor revoluțio
nari este riguros conturată, per
sonalitatea fiecăruia rămînin- 
du-ne emoționant evocată prin 
creația de caractere : Sverdlov, 
Lunacearski. Zagorski, Cicerin. 
Caractere diferite, dar un ideal 
comun — încrederea în izbinda 
revoluției. efortul uriaș de a-i

servi ideile, potrivit aspirațiilor 
și necesităților reale ale po
porului.

„Fără cruce", tragedie aparți- 
nind, de asemenea, dramatur
giei sovietice, realizată după 
povestirea lui Tendriakov. — 
„Icoana făcătoare de minuni" — 
nu este numai o pledoarie anti- 
rel-igioasă, dar și un sondaj in 
adincurile firii omenești, o in
teresantă analiză psihologică a 
canalelor misticismului. Rodka, 
pionier dintr-un sat îndepăr
tat, băiețel isteț și pur, găsește, 
adusă de ape, o icoană. Prilej 
de exacerbare a fanatismului 
religios pentru bătrinii satului 
(și, din motive diferite, nu nu
mai a bătrinilor), care văd in 
această intimplare un semn di
vin ; prilej de zbucium neme
ritat pentru băiat. Hărțuit de 
atâtea întrebări puse în jurul 
său, năucit de argumente con
tradictorii și mai ales copleșit 
de agresivitatea bătrinilor, Rod
ka se sinucide. încă o jertfă in
tr-o luptă care se credea de 
mult încheiată, iar prin, specta
col. încă o modalitate de dez
batere a unor teme etice, filo
zofice, de reală însemnătate.

Cu ,,O poveste 
dramatizare după 
„Sovremennik"

erarc prilejwîesc tiaerilar citi
tori completarea ecnosziatelor 
despre caracterul, rotai și local 
pe care îl ocupă organizația 
■oastră comunistă de tineret 
viața social politică a țării, des
pre structura organizatorică și 
componentele care definesc V- 
niunea Tineretului Comunist ca 
organizație revoluționară a ti
neretului, care iți desfășoară ac
tivitatea sub conducerea parti
dului, militind consecvent pen
tru înfăptuirea mărețului pro
gram elaborat de partid pentru 
făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate in 
tria noastră.

Volumul evocă tradițiile 
rioase de luptă ale U.T.C., 
votamentul și dragostea tinere, 
tului pentru patrie, pentru par. 
tid, pentru cauza socialismului 
și comunismului. Un Ioc im
portant in volum il ocupă capi
tolele dedicate formării concep
ției științifice despre natură, so. 
cietate, educării prin muncă și 
pentru muncă, cerințelor for. 
mării etice a însușirii principii, 
lor dreptății și echității socia
le, a normelor unei comportări 
înaintate în viață, a înarmării 
generației tinere cu idealurile 
comunismului pentru a putea 
dărui patriei toată puterea min
ții și brațelor, elanul și năzuin
țele tinerești.

Volumul mai cuprinde și 
informare bogată cu privire 
activitatea internațională 
U.T.C.

Pentru a asigura pătrunderea 
acestei cărți in toate organiza, 
țiile U.T.C., difuzarea volumu
lui se realizează cu ajutorul Co
mitetelor județene ale U.T.C.

(Urmare din pag. I-a)

pa-

glo- 
de-

o 
la

patroni in cluburi mari

cu coada ochiului spre, chipu
rile, localul lor de cultură.

— .„Mai multă înțelegere am 
găsit la tinerii de la Auto-ate- 
liere. Acolo este activitatea 
bună".

Adică, vezi dumneta. eu le fac 
o favoare și ei nu înțeleg asta ! 
Dar să vedem, la invitația tova
rășului Ion Bita. președintele 
comitetului sindicatului pe grup 
de la Șantierul I.C.H. Lotru, 
clubul tineretului de la Auțo-a- 
teliere. într-adevăr, pe firmă 
așa scrie ; Clubul tineretului. 
Am găsit ușile închise.

este mai tot timpul, 
tânără locatară a 
în care se află și

— Așa 
ne spune o 
imobilului 
clubul.

Profitînd 
plătoare" a 
stat de vorbă cu mai mulți ti
neri, încercind să aflăm cite 
ceva din activitatea mult lău
dată a clubului de la Capra Foii.

Sudorul Nicolae Lazăr spune 
cu năduf :

— Doar cu numele este club al 
tineretului, in rest... Eu 
programul Ia orele 15. 
seara sint liber. Pur și 
mă plictisesc.

și de absența „întîm- 
responsabilului am

termin 
Pină 

simplu 
mă plictisesc. Și asta la doi 
pași de club. Responsabilul vine 
cind vrea, dacă îi ceri un șah 
ți-1 dă numai dacă are chef, 
jocurile de remv sînt greu de 
obținut. Biblioteca este tot 
timpul închisă, televizorul nu 
funcționează, magnetofonul este 
folosit numai de dînsul. De, 
sculă delicată, să nu se strice.

— Simbăta și duminica, con
tinuă mecanicul Nicolae Lupan, 
cînd avem mai mult timp la 
dispoziție, clubul este închis

sau ne oferă un film pe care 
i-am mai văzut de vreo trei ori. 
Ar trebui să organizăm o loterie 
sau să tragem la sorți pentru 
cele citeva jocuri de șah, table 
sau tenis. Simbătă seara am 
fo6t la nuntă în sat. Aici, la 
club, fusese organizată o serată 
a grădiniței de copii. Baluri : 
două organizate de harnica noa
stră grădiniță, unul de U.T.C., 
în sala de la Atelierele centrale. 
Asta de cînd sînt aici. Stația 
de radioficare nu merge nici 
simbăta. nici duminica. Se mai 
odihnesc tovarășii, ce să facă, 
toată săptămîna au lucrat alături 
de noi. au și ei dreptul la odih
nă. prin lege. Avem difuzoarele 
montate în dormitoare, dar stăm 
și ne uităm la ele, și ele la noi. 
înțelegere reciprocă și mută.

Trebuie să spunem că nemul
țumirile oamenilor sînt pe de
plin justificate. Din programul 
unei săptămîni am reținut 
două filme și o recenzie, aniî- 
r.-stâ și aceea. Clubul tineretului 
nu-și onorează cu nimic firma.

— De trei ani de cînd sint 
aici, reia discuția Nicolae Lazăr, 
s-au schimbat vreo 4—5 respon
sabili de club, dar nici unul nu 
a desfășurat vreo activitate 
demnă de obligația pe care o 
avea. Cred că cei care sînt che
mați să coordoneze această ac
tivitate vor avea in vedere mă
surile ce vor trebui adoptate.

Filme, spectacole, destul de 
rare, susținute de formații pro
fesioniste (nu lipsite uneori nici 
ele de surprize neplăcute: nepre- 
zentarea. de pildă), seri de dans, 
organizate „din joi în paște",
activitatea culturală lincedă
sub privirile îngăduitoare 
responsabililor Chiar

acolo unde a existat o oare
care activitate (Mănăileasa, de 
pildă), ea a trebuit 
aceleiași indolențe.
mâne tinerilor 
acest caz ?

— Eu citesc 
mi le cumpăr 
Vilcea, cîm___
acolo (Gh. Argeșeanu).

— De ce nu împrumutați de 
la bibliotecă ?

întrebarea aceasta a găsit 
răspunsuri similare la tinerii 
de pe mai multe șantiere, răs
punsuri care s-ar putea con
centra Intr-unui singur : „Nu
mărul 
Nu găsim nici 1 
de specialitate, 
examenele 
categoriei (Maria Manu-Rudă- 

reasa. Ion 
ateliere).

în privința filmelor : sint 
programate filme vechi, care 
au mai fost văzute. Unele in 
stare foarte proastă. Stare 
înrăutățită încă și mai mult 
de nepriceperea celor oare tre
buie să le prezinte. Nepricepere 
ușor de estimat dacă vom spune 
că mînuirea aparatului de pro
iecție cade uneori în sarcina 
femeilor de serviciu. Credem 
că este necesar ca întreprinde
rea cinematografică județeană 
să scoată întreprinderea de 
Construcții Hidroenergetice de 
la Lotru din circuitul sătesc 
(care circuit, la rindul său...).
De 9 luni de zile tinerii de la 
Castel n-au putut să vadă mă
car un singur film. Aparatul de 
proiecție de aici a fost dus la 
reparat dar la întoarcere a 
greșit drumul; a ajuns la Petri- 
manu, dăruit clubului de acolo.

de

să cedeze 
Ce le ră- 
făcut în

pe care____ cărți r _
impar de la Rîmnicu 
:ind am ocazia să merg

volumelor este redus, 
măcar lucrări 

necesare la 
pentru ridicarea

Pretutindeni. la obiecțiile 
noastre am primit asigurarăți 
că activitatea culturală pe șan
tier va ii ridicată la nivelul ce
rut. Cu asigurările, deci, stăm 
bine. Nu nouă însă trebuie să ni 
se dea asigurări ci tinerilor de 
pe șantier, constructori în bene
ficiul cărora trebuie să acționeze 
organizatorii culturali ai mare
lui șantier care dispune de o 
bază materială corespunzătoare. 
Timpul lor liber, timp prețios, 
trebuie folosit conform dorinței 
lor, pentru distracție, educație, 
Instruire. Și nu lăsat la dispo
ziția capricioasă a unuia ori al
tuia dintre organizatori, instruc
tori sau responsabili de cluburi 
cu aere de mici patroni.

obișnuită", 
Goncearov, 

ne demonstrea
ză viziunea proprie de interpre
tare și actualizare a ideilor 
etern aotuale. ale lucrărilor cla
sice. Victor Rozov. autorul sce
nariului, extrage din opera cla
sicului rus frumusețea elanului 
pur, a candorii, a iubirii de oa
meni, și a încrederii nețărmu
rite în ei; dar și reversul — 
dezastrul spiritual pe care-1 a- 
duce , ruina idealurilor, adopta
rea cinismului sub pretextul 
„necesității veateului", amarul 
inconsecvenței, sub paravanul 
reușitei sociale.

A doua piesă clasică și ulti
mul spectacol prezentat de „So- 
vremennik" la București — 
„Azilul de noapte" a însemnat 
în fapt încununarea succesului 
repurtat la noi de către acest 
teatru, in primul rind prin sub
linierea ideilor gorkiene, înalt 
umaniste, a contemporaneității 
întrebărilor despre sensul exis
tenței umane, despre adevăr și 
demnitate. Dar nu numai atât : 
„Azilul de noapte" a marcat un 
deosebit succes prin marea Săr
bătoare artistică oferită de in
terpretarea desăvârșită a acto
rilor. Am văzut, grație lor, un 
Satin memorabil, un Actor e- 
moționant, un Vaska Pepel și 
un Bubnov de o mare autenti
citate. De fapt autenticitatea, 
sinceritatea, dăruirea, pasiunea 
sint atributele fiecărui actor al 
acestui colectiv. Sovremennik-ul 
este, incontestabil, „teatru de 
actori", chiar fără a ști că astfel 
se autointitulează, căci munca, 
perseverența, seriozitatea fiecă
ruia sânt extrem de evidente și 
chiar evidențiate în oricare din
tre spectacole. Ca. de altminteri 
și personalitatea lor. Coeziunea, 
spiritul de echipă, se resimt in 
toate creațiile acestui teatru. 
Desigur, există virfuri 
cești ca Tabakov, Evstingneev, 
Kvașa, Scerbakov, Lavrova, 
Millioti ; împreună, însă, păs- 
strîndu-și totodată caracteristi
ca temperamentului propriu, 
alcătuiesc un tot absolut unitar. 
Iar la fiecare în parte se impune 
a fi subliniată omenia și fires
cul interpretării, siguranța și 
acuratețea _ care laolaltă în
seamnă stilul unui teatru, pus 
integral in slujba unor nobile 
idealuri.

actori-

VIORICA TĂNĂSESCU

Iordache Auto-

UN MUZEU
, LITERAR

(Urmare din pag. I-a)

scriitori și ziariști marchează întinsul cîmp de relații pe 
care !e-a întreținut Cezar Petrescu.

Omul, care s-a stins la 9 martie 1961, a trăit 
în mijlocul realității din viață și din cărți. Prodigioasa 
activitate ziaristică e o primă dovadă. O definește el 
suși scriind : „Ani și ani am mai fost și scriitor zilnic 
gazetă. Ani și ani, la început ca să-mi cîștig pîinea cea

intens, 
lui 
în- 
la 

de

NICOLAE TUE

SCOT- 
Feren-

I20.15) , Giulești (orele 15,30; 
20.30).

CANARUL ȘI VISCOLUL: 
lează la Drumul Sării (ora 15,30).

TARZAN OMUL JUNGLEI; 
FIUL LUI TARZAN : rulează la 
Timpuri Noi (orele 9,30—16.30 în 
continuare). Program de filme do
cumentare (orele 19,30—21) în con
tinuare).

CĂLUGĂRIȚA DIN MONZA: 
rulează la Grivița (orele 9; 11; 13; 
16; 18,15; 20.30). Miorița (orele 9; 
11,15: 13 30: 16: 18 15). .......

BINECUVINTAREA: 
Aurora (orele 12: 15;

BHUVAN SHOME:
Aurora (ora 9).

GREȘEALA REGELUI: rulează 
la înfrățirea (ora 15,30).

ÎN UMBRA COLTULUI: rulează 
la înfrățirea (orele 17,45; 20).

CADAVRUL VIU: rulează 
Buzești (ora 19 15).

FELDMAREȘALA: rulează
Buzesti (orele 15; 17).

CICLUL DE FILME .AVENTU
RILE LUI FANTOMAS": rulează 
la Dacia (orele 8.45—20 în conti
nuare),

MY FAIR LADY: rulează la U- 
nirea (orele 16.30: 19,15).

MĂSURA RIȘCULUI: rulează la 
Unirea (ora 14,30).

DE ȘAPTE ORI 
la Volga (orele 
18,15; 20,30) Lira
20.15) .

20,30). 
rulează Ia 
17,45; 20,30).

rulează la

la
la

ȘAPTE; rulează 
10; 12; 14; ’

(orele 15,30;
16;
18;

FANTOMAS CONTRA 
LAND-YARD: rulează la 
tari (orele 15,30; 17,45; 20).

SENTINȚA: rulează la 
eeni (orele 15,30; 17.45; 20).

ÎNTÎLNIREA: rulează la 
rul (orele 15.30; 18; 20.15).

SECHESTRUL DE PERSOANA : 
rulează Ia Gloria (orele 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20.30), Tomis (ore
le 9—15 în continuare; 18; 20.15).

SPLENDOARE IN IARBA: ru
lează la Moșilor (orele 15,30: 18; 
20.15).

STRĂINII. rulează la Popular 
(orele 15,30; 18; 20 30). Vitan (orele 
15,30; 13; 20,15).

MAYERLING: rulează la Munca 
(orele 16; 19).

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

ULTIMUL MOHICAN: rulează la 
Arta (orele 15,30; 18; 20 15), Pro
gresul (orele 15.30; 18; 20,15).

HIBERNATUS- rulează la Raho
va (orele 16; 18: 20).

MEDICUL DE LA ASIGURĂRI: 
rulează la Flamura (orele 10: 12,15; 
16; 18,15; 20.301.

CICLUL DE FILME .LEGENDA 
ȘI ISTORIE": rulează Ia Modern 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

O PĂRERE DEOSEBITA; rulea
ză la Pacea (orele 15.45: 18: 20).

CASTELUL CONDAMNATELOR: 
rulează la Crîngași (orele 16; 
18. 20).

Cotro-
Viito-

MIERCURI. 25 NOIEMBRIE 197»

Opera Română : BOEMA — ora 
19,30 ; Teatrul de Operetă : SE
CRETUL LUI MARCO POLO — 
ora 19,30 Teatrul Național .,1. L. 
Caragiale" (Sala Comedia) : RE
GELE LEAR — ora 20; (Sala Stu
dio) : O FEMEIE CU BANI — ora 
20 ; Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (Sala Studio) : GLUGA PE 
OCHI — ora 20 : Teatrul de Co
medie : ARCA BUNEI SPERANȚE 
— ora 20 ; Teatrul Mic : DOI PE 
UN BALANSOAR — ora 20 ; Tea
trul „Valea Jiului" — Petroșani 
(Sala Schitu Măgureanu a Teatru
lui , Lucia Sturdza Bulandra") : 
PĂRINȚI TERIBILI — ora 20 ; 
Teatrul „C. I. Nottara" (B-dul 
Magheru) : CÎND LUNA E AL
BASTRA — ora 19.30 : (Sala Stu
dio) : CERCUL MORȚII — ora 20 : 
Teatrul Giulești : OMUL CARE A 
VĂZUT MOARTEA — ora 19.30 ; 
Teatrul „Ion Vasilescu" ; FETELE 
DIDINEI — ora 19.30 ; Teatrul 
„Ion Creangă" : COCOȘELUL
NEASCULTĂTOR — ora 16 ; Tea
trul „Țăndărică" (Cal. Victoriei) : 
GULIVER IN ȚARA PĂPUȘILOR

ora 17: (str. Academiei) : 
STROP DE ROUĂ ; BROTACE- 
LUL — ora 17 ; Teatrul „C. Tăna- 
se“ (Sala Savoy) : LA GRĂDINA 
CĂRĂBUȘ — ora 19.30 ; (Cal. Vic
toriei) : SONATUL LUNII — ora 
18,30 ; Circul „Globul" : STAR 
CIRCUS U8 — ora 18,30.

MIERCURI, NOIEMBRIE 1970

• 18,00 Deschiderea emisiunii. 
Caruselul năzdrăvan. Emisiune de 
Erica Petrușa și Tatiana Sireteanu
• 18,30 Cabinetul economic TV. 
Perfecționarea activității de cer
cetare științifică • 19.10 Tragerea 
Concursului Pronoexpres a 19,20 
1001 de seri — emisiune pentru cei 
mici • 19,30 Telejurnalul de seară
• 20,00 Tele-cinemateca : „Hotarul 
întunericului". Peliculă semnată de 
Milestone. In rolurile principale : 
Ann Sheridan șl Errol Flynn. Pre
zintă Adina Darian • 22.00 Poșta 
TV de Ion Bueheru • 22 15 Cadran 
internațional • 22.50 Telejurnalul 
de noapte • 23,00 închiderea emi
siunii.

§ toate zilele ; mai apoi, cînd cărțile literare mi-o dădeau cu 
w prisosință, ca^să nu părăsesc acest prețios și strategic post 

de observație”. O a doua o constituie însuși marele număr 
de volume, — începînd cu Scrisorile unui râzăș, trecînd prin 
întunecare fcare-l. consacră, în 1927, ca romancier), apoi 
prin Calea Victoriei, Comoara regelui Dromichet, Baletul 
mecanic, Dumineca orbului și multe altele (nu puține resim- 
tindu-se de această prolificitate industrioasă), pînâ la ul
tima filă din romanul, rămas neterminat, Vladin, neterminat 
pentru că pe autor l-a lovit moartea. E o vastă desfășurare, 
totalizînd citeva zeci de mii de pagini, despre care Cezar 
Petrescu însuși se exprimă astfel : „îndeletnicirea scriito
ricească am socotit-o de întoțdeauna unica-mi rațiune de 
existență, unica justificare a trecerii mele prin viață".

Intr-adevăr, totul din casa lui de la Bușteni, întreg ansam
blul celor vreo 8 încăperi demonstrează această afirmație. 
Peste tot, pereți tixiți de cărți — de la vaste enciclopedii 
pînâ la diverse și diverse titluri — în specia! din epica uni
versală, cu preponderență cea franceză sau în traducere 
franceză ; un cabinet de presă cu colecții din ziarele și re
vistele pe care le-a condus său la care a colaborat; cu pu
blicațiile străine — tot franceze ; „Le journal", „Revue des 
deux mondes", „Le Mois* și multe altele — toate confir- 
mînd profilul de scriitor și jurnalist, interesul enorm pentru 
arta cuvîntului tipărit. „Cezar Petrescu scria tot timpul ; 
cînd nu scria, citea" — afirmă Demostene Botez, bunul lui 
prieten care — după cîte înțeleg — a contribuit la organi
zarea muzeului.

Această casă se prezintă vizitatorului ca un veritabil și 
vast atelier de lucru, — de la bogata bibliotecă, la cele 
cîteva 3—4 mese de scris, inclusiv cea de pe veranda din
spre munți, cu mape ale scriitorului, pînâ la recuzita de ri
goare unui asemenea salahor : ibricul de cafea, spirtiera, 
țigareta, bricheta...

Toate sînt la locul lor sau, poate, doar puțin mișcate 
față de odinioară. Numai cel care dădea viață, cel care și-a 
alcătuit acest univers de lucru nu se mai află decît în do
cumente fotografice și scriptice, în relicve. Și totuși e pre
zent, parcă, în orice încăpere, peste tot, și, la despărțire,

§ te însorește pînâ ia ușă...
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Cititorilor

Elevilor care au manifestat 

Uita dragoste fi prețuire pen

tru poezia lui Bacovia, le ofer 

cu prilejul a 89 de ani de la 

nașterea poetului cîteva frip

turi inedite din lumea sa de 

gind și artă: reflecții din anul 

»re.mergător marții, precum și 

un desen în peniță reprezen

tând o tînără poetă olteană fi 
prefafa la volumul neapărut al 

unui adolescent debutant, do

vezi de simpatie fi înțelegere 

pentru cei mai tineri autori.

Și acum, pocta și profesoara 

care peste trei decenii a închi

nat creșterii spirituale a elevi

lor ei tot ce a avut mai bun 

fi luminos în sufletul fi min

tea ei vă urează călduros cit 

mai bogate și rodnice împli

niri intelectuale, artistice și 

etice, spre a vă desăvîrși ca 

cetățeni și făuritori do cul

tură.

* t

Metamorfoza ploii.

GÎNDURI
BACOVIENE
• Ca și legenda Ba
căului, am și eu le
genda mea.
• Eu nu cred în 
ZEUS, câci ZEUS e 
orb cu noi toți.
• Esențialul vieții, e 
a nu fi prea esențial.
• Cum am cîntat eu 
în „Scînteile" mele și 
Scîntcile s-au aprins 
azi...

(Din „DIVAGĂRI UTILE" 
- 1955).

TĂLMĂCIRIDIN LIRICA GERMANĂ
RAINER MARIA RILKE 

POETUL
Te îndepărtezi de mine, oră 
Rănlle-mi lovești cu aripa ta. 
Singur : ce trebuie să fac cu gura ? 
Cu noaptea mea ? Cu ziua mea ?

N-am o iubită, nici o casă. 
Un loc pe care să trăiesc 
Tot ce încerc să-mi dăruiesc 
Trăiește, dar curînd mă lasă.

IOHANNES BOBROWSKI
(poet din R.D.G.)

O DATĂ AVEM
O dată avem 
mîini pline de lumină. 
Strofele nopții silesc 
apa să lovească în mal 
iarăși, aruncă brutalul somn 
al animalelor în trestie 
după îmbrățișare, apoi 
vom sta pe povîrniș 
afară, împotriva albului 
cer care, rece, 
peste munți 
coboară strălucirea cascadei. 
Și tu, indiferentă 
vei privi de sus. 
Pe tîmpla ta 
Vreau o clipă 
să trăiesc, uitînd, 
mut să colinde 
sîngele meu nrin inima ta.

NICUȚA ILIE 
rupul școlar alimentar — Galați

PRIETEN AL 
TINERILOR

POEȚI
Un adolescent mi-a înmînat un 

volum. Prezintă privirii înmă- 
nunchere pe alocuri familiară. 
Cit farmec îți odihnește sufletul 
în ea, cînd recunoști în linia sti
lului unele vagi îndrumări, în 
colorit impresii nepăsătoare ale 
retinei tale.

Nu o mină grea de îndrumător 
pe umăr fraged de tînăr talentat, 
ci bucuria regăsirii in clipele re
trospective, cînd aplecai pesto el 
peste manuscrisele suprapuse, îmi 
împărtășea înfriguratele mode
lări pe care niciodată singurăta
tea și înstrăinarea nu le va face 
să ghicească perfecțiunea.

Urmăream firul muzical al ver
surilor și închideam totdeauna 
copertele cu satisfacția unor su
gerări consimțite.

Un volum „fără vîsle și fără 
cîrmaci" pe apa aprecierilor... 
Cugetul nu mi-a îngăduit să-l las 
singur și rîndurile ce scriu viu 
dintr-un condei încercat poale 
pentru spulberarea unor nedume
riri și întrebări t „do ce un ado
lescent publică un volum de ver
suri ?“

Înzestrarea sa deosebită va răs
punde și va face din acest debut, 
un prim pas spre ceea ce va 
confirmu viitorul.

dl. V. IIACOVIA
1910

CHENAR DE TOAMNA

cii-ntr-uii clește

i *
l

DE TOAMNA

ȚĂRM DE LEGENDA

plinge timpul in fluier de fum.

TOAMNEI

I.capădă pădurea blănl de 
Și-n arțari un roșu gilgiil

Leapădă 
Și pc-un

de ciulă 
neștiută.

Jder și nurcă 
so urcă,

AURELIAN LINȚOIU
Liceul nr. 6 — București

Cînd ora se destramă
Și pleoapele alunecă
Mai am o aripă și pentru tine Doamnă-mamă, 
Tu care pleci și totuși n-ai plecat.

LELIA RADULESCU
Liceul nr. 1 — Rîmnicu Sărat

Ruginind ninsoarea urmelor 
Ca pe-o rimă mută, veșnic

i
Cînd
Dar
E pentru că îmi place

pui zăbrele mamă, sublimului albastru 
trupul tînăr mă 

dacă tot m-aplec

cum comicii deasupra noastră arA 
de pădure, Iluzie de vară.

înspre migrări și-ntoarceri 
în zbor ciudat,

închipuie cocor, 
adine in ochii nopții 
urma — acestui zbor.

Și uite 
o umbră

Cum șoaptele tăcerii deasupra frunții scriu 
un singur semn, o rană a unul prea llirlu.

ANCA IIE.IAN
Liceul „N. Bălcescu" — Brăila

Dar țopotul greu și rotund 
încheagă o frescă albastră 
Plin care deschid spre afund 
O nemărginită fereastră.

Mi-s palmele pline de lutul 
Uscat de pe roade și seceri. 
Culorile calde mi-s scutul 
In linul popas dintre treceri.

Nl, uite. piuă ntllno risipa de lumină 
ruloaic» șl o prelinge In ultimul amurg... 
Ml <' lină de pilililio >1 riea|)loa O să vlnA 
șl fluturi da vitralii prin mine «col sa «curg.

ION EVU
Liceul nr. 1 — Hunedoara

ACORD DE TOAMNĂ

Ml.e teamă do pădure — deasupra mea copacii 
răstoarnă umbro strunii, core ine ruginii.
Ce hulire coloiulc. .. > . . t,«li- vitralii
In raro prutu.ascunde semințe argintii I

PĂDURE

CONSTANTIN MARIN 
Liceul din Fierbinți — Ilfov '

MlltISOH POPA
Liceul .1. L. C.uraglide" 

București

In frunzar sc-adunfi, prinse ca-ntr-un clește 
Fulguiri do ape, aăgctflri do poște.

înrudite vinturl — taino vechi șl noi — 
Despletesc belșugul adunat in ploi.

pădurea blănl do Jder șl nurcă 
trunchi de vreme tinguind, so urcă...

Inel do ninsoare snlară 
Sc.ntășură lurășl In spice 
Șl-n trunchi de legendă 
llusme albastre spulberA.ii stele 
l.iulștea-n plrg.
(osiiircncle Iar Ișl culca 
Cosițele <liu miresme 
Pasărea fluierului cade 
’l'ot mai sus și nud au» 
In văpaia rodului copt. 
Vulpile ploilor lunai
Trezesc din scorbură toamna 
Ce.și tremură părul de frunze 
In vintul baladei...

Vezi, mamă, 
Intrăm in toamnă mai frumoase
Și palmele tale miros a depărtare, 
învăluitor abur născut de dorul lunii. 
In unghi, cocorii înțepau zarea 
Pupilele ni-au durut verde o scară 
Și-atunci am dansat ca să uit
Cum
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uține elemente 
|x>t fi util de uti
le ttnArului aspi
rant Li literaturii 
cu lectura jurna
lului de lucru al 
cronic* intimii amarilor scriitori, cronicA inliiuA a 

zbuciumului creator. Nu numai 
pentru cA desooper* Iii acolo pa
gini o frAndiilitrc cu caro — pAs- 
trlud desigur toate proporțiile — 
consun* propriile salo gloduri, 
îndoieli, iiellnlțtl, speranțe ; (Iar 
In primul rtnd pentru cA fi apare, 
cu duritatea unei radio
grafii, organlcltatca logA- 
luril dintre culturA |l ta
lent, dintre ncumulArile 
succesive do emio*tințe *1 
viața suflntoasoA a celui ce 
locinul ,,națio" o oporA. 
Nu tocane Imloidla < ,t un 
îndemn la o InclurA cit mul 
bogat* II rovina tinplli II, 
ca o lulovAiatA rxmdlțlc a 
f ori Iiir.Ar li liarrtlui nativ de 
caro so bueuiA, cu modes
tie, *1 ucenicului.

Am fi Imenrofl dac*, in 
lumina acestor adovArurl, 
am putea fnoope sA publl- 
<'Am Iu Viitoarele numerrr 
ido «Preludiului" Ițisem- 
iiAtllo do mk'IuiA alo tilioil- 
lor IlOftll pilcl. nl Sa ne 
tnțologom i nu oslo voi ba 
pioprlii rls do articole cil- 
lice, Nici ca amploare 
(spațiul oihaim nu no ar 
|iermllo), nici oa piotmiții 
esngi-vA,
•le 
de 
•A 
•A,

oonIA, Iii problematica »l destinul 
eroilor, la sensul clic al evoluției 
lor, Iu atestarea sau non-ateitarca 
valorii exemplare propuse, lotul 
tn riițxirt — *1 acesta este esen
țialul — cu experiența do viațA a 
cititorului. Cititor, tn cazul nos
tru, dornic sA devin* scriitor ol 
fnsuyl. Lectura devine astfel iui 
proces deschis, chiar polemic, o 
arhiteclurA spiritual* fu conținu* 
redlmetisiotiarc. I*to|>imlndu ne sA

Hul>Ntan(i;«ln a eroismului strAin 
<lo vorbe mari, In schimb eficace 
ți total tn confruntarea cu forțele 
naturii dczlAnțuitc ; Intr-un mo
ment chul douAzcci de milioaiio 
de oameni privesc spre piimAvura 
viitoare ca spre lentila, do 50 de 
oii ylrfuitA, conventrlnd tn foca
rul ol lupta Partidului Comunist 
Rom An — I so cuvin reportajului 
literar bine meritate spații. Este 
de

Un veac pe jumătate, cu rădăcini în țară 
într-un pătrar de umbră ți-ntr-altul de lumină... 
Izvor născut din roca tăcută ți amară
De care-ndreptățirea revoltei se anină,

Purtînd în volburi semnul istoriei milenare 
Ce-a dat tărie nouă inflăcăratei trene. 
Ai răzbătut tenace subpămînteana vreme
Cu clocotele luptei rodind în fiecare.

HAINE

LUCRU
de

Dar o carlo do |toe- 
citlIA do un alt poet, chiar 
unul foaito llnAr, vlliiea- 
tistr-iiii lei aparte. Iradia- 

Pe matglima linei aliofe, ba a
unul singur vers bun, poț lAsAtl, 
uneori spontan, nllooti ca ishI al 
meditației lalioiloaso, mulțime da 
aiigoslil IntvreagnIo ml, col puțin, 
sAmfnța imul glod aaupia cAiula 
nioiilA «A se alAinio. KxIslA, do 
asemenea, r<amuio pe oaie adno
tatori dovodoflo nu mimat atenția 
cititorului ci mult mal mult docil 
util t, o participare vie. elenoa-

piibltcAin asoiuonoa ooinoiitaril tn 
IMgliiilo noastre. uscau aonllmon- 
Iul cA vum oieri adrilosi r-tiților 
(Mie 1*1 Im-eariA piilcillo In do- 
maniile llloraliiiil un ulii iustin- 
incut do laborator literar.

In slltfll, no nidiIiiilalm Inten
ția sA des. Iiidem larg porțile su
plimentului literar al ..ficlnluii ll- 
noretulul reportajului m rll d* 
elevi, Este o olillgiiț|o mai veche, 
nmuMiralA plini in ptczrul. dar 

, tloasA, Inii un limp 
olnd țoale marile taiillotr alo țarii 
riusiliivirA victorii tucArialr do 
sriimllii ația eoiillurtițol apiopla 
Io dlnlto douA plailiui (liii lnaln | 
Inii uri an dud lliioiclul, alaiuri 
‘In luliegul popor, a lAcul dovada

r 11A In li 
ilovniHM Impriinimii, I

prlsoi sA nigiimenlAm alei 
urlupi liogilțir lemiillcA din 
Iiloiuirle realilAțll noastre 
socialiste i tinerii colabora
tori ni Preludiului o *tlii 
prea bine, Dar poate oale 
cazul sA mul sublinierii cA 
lirismul, ulii de drag viratei 
lor, nu pouto fi absent din 
cronlcu lor orli'tt de oliioc- 
livA, mul bine apua toc
mai pentru eA fiind obiec
tivi li include dl roman
tismul *1 dituzldsmiil color 
15 IH uni,

Noile noastre haine do 
lucru no vor veni, ațu'iAm, 
Idno, Color țiu color IWI de 
numere atoalA de pe acum 
o ospeiieiițA. Numclo do 
atllea ori iipAtulo Inlro a- 
l oslc coloane uu devenit, 
In multe cazuri, familiare 
opiniei puldioc. No putem 
chiar mlndil do a fi llpA- 
rit curtea do viallA proue- 

I ellova debuturi editoriale. 
1 momentul. etedrsu sA urcAm

dlnd
E*la
O IrraplA nou* — |i o Ințrl.'gcvii 
tll tldloitlva lilnțni 0(>lld('l<'- 
iilor Iii nivelul omului dr cullllil 
prmHiipat <|<i nilul *Au In viața 
■><m4<«Ia *1 spliIIualA * patriei.

Dai A hulimle de luciu aiul |l 
fiumouse, cu ulii mul bine, Im- 
podani mir (1 llfllir L O mUItvA 
dr mul bimA ialllale.

•

PRELUDIU

Ti • unda ra variata acum pasta colina 
Și demiurgic voia fi s-a schimbat in fapta. 
Orice atom din lutul străvechi, din vorba dreapta 
Troie*te bucuria de-a se-mplini prin tine.

Tu, roditor de ainduri, deschizător de zori 
Ce dai un sens luminii si viselor un nume 
Frimette mi aii aripa sfioaselor cinton 
Și da i tarla albe sa flutura pe lume.

KttDK A SIMION
l.iceul „M. Eminiicu"

Cercul de literatură al elevilor liceului „Emil Racoviță“ din RucurefH. Foto: VASILE RANGA



CĂTĂLIN
BORDEIANU
Născut în 1954, la lași. 

Elev în clasa a X-a a Liceu
lui M. Eminescu din lași. 
Membru al cenaclului școlii 
și al cenaclului municipal 
„Luceafărul". Scrie versuri 
de la 11 ani. Publicat în 
Flacăra lașului, Cronica, 
Convorbiri literare și Prelu
diu. Pregătește pentru tipar 
volumul de versuri Eros ce
ramic.

TOAMNĂ IEȘEANĂ I
I

în meterezele vintului bate verde ploaia 
Și izgonite, corăbiile sortite căderii timpurii 
Scrîșnesc răsturnate și-și vînd primăvara 
In ochii oblici ai copilăriei.

Iritate, orologiile tremură amețite
Și turlele Sufocate ale cetății mijesc
Deasupra fluxului păsărilor cu ochi de cenușă 
Cînd înstelate, tăcerea arsă vestesc.

AL4/ URC
Mai urc iar o treaptă, luceferii pling, 
Doinesc dintre ape copiii luminii 
Cu umeri goi sub noapte : și fring 
Cenușa de stele trezind alb arinii.

Se mai topesc în dragoste crestînd țarina 
Pe chipul tău ascuns — albastrele seripturi, 
însingurarea ochilor de foc să sfîșie cortina 
Cu fruntea ruptă teama preschimbă-se-m păduri.

împodobesc cu steme nisipul din fîntini 
Pe un iz.vod țesut de umhre rînd pe jind. 
Amurgul tors în salbe ne vindecă străini 
Să mă culeg din cetini, ars Voroneț de gînd...

NAȘTEREA MEA
i
i

De multe ori ca un centaur gîndesc nașterea mea 
Un ochi de întrebare în Marea Uvertură
Ce m-a adus și scoică și vis de mătrăgună : 
Să mă culeg prin basme de neamul meu întreg.

i

Cere-mă, iubito, cerb aurit cu fuga din ape
Căci iată, departe, o ciută rătăcită se vrea fecioară de-mpărat. 
Și ascuns în mugetul prelung 
Alerg mereu cu soarele uitat

al cerboaicei — Toamnă 
în plete pe drumul fermecat.

voievozi de-argint 
cu lutu-n oase

inii murmură în trup bătrînii 
De parcă m-aș întoarce tîrziu 
La marginea trupului încețoșat de fîntîni 
Și mă cobor, în jocul de-a luceferii cu cerul ars în brațe...

GABRIELA 
HUREZAN

Născută în 1952, la Ora
dea. Elevă în clasa a Xll-a 
a Liceului E. Gojdu din O- 
rodea. Membră în conduce
rea cenaclului, a Societății 
literare o elevilor din Ora
dea, și în colegiul redacțio
nal al revistei Țara visurilor 
noastre. Participantă la ta
berele de creație literară. 
Publicată în antologiile

—

u coborît în gara 
aceea de munte, și 
frigul care le pi
păia obrajii și hai
nele subțiri nu fă
cea declt să accen

tueze senzația de străin, din nou 
autentică pe care o respirau o 
dată cu aerul serii, timid măr
ginită de lumini. Băieții tăceau, 
obosiți de îndelungata călătorie 
sau, poate, nu voiau deocamdată 
ca atmosfera necunoscută a ora
șului să înglobeze in ea glasurile 
lor, cuvintele despre care nu 
poți fi sigur niciodată că vor 
cămine cuminți, ca niște sfere 
sticloase, păstrînd încă, ca o 
membrană protectoare, căldura 
trupului din care au plecat 
Ani mergea cu un pas înain
te, tși amintise că drumul nu-i 
era' necunoscut și acum încerca 
să găsească cîteva repere care 
să-i scutească de rătăciri inu
tile pe străduțele acelui oraș, 
atit de pustii în noapte.

Vitrinele modeste și luminate 
cu neon în culori vulgare tri
miteau pe trotuar forme para- 
lelogramice de lumină, pe care 
ei lăsau umbre alungite și zgo
mote amestecate de pași. La in
tervale inegale, gindurile le 
erau trase parcă. înapoi, într-un 
fel brutal și dureros, de țipătul 
vreunei locomotive Diesel care 
se auzea supărător de clar șl 
atunci ei trebuiau să eaute din 
nou să se îndepărteze <le punc
tul acela, devenit arhiscnsibil 
Ei aveau geamantanele nu prea 
grele, însă drumul în pantă 
mare îi silea să se oprească din 
cînd în cînd obosiți și tăcuți, 
ca apoi să urce iar mecanic 
deja, călcînd fără vigoare pie
trele mari Și neregulate ale pa
vajului. Ajunși în dreptul unei 
porți. deasupra căreia se aflau 
zugrăvite cîteva cuvinte albe pe 
fond albastru, luminată de două 
becuri minuscule, cineva le veni 
în Intîmpinare. pUnîndu-le în
trebări grăbite In rare el abfn 
răspundeau și notînd ceva în 
niște registre. Fură puși la masă 
și băură numai ceaiul de mentă 
nu erau singuri percepeau 
doar fragmentar sala puternic 
luminată, voci nemaiauzite, fi
guri asupra cărora nu reușeau 
să-și concentreze atenția, tăvile 
pline de sandviciuri cu salam, 
fețele de masă bej și zugrăvea
la pastelată pe care nu se afla 
n-ici un tablou sau ceva asemă
nător. Fură scoși apoi în noap
te și despărțiți — aveau ciuda
ta impresie că Ii se pregătește 
ceva ale cărui coordonate de 
bază și auxiliare fuseseră sta
bilite fără știrea lor; încolțea 

revoltă 
era ac- 
somnul.

A . ..păia obrajii și hat-
“ * nele subțiri nu fă

llîlite fără știrea lor; 
spontan un început de 
dar, ptnă la urmă, totul 

• ceptnf, păturile aspre și
i

Excelsior, Tineri-poeti pre
cum și în Familia și Pre
ludiu. Pregătește pentru tipar 
un volum de versuri.

Acum
Acum nu mai știm să desenăm stele
Chiar dacă tu prorocești noaptea ploile zilei.
Cînd mi-e cald in straiul tău cenușiu
Mi-e cald a somn și frumos
Culoare din trupul tău amar, bolnav de cuvinte 
Și adorm în dansul tău
De copil cu surisul nebănuit de cuminte.

AURORA 
CÎRCU

Născută în 1952, la Bucu
rești. Elevă în clasa a Xl-a 
a Liceului Ștefan cel Mare 
din Suceava. Membră în 
conducerea cenaclului școlii 
și în colegiul redacțional al 
revistei Sinteze. Scrie ver
suri și proză de la 13 ani. 
Mențiune la concursul literar 
N. Labiș. Prezentată la emi
siuni radiofonice. Publicată 
în antologiile Excelsior și 
Tineri-poe(i, în Tribuna și 
Preludiu.

PUNȚI
PESTE
In special somnul care tntîrzin 
și care găsea, mai ales, fiecărei 
amînări eltc-o justificare. îna
inte dc n coborî definitiv pleoa
pele pentru acea nigiptc, Ani 
fu nevoită să nudă numele cu 
o sonoritate indiferentă, a două 
persoane, locul dc unde acestea 
veneau și alte amănunte pe 
care, preocupată din ce în ce 
mai viu de perspectiva liniștii 
depline, sub pătura verde, cu 
cîteva dungi cafenii, nici mă
car nu le înregistra, Iflsîndu-le 
să treacă pe lîngă ea, așa cum 
pasagerii unui 
face o călătorie 
treacă pe lîngă 
sticlă, siluetele 
nite monotone, 
prin prezența lor 
nuă și inevitabilă

Visele din acea 
o înfățișare nouă, mulată 
pe vechea structură, astfel îneît 
Ani întîlni chipul idolului de 
lut — părăsit vinovat într-un 
sertar al șifonierului printre 
tricouri vechi de sport și ro
chii de stambă rămase mici.

submarin care 
lungă, lasă să 
hublourile 
peștilor, 
banale 
atît de

noapte

de 
deve- 
chiar. 
conti-

avură 
însă

I.a capătul unei alei îi aștepta 
profesorul dc sport cu trupul 
deformat parcă de niște oglinzi 
care alungesc șl cu un zlmbet 
dc dinți cartați pe buzele stră
lucind In sicna arsă. „Porum
beilor 1“ le spuse șl Ani obser
vă că trecea un autobuz, cu ta
xatorul în locui șoferului șl in
vers, se angaja apoi Intr-o 
cursă extenuanta

Dimineața' era șl ea străină 
Ani, încă tulburată de vise sc 
îmbrăcă absentă și coborî spre 
un spălător foarte aglomerat, 
și iar nu putu reține chipuri, 
doar ochi conturindu-sc sub 
creion dermatograf. degete fără 
formă precisă întinzind pe o- 
braji alifii, busturi bronzate 
tresărind sub stropii de apă, 
reci și un mecanic desfunzînd 
chiuvete cu o ventuză de cau
ciuc. Propriul chip ii părea al
tul în oglinda cu două colțuri 
ciobite, se hotărî să ia lucrurile 
așa cum erau, descoperi că nu 
era absolut indiferentă că, pe 
undeva, prin întuneric, începea

as «ana ama mm asM ■

Ci vino 
dar...

O, vino cu flautele tale să-mi cînți 
Cearcăne in jurul cuvintelor 
Și nu-ți mai fie ochii pierduți 
In negre nisipuri...
Privește, chipurile cu glas de buruiană 
Trec șovăitoare
Și teii se sfarmă in zăpezi de spuză 
Pentru pletele dănțuitoarelor tale 
Cu trup de salamandră, 
Dar nu-ți fie teamă
E lumină, nu-ți fie teamă,
Ci vino dar. cu flautele tale să-mi einți 
In jurul cuvintelor cearcăne...

Și s-au întors...
...Și s-au întors plutit ielele-n volbură

Cineva batea cu trăznet în scorburile pădurii 
Și nu vom ști niciodată cite brațe s-au frînt rătăcite 
în rugurile arse a logodnă
Sub zodia cuiburilor cu păsări de cremene
Și nu vom ști niciodată, o, călătorule.
Și nu vom ști niciodată cine a dat nume
Puterii noastre de a trece peste stavila vorbelor 
Tn noaptea cînd ploile
N-au mai vrut să ne dăruiască tăcere 
Și-au plecat oarbe să-și caute bărbații.

Ca P



să se desfolieze un mugur de îrv- 
cîntare. Știa că acest mugure 
răsărea pe tulpina unui cinism 
firav încă, dar cu perspective 
sigure de întărire și extindere, 
știa și că se va consuma repe
de, dar asta conta într-o mă
sură mai mică sau, cel puțin, 
așa ar fi voit să creadă.

Ti văzu apoi pe băieți, amîn- 
doj stingheriți de noul context 
și mai mult un spirit de soli
daritate împotriva avalanșei de 
semnale șl de corpuri emițătoa
re de semnale, înaintînd unitară 
și lentă ca o lavă imposibil de 
evitat, îi făcu să se apropie și 
să aștepte liniștiți pe o bancă, 
în fond nu era nici o oatastrofă, 
«Imțeau numai necesitatea de a 
îmi fi singuri in momentul învă
luirii do către acea ceață for
midabil de zgomotoasă și satu
rată de culori, 
•ă-l Incorporeze, punind stăpî- 
nlre 
piele și păstrîndu-1 în captivlta- 

„ccață“ ce urma

pe fiecare centimetru dc

brazi!
to plnrt ce intervalul de timp 
știut avea să se sflrșcaseă. Ar 
fi fost stupid să sc împotriveas
că, țtiuserfi doar că trebuie să 
ac aștepte la așa ceva și briza 
de munte le căuta răcoroasă 
epiderma dc parcă s-ar fi temut 
să nu 1 se strice regularitatea 
deplină a existenței. Nu puteau 
comunica' intre ei, singurul lucru 
care-1 apropia era călătoria 
mună făcută mai mult in 
doare, cu trenurile acelea 
dc încărcate îneît Ani își 
chlpula că' dacă le-ar fi privit 
«lin exterior ar fi observat fără 
îndoială, desprinzindu-se de ele 
plnze groase de aburi. Dar nu, 
trebuia să uite fiecare amănunt, 
șiroaiele de transpirație care 
umpleau spațiile dintre ci. trans
formi nd totul intr-o masă com
pactă, lipicioasă, bancurile fără 
perdea și fumul de țigară, sol-

co-
Pi- 
atît 
in

RODICA 
SIMION

Născută în 1955, la Bucu
rești. Elevă în clasa a IX-a 
a Liceului M. Eminescu din 
București. Membră a cena
clului municipal Săgetăto
rul și secretară a cenaclului 
liceal M. Eminescu. Scrie 
versuri de la 11 ani, acti- 
vînd pînă la 14 ani în ca
drul cenaclului de la Palatul 
Pionierilor. Premiul I la con
cursul național al pionieri
lor. Participantă la taberele 
literare pionierești. Prezen
tată la emisiuni literare la 
radio și televiziune. Publica
tă în antologiile Dintre sute 
de catarge, Copii-poeți, în 
Cutezătorii și Preludiu.

Pe mal de apă, 
păzindu-ne moara 
care ne macină 
făina fiecărui răsărit, 
grindini lebedele 
albe. 

dați comentînd meciurile de fot
bal și domni grași, amabili, 
dezgustător de amabili...

Nu a fost necesar mult timp 
ca ea să constate fără regret 
dar și fără bucurie că nici nu 
se putea face ceva în plus, că 
obiectul pentru care ar fi fost 
gata să facă orice efort, era 
inexistent și că la un moment 
dat era singură pe bancă...

Cotropirea se încheiase, gip
sul sărutase fiecare curbură, 
fiecare amănunt de relief și se 
întărea furind formele... Rămî- 
nea posibilitatea unui fel 
renaștere 

de 
modelul inițial nu 

mai putea fi salvat în nici un 
caz și nici nu trebuia să fie o 
astfel de necesitate, ar fi fost 
împotriva logicii — care «asea 
întotdeauna cu un coeficient 
important de surpriză... Ani 
știa din experiența altora că 
,,surpriza" putea avea și o în
cărcătură funcțională care n-ar 
fi făcut decît să anuleze con-

copiui de „renaștere" în planul 
realității imediate, cel puțin.

Acum atenția 1 se întărise, 
putea observa lucruri distincte, 
fără să mai facă alambicări de 
genul celor făcute pînă atunci, 
cadrul îi era relativ cunoscut și 
se simțea pisică pe zidul de 
piatră al terasei, privind, privind 
numai curbele, segmentele de
scrise în spațiu de cprpurile ce
lorlalți ce se dovediseră mult 
mai adaptabili, printre gene, ca 
și cum ar fi fost o ficțiune la 
care era constrînsă să participe 
— ca în cazul teatrelor de happe
ning — și încerca totuși să se 
sustragă, să prelungească me
reu momentul intrării în joc. 
Nu mai putea suporta inerția 
incoloră în care se afla, trebuia 
să verifice puterea cuvintelor 
și să coboare punți de fugă 
singurătății. J

MORĂRIT SECULAR
De pe apă, 
unde lunecă mute, 
ne pindesc lebedele 
negre.
Pornim vînătoarea vînătorilor noștri, 
voind să sfărimăm

lacrima
intre pietrele grele și găunoase 
ale morii,
fără să vedem
că ea se dospește-n
piinea noastră cea de toate zilele.

Desenele din acest număr 
aparțin lui 
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BALADA

MĂCEȘULUI
Fugit-a de acasă pe cînd coceau alunii 
Sub smalțurile coajei mărgelăriș de dinți, 
Tot blestemînd cărarea sub streșinite lunii 
Cu gind să uite vina domnească din părinți.

S-a depărtat pe dealuri cu tunet de copite, 
întunecat ca oala cu drojdie de vin.
In palmele țarinii furnicile strivite 
Indoliau cărarea cu stampe de venin.

Și l-a primit înalta pădure găzdăriță
Sunind în mers de vînturi răcoare de arămi.
Cu brațele încete, cu brațele de viță
S-a-ntins pe pleoape somnul tăinuitor de vămi.

In cearcăne pereche l-au strîns ca într-o fașă 
Sporirile din lemne ce l-au schimbat în rug 
Și toamnă după toamnă el sîngeră-n măceașâ 
Dar nunțile de păsări îl uită și se scurg

PAUL 
BALAHUR

y?

. - - - » *

Născut în 1953, la lași. 
Elev în clasa a Xl-a a Liceu
lui C. Negruzzi din lași. 
Membru în conducerea 
cenaclului liceal și munici
pal și în colegiul redacțio
nal al revistei școlii. Partici
pant la taberele de creație 
literară. Scrie versuri de la

Orație 
de nuntă

Cinstiți boieri, sînt sol dc înțeles,
De-al nostru tinăr împărat trimes
Ca să mă rup de curte și s-abat
Oștirea mută strînsă la vînat...
La timp de poamă și de țîță deasă 
Am dat de-o urmă de fiară mireasă 
Și-am căutat sub ierbi străjerii vrednici 
Să-mi fie cînd dușmani, cînd sfetnici.

El, împăratul rnîndru pe aici,
A hoinărit cu-o ceată de voinici
Și știe pe de-a rodul florile 
Unde-nfloresc cu sărbătorile,

Deci să ne da(i la curtea-mpărătească 
Lună fecioară ca să odlăsicască,
S-o ducem noi in munți numai cu jocul 
Și să-i priască locul și norocul.

Dans
învăluite păsări cad de sunet 
cu trupul greu, bătătorit de nunți, 
mire frumos mă rătăcesc in munți 
ca să mă cauți tu, după detunet.
Mi-s urmele-mpietite de șerpi tineri 
învălmășiți în sîngele bogat — 
tu roagă-te, fecioară, Sfintei Vineri 
Să mă oprească ție, împărat.

■s.
ICAROLINA

ILICA
Născută în 1951, în soțul 

Vidra, comuna Vîrfurile-A- 
rad. Elevă în anul V al Li
ceului pedagogic din A- 
rad. Membră în conducerea 
Societății literare a elevilor 
și în colegiul de redacție al 
revistei Tribuna elevilor. 
Participantă la taberele de 
creație literară. Prezentată 
în emisiuni la radio. Publi
cată în antologiile Excelsior 
și Tineri poeți precum și în 
Preludiu. Pregătește pentru 
tipar volumul de versuri 
Inima pădurencei.

12 ani. Premiul I pentru poe
zie la concursul național al 
pionierilor. Prezentat la emi
siuni radiofonice. Publicat 
în antologiile Copii-poeti, 
Excelsior, Tineri-poeți și în 
revistele Cutezătorii, Croni
ca, Luceafărul, Preludiu. Are 
pregătit pentru tipar volu
mul Cîntecul feciorului de 
împărat.
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TELEGRAME
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliu

lui de Stat al Republicii Socialiste România, a trimis tova
rășului LLDV1K SVOBODA, președintele Republicii Socia
liste Cehoslovace, următoarea telegramă :

Stimate tovarășe Svoboda,
Cu prilejul celei de-a 75-a aniversări a zilei dumneavoa

stră de naștere vă adresez calde felicitări, urări de sănătate 
și de noi succese în activitatea de înaltă răspundere pe care 
o desfășurați.

Folosesc această ocazie pentru a exprima convingerea că 
relațiile de prietenie și colaborare multilaterală dintre Repu
blica Socialistă România și Republica Socialistă Cehoslovacă 
se vor dezvolta continuu în interesul popoarelor noastre, al 
cauzei socialismului și păcii.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste România, a trimis tova
rășului HADJI LLESHI. președintele Prezidiului Adunării 
Populare a Republicii Populare Albania, următoarea tele
gramă :

Realegerea dumneavoastră în înalta funcție de președinte 
al Prezidiului Adunării Populare a Republicii Populare Al
bania îmi oferă prilejul plăcut de a vă adresa. în numele 
Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, al 
poporului român, precum și al meu personal, calde felicitări 
și urări de succes în misiunea de răspundere ce v-a fost 
încredințată.

Totodată, adresez poporului frate albanez cele mai bune 
urări de noi victorii în construirea socialismului și îmi exprim 
încrederea că prietenia tradițională și colaborarea româno- 
albaneză se vor dezvolta continbu, în folosul țărilor și po
poarelor noastre, al cauzei socialismului și păcii.

Tovarășul ION GHEORGHE MAURER, președintele Con
siliului de Miniștri ai Republicii Socialiste România, a trimis 
tovarășului MEHMET SHEHU, președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare Albania, următoarea tele
gramă :

Cu ocazia numirii dumneavoastră în înalta funcție de pre
ședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Al
bania, în numele Consiliului de Miniștri al Republicii So
cialiste România, precum și al meu personal, vă adresez 
felicitări cordiale și urări de succes în activitatea dumnea
voastră.

Folosesc acest prilej pentru a exprima poporului albanez 
cele mai sincere urări de succese în opera de construire a 
socialismului și îmi exprim convingerea că prietenia fră
țească româno-albaneză se va întări continuu, spre binele 
ambelor noastre popoare.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste România, a primit din 
partea generalului AGHA MUHAMMAD YAHYA KHAN, 
președintele Republicii Islamice a Pakistanului, următoarea 
telegramă :

Am fost profund impresionat de mesajul de simpatie al 
Excelenței Voastre în legătură ou dezastrul ciclonului din 
Pakistanul de Est. în numele poporului pakistanez și îndeo
sebi în numele populației din zonele afectate de ciclon, 
transmit cele mai sincere mulțumiri Excelentei Voastre și 
prin Dumneavoastră guvernului și poporului Republicii So
cialiste România pentru caldele sentimente de simpatie ex
primate.

Sesiune 
științifică 
F. Engels

La Muzeul de istorie a Par
tidului Comunist, a mișcării re
voluționare și democratice din 
România, au început marți di
mineața lucrările sesiunii știin
țifice consacrate împlinirii a 
150 de ani de la nașterea lui 

Friedrich Engels.
Sesiunea este organizată de 

Academia de științe sociale și 
politice a Republicii Socialiste 
România, Institutul de studii is
torice și social-politice de pe 
lingă C.C. al P.C.R. și Academia 
de înxățămint social - politic 
„Ștefan Gheorghiu" de pe lingă 
C.C. al P.C.R.

La lucrări, participă oameni 
de știință, cadre didactice, ac
tiviști de partid și de stat, cer
cetători științifici din țara noas
tră. Iau parte, de asemenea, oa
meni de știință și militanți de 
partid din Austria, Bulgaria, 
P-lgia, Cehoslovacia. Franța, 
F Germană. R.F. a Germa
nie., India. Italia, Japonia, Iugo
slavia, Mongolia. Polonia, Spa
nia. Ungaria. Uniunea Sovietică 
și Venezuela.

Rostind cuvintu! de deschide
re a sesiunii, tovarășul Miron 
Constantinescu, președintele A- 
cademiei de științe sociale și 
politice, a subliniat uriașa im
portanță a operei lui Friedrich 
Engels, fondator, alături de 
Karl Marx, al comunismului ști
ințific.

Privind ansamblul operei sale 
în lumina problematicii con
temporane a marxismului și a 
luptei ideologice, a spus vorbi
torul, avem datoria să subli
niem natura și valoarea contri
buției lui Engels la edificiul 
marxismului ți importanța a- 
plicației materialismului dialec
tic Ia diverse domenii ale ști
inței și culturii secolului aJ 
XIN-Iea. Partidul Comunist Ro
mân privește cu bucurie faptul 
că cea de-a 150-a aniversare a 
nașterii lui Friedrich Engels 
este sărbătorită in țara noastră 
in condițiile izbinrii socialis
mului și a construirii societății 
socialiste multi'ateral dezvol
tate.

Marii după-amiază. s-a deschis 
expoziția documentară ..Opera 
lui Friedrich Engels si râspindi- 
rea ei in România", organizată de 
Muzeul de istorie a partidului co
munist. a mișcării revnlnlionare 
și democratice din România.

Rapid —
F.C. Curitiba:

4-1 (3-1}

Hotărîri ale 
Consiliului de Miniștri

Consiliul de Miniștri a stabilit 
unele măsuri pentru îmbunătă
țirea condițiilor de muncă ale 
minerilor prin aplicarea duratei 
schimbului de lucru de 6 ore în 
subteran. Astfel, durata schimbu
lui de lucru in subteran la Ex
ploatarea minieră Baia Sprie va fi 
de 6 ore, fără modificarea indi
catorilor de plan, a normelor de 
muncă și salariilor în vigoare. 
Durata stabilită se va socoti de 
la intrarea și pînă la ieșirea din 
mină. Experimentarea care a avut 
loc pînă acum la această exploa
tare a demonstrat că durata redu
să a schimbului de lucru a con
tribuit la aplicarea cu mai multă 
eficiență a măsurilor pentru per
fecționarea procesului de pro
ducție, la întărirea disciplinei în 
muncă, la îmbunătățirea situației 
forței de muncă din acest sector.

Consiliul de Miniștri a aprobat 
printr-o hotărire înființarea de 
centre de calcul teritoriale la 
Brașov și Pitești. Noile unități 
vor fi dotate cu sisteme electroni
ce de calcul și vor avea ca obiect 
prestarea de servicii de calcul și 
de prelucrare a datelor. ETe vor 
efectua astfel de lucrări pentru 
un număr important de între
prinderi industriale din județele 
Brașov și Argeș și din județele 
învecinate.

Hotărîrea Consiliului de Miniș
tri se înscrie în contextul reco
mandărilor făcute de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu prilejul în
tâlnirii de lucru din luna septem
brie cu specialiști din domeniul 
tehnicii electronice de calcul și 
informaticii economice.

DESPRE NOI, 
TINERII
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tru a proiecta perspectiva etape
lor succesive de activitate a orga
nizațiilor U.T.C. in lumina clară 
a experienței exact asimilată, n-a 
ezitat să-i aibă ca martori pe 
primar, pe reprezentanții con
ducerii locale de partid și de 
stat, pe conducătorii întreprin
derilor și t instituțiilor, directorii 
școlilor, numeroși ingineri, mun
citori, profesori, tocmai pentru 
ca și în acest fel, prin reprezen
tanții cei mai de vază, orașul în
treg să le cunoască bine succese
le, preocupările, problemele și 
gîndurile, hotărîrile de viitor. Iar 
prezența lor, pînă noaptea târ
ziu, la lucrările conferinței, a 
fost încă un semn de prețuire, 
alăturat cuvintelor de stimă și 
dragoste adresate cu atîta 
căldură de la tribuna dez
baterilor pentru tinerii Sighișoa- 
rei, pentru acei tineri români, 
germani, maghiari,; care în uni
tate de acțiune, au trecut cu 
succes examenul conștiinței civi
ce și patriotice, salvînd, în tim
pul inundațiilor din primăvară, 
sute de vieți omenești, bunuri 
materiale de valori inestimabile, 
au contribuit la repunerea în 
funcțiune a obiectivelor econo
mice, la înlăturarea efectelor ca
lamității naturale, la refacerea 
aspectului cotidian al orașului.

Tinerii Sighișoarei au vorbit 
despre ei, au hotărît ce mai au 
de făcut, în ce mod vor acționa 
de acum înainte. Au discutat în 
conferință despre munca și via
ța lor ca membri ai organizației 
revoluționare de tineret, despre 
însăși existența orașului, pe 
care-1 reprezintă trup și suflet, 
demn, admirat, prețuit. „Avem 
ceva de spus" a însoțit ca un 
leit-motiv lucrările conferinței, 
cuvîntill delegațiilor. Printre ar
gumente, MIRCEA PURENCIU, 
secretarul organizației U.T.C. de 
la întreprinderea industrială ..Ni
covala" se referea la ponderea

activității profesional-sociale a 
comitetului U.T.C. arătind că, 
prin acțiuni proprii pe linia ridi
cării gradului de cunoștințe ale 
muncitorilor, s-a ajuns ca în 
1970 să nu mai existe nici un 
tînăr sub normă. La fel SUZANA 
ZĂBLĂU, de la Fabrica de con- 
fecții.comunica realizarea planu
lui de producție pe primele 10 
luni ale acestui an, în legătură 
cu care acțiunile specifice ale or
ganizației U.T.C. își afirmaseră 
rolul și rostul lor, stimulînd răs
punderea față de îndeplinirea 
sarcinilor economice, dorința de 
autoperfecționare profesională a 
fiecărui tînăr.

Același „avem ceva de spus" 
definește ca o promisiune, ca o 
hotărîre fermă, programul de ac
tivități pentru perioada urmă
toare, dezbătut și adoptat de 
Conferință. Se spune în acest 
program, la început ; „Activita
tea organizației municipale U.T.C. 
ce se Va desfășura în perioada 
următoare sub semnul sărbători
rii semicentenarului partidului 
va urmări intensificarea muncii 
politico-educative a organizației 
U.T.C. pentru dezvoltarea con
științei socialiste a tinerilor, 
pentru o mai bună integrare în 
activitatea colectivelor de mun
că, pentru cunoașterea și reali
zarea de către fiecare tînăr a 
sarcinilor de producție, dezvolta
rea interesului față de continua 
perfecționare a cunoștințelor, în 
pas cu noul"... Este un para
graf de enunț general, iar ce în
seamnă el în fapt nu se poate 
înțelege decît prin mulțimea de
taliilor care îl succed, care vor 
deveni în săptămînile și lunile 
următoare fapte. Desigur, și de 
la un amănunt ca „plantarea a 
10 000 pomi prin muncă volun- 
tar-patriotică" se poate însă 
porni oricînd pentru a vorbi des
pre prezența tinerilor în viața 
unui oraș atât de greu încercat 
ca Sighișoara.

• ASTAZI începe la Timișoa
ra competiția internațională fe
minină de handbal dotată cu 
„Trofeul Carpați". La întreceri 
participă selecționatele R. D. 
Germane, Iugoslaviei, Ceho
slovaciei, României (tineret) — 
grupa I ; Ungariei, Poloniei, 
U.R.S.S. și României A in gru
pa a Il-a. Meciurile sint pro
gramate in zilele de 25. 26. 27 și 
29 noiembrie. Se vor disputa zil
nic 4 partide. Simbătâ, 28 noiem
brie, este zi de odihnă.

Brazilienii, „specialitatea" 
feroviarilor

în această toamnă, RAPIDUL a fos pus pentru a doua oară 
să apere prestigiul fotbalului nostru în fața celui brazilian și, de 
ce n-am recunoaște-o, de fiecare dată s ieșit din ..probă* cu 
fruntea sus.

De astă dată, replica sud-amerieană a venit din partea unei 
echipe cu uu prestigiu, se pare, ceva mai ridicat : F.C. CURITIBA 
care, în ultimii trei ani. a ieșit de două oii campioană '1968. 19691 
și o dată „vice" (1970 a statului Paraua. De altfel, în timpul tur
neului efectuat în Europa, echipa era neînvinsă pînă la meciul 
disputat ieri pe „Republicii* cu ..vicecainpionu* noștri. Și tot ca 
o dovadă a faptului că oaspeții aveau -carte de vizită* putem 
considera transmisia radiofonică directă a meciului in Brazilia.

Prin toate astea nu vrem să supraapreciem meritele feroviari
lor, dar nici să Ie minimalizăm, cum am fi tentați afli nd rezultatul 
final Băieți: din Ciulești au făcut treabă” ți se pare că 
-specialitatea* lor devin brazilienii Partida a fost frumoasă, phni 
de culoare 'dacă vreți. de culori contrastante . presărată cind cu 
execuții tehnice și combinații subtile — de ambele părți — cind 
cu scăderi de ritm, cind cu faze apredaoiie in fața porții ori cu 
minei irosite naiv in careul de 16 m.

Golurile însă au conturat culoarea și o partidă in care s-au 
înscris 5 puncte, indiferent că s-au ratat de două ori pe atât. este, 
fără îndoială, o part di spectaculoasă Și. in u-tâmă instanță, e tot 
ce ne dorim pe stadion.

Rapsdiști. cei care an dat tocul in meci, ar fi pătat obține mai 
mult cu un Neam cit de est inspirat. Noroc. insa. că a existat 
un nesperat _om de șut* al feroviarilor. Marin Sttoas. care a 
ținut să trimită portarul brazilian de trei ca in plasă după 
minte. Cel de-a] patrulea gol a fott opera hn’ Dcmrtrx care a 
imens cu capul la o lovitură liberă executată treneeaht! de Dm.

Oaspeții au șocat tehnic, cu subtile exrcuțr b bufon. cu o apă
rare in zonă. însă, depă cum s-a văzut, cam penetrabdă.

O remarcă specială merită Lupescu. aceiași tocător sobra p _Ja 
obiect*, care m s-a părut cel mai bun de pe teren.

S. UNGI. REA NU

vom ilustra prezenta Dește ho
tare cu zeci de modele noi — 
deocamdată ne rezervăm discre
ția asunra lor — confecțiouate dm 
materiile ireproșabile calitativ, 
intr-o Iartă camă de culori și 
că din acest punct de vedere, 
toate pregătirile noastre smt 
termina:- sau intr-un stadiu care 
nu ne alarmează citași de puțin.

Punctul de pornire în aborda
rea sarcinilor pentru 1971 îl con
stituie îndeplinirea exemplară a 
planului de producție pe acest 
an. Din situația la zi și cea es
timativă reiese că nu se vor în
tâmpina greutăți. Planul va fi 
îndeplinit la toate sortimentele 
și depășit valoric cu cil ca <5 la 
sută, fapt care creează condiții 
optime pentru adaptarea încă 
din luna decembrie a întregului 
mecanism al combinatului la ce
rințele impuse de producția anu
lui 1971. Este de apreciat faptul 
că la ora actuală toate tehnolo
giile de lucru au fost verificate 
și definitivate prin studii tehni
ce si experimentări în stația pi
lot câ aprovizionarea cu mate
riale. îndeosebi pentru primul 
trimestru este asigurată aproa
pe în întregime, că forța de 
muncă este la rindul ei bine 
pregătită profesional pentru a 
face fată exigențelor sporite.

— Să ne oprim puțin asupra 
ac«tiii ultim aspect. Prin numă
rul lor majoritar, tinerii repre
zintă o forță hotăritoare în acti
vitatea colectivului. Ce și-a 
propus organizația U.T.C. pe li
nia antrenării lor mai dinamice 
în rezolvarea problemelor ce le 
ridică sarcinile pe 1971 ?

— După cum vă spunea și
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brică de ață a Combinatului tex
til din Odorheiul Secuiesc, unde 
vîrsta medie a colectivului de 
muncă este de 19 ani, organiza
ția U.T.C. va iniția o întrecere 
între brigăzi cu un regulament 
propriu și a cărui desfășurare va 
fi urmărită cu consecvență de 
însuși tinerii. Un steag care va 
fi ciștigat în două întreceri pe
riodice. va onora definitiv meri
tele brigăzii respective. In fapt, 
și participarea organizației U.T.C. 
la rezolvarea unor probleme ce 
se ivesc la locul de muncă, de
vine o cerință exprimată chiar 
de către tineri. Dacă „Clubul 
tinerilor ingineri și tehnicieni" 
ce a luat ființă relativ recent în 
municipiu nu a reușit încă să 
depășească stadiul unei expe
riențe sumare, el a fost supus 
analizei în conferință cerîndu-i-se 
să clevină, așa cum a fost 
conceput, un organism prestigi
os de inițiativă și aplicare, ge- 
neralizînd ceea ce se întreprin
de valoros într-o anumită orga
nizație în domeniul muncii pro
fesionale. De pildă, tinerii de la 
„Tehnoutilaj" au organizat pen
tru prima dată în județ o olim
piadă pe temele protecției mun
cii, pornind de la realitatea în
mulțirii accidentelor în produc
ție. Așa cum s-a constatat, olim
piada este oportună și în alte 
întreprinderi, fiind impusă de 
astă dată de la nivelul conferin
ței.

Energia tinerilor români și 
maghiari dăruită în spiritul edu
cației prin muncă și pentru 
muncă Ia realizarea unor obiec
tive importante (Fabrica de ață,

la construirea locuințelor, a no
ului hotel, la conducta de gaze 
și la construirea drumului națio
nal), conferă muncilor voluntar 
patriotice amploarea descenden
tă din epopeea Bumbești-Live- 
zenilor, Salvei-Vișeu sau Agni- 
tei-Botorca. Depășirea angaja
mentelor muncii voluntar patri
otice în perioada analizată cu 
peste 1026 000 lei, determină

rii de aici. In toate sectoarele 
în care își desfășoară activitatea, 
organizațiile U.T.C. cultivă idea
lul de cunoaștere reciprocă, mul
tilaterală între tinerii români și 
maghiari, adincind astfel convie
țuirea frățească și conștientizarea 
fiecăruia pentru participarea ma
tură, responsabilă la îndeplinirea 
sarcinilor ce stau în fața genera
ției noastre. Cercurile de limba

ÎNTĂRIND conviețuirea
frățească

■>

aceeași conștiință a capacității 
organizațiilor U.T.C. din Odor
heiul Secuiesc să^și asume 
un alt angajament : construirea 
unui amplu complex sportiv de 
care să beneficieze atît școala 
sportivă, cit și alte mii de tineri 
amatori de sport. Totul în afa
ra obligațiilor formulate pentru 
viitor la muncile voluntar patri
otice.

Pornind de la specificul loca
lității și județului în care de 
secole tradiția conviețuirii româ
nilor zcu maghiarii este consem
nată în ilustre exemple istorice, 
cimentîndu-se necontenit frăția 
naționalităților conlocuitoare, de
legații la conferință au ținut să 
abordeze cele mai noi contribu
ții pe care le înscriu astăzi tine-

română și de limba maghiară de 
la Liceul economic își continuă 
colaborarea fructuoasă în organi
zarea comună a programelor 
festive, pregătind de pe acum 
un asemenea program pentru în
tâmpinarea semicentenarului a- 
niversării partidului. îmbogăți
rea calendarului de activități la 
nivelul organizațiilor, ca și al co
mitetului municipal al U.T.C. s-a 
concretizat în forme multiple de 
acțiuni, nefiind nici una dintre 
ele lipsită de aportul pe care 
fiecare tînăr român sau maghiar 
și-l asumă ca datorie decurgînd 
din calitatea sa de utecist. De 
altfel, clubul tineretului a deve
nit oficiul în care organizațiile 
U.T.C. din întreprinderi, institu
ții și școli își confirmă și coor-
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De la o săptămînă la alta se adună subiectele de nu știi la care să te oprești, 
iar de vrei să scrii despre mai multe nu știi cu care să începi. Și atunci, faci bilețele pe care 
le bagi în căciulă, ie amesteci și tragi...

Biletul nr. 1 i. Iteventiftii de 
la handbal. Nu se poate — 
oricît ne-am fi obișnuit noi oa 
la această rubrică să facem 
loc mai ales fotbaliștilor — să 
nu subliniem excelenta com
portare a naționalei de tineret 
în recenta Cupă „Carpați". 
Mînjii maestrului Eugen Tro- 
fin au dansat în fața adversa
rilor de primă mină, au învins 
entuziasmant puternicele tea- 
muri ale U.R.S.S. 'la 3 go
luri !) și Ungariei, au marcat 
mai multe goluri decît Gruia 
și ceilalți campioni mondiali, 
iar în final s-au clasat pe o 
onorabilă poziție, imediat 
după primele trei clasate la 
campionatele mondiale din 
Franța. Ca să nu mai vorbim 
că tunarul nostru de la tineret 
— Ortwin Schmidt — a cu
cerit cu cele 29 goluri marca
te. chiar trofeul de gol gete: al 
turneului, depășind în efica
citate stele de Drimă strălucire 
ale handbalului mondial, cum 
sînt Gruia. Ganschow, Lazare- 
vicL Kulev sau Varga. Laudă 
lor. laudă tinerilor noștri 
har.dbabstâ — cu atât mai 
mult cu cit din rinduriie lor 
au hpstt cițrv a colegi de «chi
nă si generație, nromovati 
de* a la echipa mare: Orban. 
Dar Mari». Birtolom. Bota.

Bî'rtu! nr 2 • Cupa platan 
Filotri* Inițiativa Rapidului 
de a organiza o competiție 
pentru copiii de 14 ani este 
binevenită nu numai pentru că. 
m acest fel. se cinstește me
moria umn naare fotbalist U a 
noi mare om. dar ș> pentru 
'ă s-a gărit încă o posibilitate 
le a ma; fnviora activitatea 
fnAulisteă a școlarilor. Nă- 
dăiduiad că această Capă va 
deveni tradițională, să nădăi- 
dmra. îs ace-Iast timp. *i că 
fiecsre mare duh bucrreatean 
ar țntea orgir.iza astfel de în
trece- eăsfnd si alte prilejuri.

BJr-J nr. J: Lociree fiu 
Dau Coe la Brețoe. Este re
gretabil că •sa Tuventist Flo
rescu — a cărui pronwx -are în 
prima echipă a Steagului roșu 
am saluta t-o 'a tâmpul respec
tiv — i provocat răn-rea gravă 
a firndasulm eentrel rapid-st

- *

Cei mai mulți martori afirmă 
că lovirea a fost intenționată, 
dar fiindcă sînt și alte păreri 
ar trebui, cred, consultate per
soanele oficiale prezente la 
meci. Fac propunerea de a se 
delibera dacă Florescu este vi
novat ori nu, întnicît, iată, 
Dan nu va mai putea juca 
pînă la primăvară ; or, în a- 
cest caz, firesc, echitabil și 
educativ ar fi ca și cine l-a 
iccidentat intenționat (dacă 
xșa ceva se va confirma) să 
stea pe tușă pînă cind va re-

intra Dan Coe. Altfel, unde 
vom ajunge ?

Biletul nr. 4 : Etapa a Xl-a. 
Duminica trecută juventiștii 
au ținut și ei pasul cu cei 
mari, demonstrînd — prin 
două egalități și două victorii 
în deplasare — că în fotbalul 
nostru se răstoarnă. încet-în- 
cet, niște planuri valorice și 
se fac niște mutații interesan
te. Personal prevăd că la ti
neret ca p la echipele mari, 
echipele vor ciștiga din ce in 
ce mai greu pe terenul pro
priu și vor aduna tot mai lesne 
puncte în deplasare. De ce ? 
Fiindcă echipa oaspe vine să 
se apere cu cite trei stoperi si 
eîte două perechi de fundași, 
stă cuminte ia cutie, își invită 
gazdele la atac, 'acestea se 
a.întă în atac cu mic. cu 
mare, cu cățel și cu purcel) ei, 
oaspeții, resping tot ce pot, 
arunci mineile în tribună, iar 
o dată sau de două ori scana 
singuri pe contraatac și în
sera pentrn că ne arătura din 
fată nu mai e nimeni. Pînă nu 
vom găsi cheia cu care să

deseuiem lacătele echipelor 
aflate în deplasare va fi din ce 
în ce mai greu să joci acasă 
(este suficient, în sprijinul a- 
cestei idei, exemplul juventiș- 
tilor de la Dinamo București 
și al băieților lui Gil Mărdă- 
rescu).

Rezultatele celei mai recen
te etape n-au clintit clasa
mentul. Ordinea primelor șase 
formații este aceeași („U" 
Cluj și Petrolul, Ia egalitate, 
Steaua, Dinamo, S. C. Bacău, 
Politehnica), ordinea ultimelor 
patru a rămas și ea neschim
bată (Farul, locul 13. apoi 
U.T.A., Jiul și C.F.R. Cluj). 
Studenții clujeni au reușit un 
egal în Bănie, dar și concu- 
renții lor, petroliștii, au plecat 
cu un punct de la C.F.R. Cluj. 
Sîmbătă, în cadrul etapei a 
XII-*, șa juventiștii susțin cî- 
teva partide-cheie : Rapid-Di- 
namo. Farul-U. Cluj, Petiolul- 
Jiul. Vom trji și vom vedea.

Biletul nr. 5 : Statisticile. 
Nu știu dacă se ocupă oareva 
de pe la Federație sa țină la 
zi și statisticile privind compe
tiția de tineret. Clasamentul 
golgeterilor, clasamentul parti
delor 
jucate 
cității 
ocupă 
aceste 
lucruri interesante. Iată, eu am 
avut curiozitatea să întocmesc 
totalul golurilor înscrise la e- 
chipele mari și la juventiști. 
Știți ce-a ieșit ? Cei mari au 
înscris pînă acum 226 goluri, 
cei mici 243. Este firesc să 
vedem mai multe goluri la ti
neret, unde nu se joacă pe 
boabe. Dar e bine să mai fa
cem asemenea adunări din 
cind în cind. Dacă altădată 
cifrele vor fi altele ?

Biletul nr. 9: încheierea fi 
semnătura. Recunosc deschis 
că tragerea din căciulă a aces
tui ultim bilet a fost măsluită ; 
am aranjat ca el să rămînă ul
timul, căci dacă pica primul ce 
mă făceam ou semnătura sus ?

jucate acasă, al celor 
în deplasare, al efica- 

ș.a.m.d. Sau, dacă se 
cineva, nu se publică 
statistici care ar spune

G. MITROI

PRESTIGIUL
tovarășa inginer șef. problema 
cea mai stringentă. mereu de o 
ma: stringentă actualitate, va fi 
ca tatea produselor, capitol la 
care nu se admite nici un rabat. 
Condiția acesteia este pregăti
rea tehnică a lucrătorilor. Cei ti
neri numără peste 5 000. Majo
ritatea absolută au absolvit școa
la profesională. Ia care mai mult 
de jumătate și-au adăugat liceul. 
In prezent învață Ia liceul seral, 
la școlile de maiștri și în învă- 
țâmmtul superior, seral sau fără 
frecventă. aproape 1 000 de ti
neri. ne spune tovarășa Elena 
Teodcrescu. secretara comitetu
lui U.T.C. Ei au, așadar, o bună 
pregătire tehnică și profesională, 
dar aceasta nu e deajuns, repre
zintă doar fondul pe care trebu
ie să se dezvolte și să se împros
păteze specializarea la zi, în 
funcție de noile produse, de 
marea fluctuație a sortimentelor 
pe liniile noastre tehnologice. 
Pentru aceasta împreună cu cei
lalți factori din combinat, am 
inițiat specializarea prin diverse 
modalități a tuturor tinerilor și 
celorlalți muncitori, astfel ca ei 
să fie în măsură să execute cel 
puțin 5 operații complicate. A- 
ceastă acțiune va începe încă 
în acest an.

Nu-i mai puțin adevărat însă 
zcă în ciuda avansului pe care îl 
are combinatul în pregătirile de 
care vorbeam, starea de fapt 
mai reclamă încă multe retușuri. 
Ele vizează în principal compar-

donează cotidian activitatea lor 
începînd de la dezbateri pe cele 
mai diverse probleme de muncă 
și viață pînă la serile cultural- 
distractive desfășurate în comun.

Participanții la conferință, au
torizați de către tinerii din O- 
dorheiul Secuiesc să le expună o- 
piniile, au accentuat ideea con
form căreia educația politică și 
ideologică a tineretului necesită 
răspîndirea și popularizarea lar
gă a documentelor de partid și 
de stat. Totodată, după cum s-a 
subliniat și s-a adoptat ca sarci
nă în programul de activitate, 
organele și organizațiile U.T.C. 
se vor preocupa mai susținut de 
răspîndirea presei, punînd un 
accent deosebit pe presa de tine
ret care contribuie la completa
rea învățării limbii române și, 
prin intermediul ei, la cunoaște
rea unor metode de muncă și 
experiențe din multe alte orga
nizații.

Spiritul în care s-a manifestat 
în Conferința organizației muni
cipale U.T.C. vocea colectivă a 
miilor de tineri români și ma
ghiari din Odorheiul Secuiesc 
a dezvăluit desigur și alte di
mensiuni. Reținem că în progra
mul de activitate, la capitolul 
probleme organizatorice. Comi
tetul municipal al U.T.C. și-a 
propus ca de la 1 ianuarie 1970 
să desfășoare concursul „Orga
nizația de bază fruntașă pe mu
nicipiu". Concursul va facilita 
urmărirea consecventă a activi
tății organizațiilor U.T.C. în 
toate sectoarele de care răspund. 
Și va oglindi, într-un bilanț co
mun, dimensiuni ale uneia și 
aceleiași conștiințe.

timentul aprovizionării cu mate
rie primă și compartimentul teh- 
no-prezentare. Exemplele aces
tui an stăruie în temerile colec
tivului. Mulți furnizori de mate
riale, printre care Fabrica „Arge
sana" Pitești. Țesătoriile reunite 
București, Fabrica Integrată din 
Constanta, „Victoria" Iași, ..Fla
mura Roșie“-București, „Măta
sea" Cisnădie, nu-și respectă 
termenele de livrară a materia
lelor comandate sau furnizează 
calități necorespunzătoare. Chiar 

com- 
întîr- 
stofă

la această dată activitatea 
binatului este afectată de 
zierea a 170 000 metri de 
de la „Argesana" Pitești.

O anumită „nervozitate" 
constatat în serviciul tehno-pre- 
zentare al combinatului, aici unde 
se dă „strălucire" mărcii șub 
care va pleca produsul din 
combinat. Tovarășul inginer 
Spirică Petrescu, șeful acestui 
serviciu, este pe bună, drentate 
nemulțumit de aspectul etichete
lor confecționate de tipografiile 
noastre, sau cele cusute de fa
brica de panglici din Brașov, de 
ambalajele și modul de trans-

tare, de prezentare și ambalare. 
$i într-adevăr în acest domeniu 
neglijat pînă acum, mat avem 
mult de învățat, mult de făcut. 
Pentru că cele mai multe din e- 
tichetele noastre sînt prea urîte 
chiar și pentru cutiile cu cremă 
de ghete. în această direcție ti
pografiile nu ne ajută, nu respec
tă machetele noastre.

Observații întemeiate s-au fă
cut și la adresa ambalajului. Sîtr- 
tem. după cum spun specialiștii 
combinatului, printre puținii 
furnizori care mai folosesc am
balaje din placai, foarte costisi
toare și neaspectoase. Cartonul 
ondulat care ar trebui să înlo
cuiască materialul lemnos și pe 
care îl furnizează fabrica din 
Ghimbav este de slabă rezisten
ță, neparafinat, neaspectos. Pun
gile de polietilenă sînt confec
ționate parcă exclusiv pentru

am

împachetatul legumelor, n-au 
clape, nu sînt prevăzute cu capac

ambalajele și modul de 
port al produselor.

— Nu o dată ni’ s-a 
de către clienții străini, 
dînsul. faptul că marfa _____ ,
deși de bună calitate este nea
trăgătoare prin modul de etiche-

reproșat 
spune 

noastră,

contra 
rezis-

care să 
prafului, 
tență.

La prima vedere par 
neînsemnate, dar care pe pwș», 
în confruntare cu nenumărații 
concurenți. cîntăresc mult. In ceea 
ce-1 privește, combinatul s-a stră
duit să-și îmbunătățească și în a- 
cesț compartiment activitatea. A 
fost înființat un atelier de car- 
tonaje care execută diverse acce
sorii pentru ambalare ca : gule’-a- 
șe, fluturași, nienți etc., care nînă 
acum se comandau în alte între
prinderi. dai problema rămîne 
încă nerezolvată. Ajutorul minis
terului este așteptat și în această 
privință.

protejeze marfa 
n-au culoare și

lueruri 
piață,



□ EH La
SITUAȚIA DIN GUINEEA

Informațiile parvenite din Conakry, relevă că încercările 
grupurilor de mercenari aflate pe teritoriul Guineei de a 
răsturna regimul președintelui Seku Ture au eșuat. Postul 
de radio Conakry a anunțat marți dimineața că a patra ten
tativă de debarcare a unor mercenari europeni și africani 
în capitala țării a fost zădărnicită.

I Luptele par să fi încetat com- 
Iplet la Conakry, dar submarinele 
Iși navele militare portugheze nu 
Iau părăsit apele teritoriale ale 
iGuineei. Biroul Politic Național 
lai Partidului Democrat din Gui- 
Ineea a cerut locuitorilor capita- 
llei să-și reia activitatea cotidia- 
Ină, dar să fie gata pentru a apă- 
Ira cuceririle democratice al Gui- 
Ineei. Tendința spre normalizare 
I este confirmată și de reprezen- 
Itantul la Conakry al Programului 
[Națiunilor Unite pentru dezvol- 
| tare, Henry Polgar, care relevă 
|într-o telegramă trimisă secreta
riatului O.N.U., Ia New York, că 
guvernul președintelui Seku 
Ture „este stăpîn pe situație".

Potrivit afirmațiilor unor per
soane sosite din Conakry, acțiu
nile militare din jurul capitalei 
guineeze continuă, punctele de 
rezistență ale mercenarilor nu au 
fost definitiv lichidate. în cursul 
atacurilor lansate de trupele mer
cenare agresoare, menționează a- 
gențiile de presă, luptele cele 
mai violente s-au desfășurat în 
jurul reședinței prezidențiale, ae
roportului din Conakry și în a- 
propierea taberei gărzii republi
cane. Mercenarii intenționau să 
ocupe punctele strategice ale ca
pitalei, dar tentativele lor au fost 
dejucate de armata guineeză. 
Postul de radio Conakry anunță, 
totodată, că în cursul luptelor 
s-au înregistrat morți și răniți, 
fără a preciza numărul exact al 
victimelor. în comunicatele difu
zate luni seara, postul de radio 
Conakry a făcut cunoscut că în 
timpul luptelor și-au găsit moar
tea și un număr de rezidenți 
străini aflați în misiune în capi
tala Guineei. Oficialitățile gui
neeze au arătat în comunicatele 
difuzate de postul de radio Co
nakry că au fost făcuți prizonieri 
numeroși mercenari.

*

Securitate pe luna în curs, Geor
ge Tomeh (Siria), în vederea con
stituirii comisiei de anchetă a 
O.N.U. ce se va deplasa la Co
nakry pentru a examina situația 
la fața locului. După consultări 
prealabile și cu membrii perma- 
nenți ai Consiliului de Securitate 
s-a hotărît ca din comisie să facă 
parte reprezentanți ai cinci țări 
desemnate după criteriul regiuni
lor geografice : generalul Padhma 
Bahadur Khatri 'Nepal) — pre
ședintele comisiei, Vemon

Mwaanga (Zambia), Jose Maria 
Morales Suarez (Columbia), Max 
Jakobson (Finlanda) și Eugeniusz 
Kulaga (Polonia).

LAGOS 24 (Agerpres). — Re
publica Guineea a acceptat marți 
seara asistența militară oferită de 
Nigeria pentru a respinge forțe
le care au invadat teritoriul țării, 
a declarat, în cadrul unei confe
rințe de presă. Osman Souare, 
ambasadorul guineez ]a Lagos, a- 
nunță agenția .Associated Press. 
El a precizat că a avut în aceas
tă privință o convorbire ca ge
neralul Yakubu Gowon, șeful gu
vernului federal, pentru a stabi
li data când să fie tri
mise trupele nigeriene în Gui
neea.

Protest internațional
(Agerpres). — în- 

în legătură cu in- 
în Guineea, ziarul

PEKIN 24 
tr-un articol 
vazia armată 
„Jenminjibao" subliniază că po
porul chinez își exprimă indig
narea cea mai profundă și con
damnă în mod sever această a- 
gresiune. Poporul chinez, se rele
vă în articol, sprijină în modul 
cel mai hotărît guvernul și po
porul Guineei în lupta lor sacră 
pentru apărarea independenței și 
suveranității patriei

MOSCOVA 24 (Agerpres). — 
Guvernul Uniunii Sovietice a dat 
publicității o declarație în care 
cere încetarea neîntîxziată a agre
siunii imperialiste împotriva po
porului guineez și retragerea 
mercenarilor colonialiști de pe te
ritoriul statului independent Gui
neea. Uniunea Sovietică sprijină 
cu hotărâre lupta poporului gui
neez împotriva intervenționiștilor, 
susține eforturile statelor africane 
de a da o ripostă agresorilor, con
damnă cu hotărîre acțiunile in
tervenționiștilor și ale ocrotitori
lor lor, care constituie o provoca-

NEW YORK 24 (Agerpres). — 
Secretarul general al O.N.U. a 

avut, de asemenea, consultări 
cu președintele Consiliului de

le la adresa statelor africane, a 
tuturor popoarelor care luptă 
pentru independență națională. 
Totodată, aceasta este o violare a 
principiilor O.N.U. și a dreptului 
internațional, se spune în decla
rație.

BELGRAD 24 (Agerpres). — 
Președintele Iosip Broz Tito a 
făcut o declarație în legătură cu 
intervenția armată în Guineea 
în care se arată că „popoarele 
și guvernul Iugoslaviei condamnă 
în modul cel mai energic această 
acțiune criminală a cărei victimă 
este o țară liberă, progresistă și 
neangajată".

Popoarele și guvernul Iugosla
viei, se subliniază în declarație, 
acordă un sprijin deplin poporu
lui prieten al Guineei în apărarea 
libertății și cuceririlor revoluției. 
R.S.F.I. sprijină rezoluția Consi
liului de Securitate în care se 
cere încetarea imediată a atacu
lui armat împotriva Republicii 
Guineea și retragerea urgentă a 
tuturor forțelor armate străine și 
a mercenarilor de pe teritoriul ei.

PAKISTANUL DE EST. — Imagine a catastrofalelor distrugeri provocate de recentul ciclon

• HUGH THOMPSON. pi
lotul unui elicopter american 
care a aterizat la 16 martie 
1968 in satul Song My, după 
comiterea masacrului de că
tre plutonul condus de loco
tenentul William Calley, a 
descris in fata Curții Marți
ale din Fort Benin?. unde se 
judecă in prezent procesul in
tentat lui Calley. scena zgu
duitoare pe care a văzut-o in 
momentul aterizării. Thomp
son. care a compărut in ca
litate de martor al acuzării. 
1 relatat că, împreună cu alți 
doi membri ai echipajului eli
copterului. a zărit o tranșee 
la marginea do est a satului, 
lungă de aproximativ 8 me
tri și lată de aproape 3 me
tri, in care se aflau .A* pină 
Ia 100 de oameni uciși — in
tre care femei, copii. bătrini". 
Soldații americani se aflau la 
est de tranșee în momentul 
cind elicopterul a aterizat.

O.N.U.: Dezbaterile asupra 
așa-uumitei „probleme coreene ' 

Cuvîntul reprezentantului României
în Comitetul pentru 

probleme politice și de 
securitate al Adunării Ge
nerale a O.N.U., continuă 
dezbaterile asupra așa- 
numitei „probleme core
ene", înscrisă pe ordinea 
de zi a sesiunii din ini
țiativa Statelor Unite și a 
unui număr restrins de 
alte țări.

După bombardamentele 
aviației americane 

asupra R.D. Vietnam

• LA SOFIA au luat sfîrșit 
lucrările Consfătuirii interna
ționale a reprezentanților mișcă
rilor naționale pentru apărarea 
păcii din țările europene. La a- 
ceastă reuniune, întrunită la ini
țiativa Consiliului Mondial al 
Păcii, au participat numeroși 
activiști de seamă și luptători 
pentru pace din peste 20 de țări 
ale continentului nostru. Din 
România a participat o delega
ție condusă de Sanda Rangheț, 
secretar al Comitetului Național 
pentru Apărarea Păcii.

Reuniunea de la Sofia a adop
tat un comunicat în care este 
subliniat sprijinul acordat de 
participanți ideii convocării cit 
mai grabnice a unei conferințe 
a statelor europene pentru secu
ritate și cooperare. Participanții, 
se arată în comunicat, consideră 
că un element important îl con
stituie dezvoltarea cooperării e- 
conomice, științifice și culturale 
intre statele europene. Ei se 
pronunță, de asemenea, în fa

voarea unor largi acțiuni comu
ne legate de înfăptuirea securi
tății în Europa.

• AGENȚIA A.D.N. infor
mează că secretarul de stat pe 
lingă Consiliul de Miniștri al 
R.D.G., Michael Kohl — împu
ternicitul R. D. G. — a propus 
secretarului de stat la Cancela
ria federală a R.F.G., Egon 
Bahr — împuternicitul R.F.G. — 
ca schimbul de păreri stabilit de 
cele două părți pentru sfîrșitul 
acestei luni să aibă loe in capita
la Republicii Democrate Ger
mane la 27 noiembrie.

Secretarul de stat Egon Bahr a 
acceptat această dată, precizează 
agenția D.P.A. Se menționează, 
totodată, că cercurile guverna
mentale de la Bonn se așteaptă 
ea intilnirea Bahr-Kohl să ser
vească la pregătirea proiectate
lor contacte intre experți.

• ÎN UNIUNEA SOVIETICĂ 
a fost lansat marți satelitul ar
tificial al Pămintului „Cosmos- 
380", la bordul căruia este in
stalat aparataj științific, destinat 
continuării cercetărilor in spa
țiul cosmic. Agenția TASS pre
cizează că aparatajul funcțio
nează normal.

• LIU SIN-CIUAN, noul am
basador extraordinar și pleni
potențiar al Republicii Populare

ORIENTUL APROPIAT
• Interviul regelui Hussein • Consultările 

de la New York
AMMAN 24 (Agerpres). — In

tr-un interviu acordat corespon
dentului la Amman al ziarului li
banez „Le Jour“, regele Hussein 
al Iordaniei a abordat o serie de 
probleme privind situația din 
Iordania, proiectul de creare a 
unui stat palestinian, evenimente
le din Siria, precum și relațiile 
Iordaniei cu Statele Unite. Ară- 
tînd că situația internă din Ior
dania evoluează spre normalizare, 
regele Hussein a subliniat că „nu 
trebuie ca fiecare să-și facă sin
gur dreptate, deoarece fraternita
tea și încrederea ar degenera".

în legătură cu, proiectul de 
creare a unui stat palestinian, re
gele Iordaniei a declarat că „se 
vorbește mult de acest proiect și 
părerile sînt numerdăse. Este ne
cesar — a adăugat el — ca a- 
ceastă problemă să fie studiată în 
mod serios în cadrul miei confe
rințe arabe la nivel înalt, deoare
ce este vorba de o problemă care 
trebuie să întrunească unanimita
tea arabă".

Referindu-se apoi la relațiile cu 
țările vecine, și mai ales cu Siria, 
regele Hussein a arătat că țara sa 
dorește să colaboreze efectiv cu 
guvernul de la Damasc.

la 7 decembrie la reședința re
prezentantului Franței la O.N.U.

CAIRO 24 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția M.E.N., Sa
lah Gohar, ministru adjunct al 
afacerilor externe al R.A.U., a a- 
vut duminică o nouă întrevedere 
cu Donald Bergus, diplomat a- 
merican care reprezintă interese
le statului său la Cairo.

în timpul întrevederii dintre 
cei doi' diplomați, au fost abor
date o serie de probleme ale si
tuației din Orientul Apropiat, 
precum și relațiile dintre Statele 
Unite și țările arabe. Ziarul „Al 
Ahram" anunță că Salah Gohar 
i-a comunicat interlocutorului său 
protestul R.A.U. în legătură cu 
„zborurile avioanelor de spionaj 
americane deasupra Sinai-ului“. 
Același ziar informează că R.A.U. 
așteaptă un răspuns în această 
problemă din partea Washingto
nului.

Chineze in Uniunea Sovietică, 
și-a prezentat marți, la Krem
lin, scrisorile de acreditare pre
ședintelui Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S.. Nikolai 
Podgornii, anunță agenția TASS. 

După inminarea scrisorilor de 
acreditare, Nicolai Podgornii și 
Liu Sin-ciuan. au rostit cuvân
tări. Intre președintele Prezidiu
lui Sovietului Suprem al 
UJLS.S. și ambasadorul R.P. 
Chineze a avut loc apoi o con
vorbire.

• DATA FIIND IMPOR
TANȚA celor două mari pro
bleme de pe ordinea de zi a 
lucrărilor reuniunii de la 
Bruxelles a Consiliului Mi
nisterial al C.E.E. de la 
Bruxelles, cele mai multe 
tiare franceze au acordat o 
atenție deosebită discuțiilor 
din prima zi. Evocînd, prin
tre altele, problema reali
zării unei comunități mone
tare. „l’Aurore" constată : 
,Ieri, la Bruxelles, „cei șa
se" intr-un mare eian de 
unanimitate, s-au pus de 
acord asupra.. datei. A 
fost ales anul 1980 cind 
Europa monetară ar tre
bui realizată. Dar cum ? 
Acesta este marele mister. 
Divergențele sînt enorme. 
Iar, in jurul covorului ver
de din Bruxelles, fiecare din
tre miniștri reprezentînd sta
tele membre s-a limitat la 
un monolog de o formă de
centă. N-a fost nici o discu
ție, căci antinomiile ar fi a- 
părut in plină lumină și nici 
unul nu voia să etaleze,ast- 

. fel dezacordurile. Desigur, 
saltul ce trebuia făcut este 
enorm. Monedă, buget, credi
te, toate acestea țin de suve
ranitate națională. A le a- 
bandona in favoarea multi- 
naționalității, ceea ce n-ar fi 
decît o parte a politicii mone
tare, ar însemna să se accep
te supranaționalitatea".

• INTR-O REZOLUȚIE adop
tată de participanții la Congre
sul mișcării ..Junge Union" (or
ganizația de tineret a Uniunii 
creștin-democrate) se arată că 
recunoașterea graniței Oder- 
Neisse este „condiția indispensa
bilă pentru normalizarea rela
țiilor dintre R. F. G. și Polonia, 
ca și pentru reconcilierea dintre 
cele două țări". Deși au formu
lat anumite condiții in pro
blema ratificării de către Bun
destag a acestui documșat. dele
gații au sprijinit cu o puternică 
majoritate, încheierea Tratatu
lui polono—vest-german.

Este semnificativ faptul că re
zoluția, adoptată de către orga
nizația de tineret a U.C.D., se 
deosebește de atitudinea unor li
deri ai acestui partid, care con
tinuă să se mențină pe poziții 
anacronice.

Luind cuvîntul, reprezentantul 
permanent al României la O.N.U., 
ambasadorul Gheorghe Diaco- 
nescu, a subliniat: Actuala dez
batere cu privire la Coreea re
flectă încă o dată tristul fapt că 
aspirațiile legitime ale unui mare 
popor asiatic 'de a-și restabili u- 
nitatea țării sale nu au fost încă 
împlinite. Talentatul popor core
ean de 40 de milioane locuitori, 
care, cu un sfert de secol în 
urmă, s-a văzut scindat în două 
părți pentru motive cu totul stră
ine intereselor sale naționale, 
continuă să fie împiedicat, prin 
intervenție din afară, să-și reali
zeze, în exercitarea dreptului său 
inalienabil de a-și hotărî pro
priul destin, reunificarea patriei 
sale — Coreea. Imperativul de a 
se recunoaște poporului coreean 
dreptul său inalienabil de a-și 
hotărî singur propria soartă este 
în deplină conformitate nu numai 
cu Carta ONU. — în virtutea 
căreia dreptul popoarelor la auto
determinare și egalitatea suvera
nă a statelor constituie cheia de 
boltă a relațiilor internaționale 
contemporane — dar și cu afir
marea tot mai puternică a voin
ței popoarelor de a trăi ca na
țiuni independente, fără imix
tiuni sau presiuni străine.

Refuzul de a invita reprezen
tanții guvernului R.P.D. Core
ene să expună punctul lor de 
vedere asupra problemelor refe
ritoare la Coreea, demonstrează 
clar că, prin prezentarea și dis
cutarea anuală a rapoartelor așa- 
zisei comisii O.N.U. pentru uni
ficarea și refacerea Coreei, nu se 
caută unificarea acestei țări, ci 
perpetuarea scindării, a spus am
basadorul român. Faptele de
monstrează în mod categoric că 
pretinsa „forță a Națiunilor U- 
nite" care ocupă Coreea de sud 
de 20 de ani, a împrumutat un 
nume care nu-i aparține.

Guvernul român consideră că 
retragerea'trupelor americane din 
Coreea, încetarea oricărui ames
tec în treburile poporului core
ean și, prin urmare, desființarea 
comisiei O.N.U. pentru unifi
carea și refacerea Coreei, ca 
și necesitatea de a asigura 
condițiile pentru ca poporul co
reean să-și poată hotărî singur 
soarta în conformitate cu voința 
sa, constituie cerințe majore ale 
menținerii și consolidării păcii 
în Asia și în lume, a subliniat 
reprezentantul țării noastre.

M. Laird dezvăluie o misiune 
de „salvare

WASHINGTON 24 (Agerpres) 
>— La două zile după declarația 
făcută în problema raidurilor de 
bombardament efectuate de avia
ția americană asupra teritoriului 
R. D. Vietnam, în cadrul căreia 
afirmase că au fost atacate numai 
bazele de apărare antiaeriene 
nord-vietnameze, ministrul apă
rării al S.U.A., Melvin Laird, a 
ținut o conferință de presă în care 
a făcut noi dezvăluiri în legătură 
cu scopurile acestei acțiuni agre
sive. El a informat pe ziariști că, 
în cursul atacului, un comando 
special heliopurtat a pătruns 
adînc în teritoriul R. D. Vietnam, 
pînă la periferiile capitalei țării, 
în vederea unei misiuni de așa- 
zisă „salvare" a piloților ameri
cani capturați în timpul raidurilor 
anterioare de bombardament co
mise împotriva R. D. Vietnam. 
Laird a precizat că misiunea a 
eșuat.

Afirmațiile ministrului apărării 
al S.U.A. dau, în aprecierea ob-\ 
servatorilor politici, noi dimen
siuni atacului întreprins împotri
va teritoriului R. D. Vietnam. Se 
subliniază, în special, gravitatea 
hotărîrii luate de Administrație 
prin trimiterea unei asemenea mi
siuni în spațiul unui stat inde
pendent și suveran.

Agenția Associated Press rele
vă că în Senat adversarii războ
iului din Vietnam „au reacționat 
cu scepticism și surpriză" la 
aflarea acestei vești. Senatorul 
Edward Kennedy a criticat sever 
ideea lansării misiunii, adăugind 
că „deplînge politica ce a permis 
trimiterea comando-ului heliopur
tat în R. D. Vietnam". După pă
rerea mea, a continuat senatorul, 
„cel mai rapid procedeu de a-i 
vedea eliberați pe piloții noștri 
este de a anunța hotărîrea noas
tră de retragere completă din 
„Vietnam". La rândul său, senato
rul William Fulbright a deplîns 
acțiunea trupelor americane în
treprinsă asupra teritoriului nord- 
vietnamez, exprimîndu-și teama 
ca aceasta să nu constituie un in
diciu al unei noi escaladări a 
războiului din Vietnam.

/✓ a prizonierilor
NEW YORK 24 (Agerpres). — 

într-o declarație publicată la Na
țiunile Unite, secretarul general 
al O.N.U., U Thant, a apreciat 
că raidurile de bombardament 
întreprinse de aviația americană 
asupra teritoriului R. D. Vietnam 
la sfârșitul săptămînii trecute 
constituie „un nou element de 
perturbare" a situației din Asia 
de sud-est. El și-a exprimat spe
ranța că Washingtonul va pune 
capăt unor astfel de acțiuni „în 
interesul păcii din Indochina", 
reamintind totodată faptul că s-a 
opus și în trecut raidurilor de 
bombardament asupra teritoriului 
R. D. Vietnam.

Ministerul Afacerilor Externe 
al Guvernului Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud a dat publicității o decla
rație în care condamnă atacurile 
săvîrșite de aviația americană a- 
supra unor teritorii populate din 
Republica Democrată Vietnam, 
anunță agenția de presă Elibera
rea. Atacurile aviației americane 
asupra teritoriului R. D. Viet
nam, se arată în declarație, con
stituie acte de război deosebit de 
grave din partea Statelor Unite, 
acte ce reprezintă o încălcare 
fățișă a independenței, suverani
tății și securității R. D. Vietnam. 
Aceste acțiuni, menționează de
clarația, au pus în pericol activi
tatea conferinței cvadripartite de 
la Paris în problema Vietnamu
lui. Declarația exprimă, totodată, 
hotărârea populației din Vietna
mul de sud de a continua lupta 
împotriva agresorilor americani și 
a regimului de la Saigon pînă la 
victoria finală, pentru eliberarea 
Vietnamului de sud și reunifica
rea pașnică a patriei.

AUSTRALIA
ÎȘI APĂRĂ URANIUL

Lucrările Congresului P. M. S. U
• Marea bogăție de la „micul cangur" • Asaltul 

străine și legea de urgență
societăților

NEW YORK 24 (Agerpres). — 
Ambasadorii la O.N.U. ai Fran
ței, Marii Britanii, U.R.S.S. și 
S.U.A. s-au întîlnit din nou luni 
pentru a discuta posibilitatea re
luării misiunii reprezentantului 
special al secretarului general al 
O.N.U. pentru Orientul Apro
piat, Gunnar Jarring. întîlnirea a 
avut loc la reședința reprezentan
tului permanent al S.U.A. la 
O.N.U., Charles Yost.

Un purtător de cuvînt ameri
can a anunțat, după reuniune, că 
viitoarea întâlnire a ambasado
rilor „celor

TEL AVIV 24 (Agerpres). — 
în cadrul unei reuniuni electora
le a Partidului Muncii, ministrul 
israelian al apărării, Moshe Da
yan, a afirmat că „Israelul tre
buie să ia inițiativa unui dialog 
cu arabii, pentru a se ajunge la 
sfîrșitul războiului". Relevînd că 
„în Israel toată lumea, inclusiv 
opoziția, este de acord că situa
ția actuală nu mai poate dura", 
el a menționat că „trebuie să fa
cem totul pentru a începe acest 
dialog și să nu ne limităm efor- 

’ ! a ar-

patru" va avea loc

turile la simpla prelungire 
mistițiului".

Totodată, însă, ministrul 
lian a exprimat părerea că 
exista condițiile necesare pentru 
reluarea convorbirilor prin inter
mediul ambasadorului Gunnar 
Jarring. El nu a precizat în ce 
ar consta aceste condiții.

israe- 
nu ar

BUDAPESTA 24. — Cores
pondentul Agerpres, Alexandru 
Pintea, transmite: La Budapesta 
au continuat marți lucrările ce
lui de-al X-Iea Congres al Parti
dului Muncitoresc Socialist Un
gar. Au început dezbaterile pe 
marginea raportului de activitate 
al Comitetului Central, prezentat 
de Janos Kadar, prim-secretar al 
C.C. al P.M.S.U., și a raportului 
Comisiei de Revizie. în cuvîn
tul lor, delegații la Congres s-au 
referit la rezultatele și experien
ța acumulată în îndeplinirea: ho- 
tărîrilor stabilite de cel de-al 
IX-lea Congres al partidului pri
vind construcția socialistă a ță
rii, la transformările care au a- 
vut loc în industrie și agricultu
ră, în întreaga viață economică, 

-social-politică și culturală a ță
rii, în cei patru ani care au tre-_ 
cut de la congresul anterior. De 
asemenea, vorbitorii s-au referit 
la sarcinile organizațiilor de 
partid în anii următori, sarcini 
subliniate în raportul Comitetului

Central, la eforturile pe care cla
sa muncitoare, întregul popor un
gar sînt hotăriți să le depună 
pentru înfăptuirea lor.

Alături de alți delegați, în șe
dința de după-amiază a Congre
sului a luat cuvîntul Jeno Fock, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.S.U., președintele 
Guvernului Revoluționar Munci
toresc Țărănesc Ungar.

In cursul zilei de marți, con
gresul a fost salutat de Leonid 
Brejnev, secretar general al C.C. 
al Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, Hoang van Hoan, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al Partidului Celor ce Mun
cesc din Vietnam, Wladyslav Go
mulka, prim-secretar al C.C. al 
Partidului Muncitoresc Unit Po" 
lonez, Gustav Husak, prim-secre
tar al C.C. al Partidului Comu
nist din Cehoslovacia, și Todor 
Jivkov, prim-secretar al C.C. al 
Partidului Comunist Bulgar.

Lucrările congresului continuă.

„Cu micul nosfru can
gur, sper să facem saltul 
spre primul loc în lume 
ca producători de ura
niu". Profeția, plină de 
optimism, aparține lui Roy 
Hudson, directorul și prin
cipalul acționar al socie
tății miniere australiene 
„Queensland Mines Ltd". 
Nu se poate spune că o 
asemenea profeție ar fi 
lipsită de fundament-

eologii și cei mai 
reputați specialiști 
în explorări urani- 
fere consideră că 
recent descoperite
le zăcăminte de

uraniu de la Nabarlek (în lim
bajul aborigenilor australieni : 
.,micul cangur") sînt cele mai 
bogate de pe Terra. Mult mai 
bogate decît cele mai importan
te zăcăminte descoperite pînă 
acum — zona uraniferâ de la 
Blind-Riwer din Canada.

TINERETUL LUMII • TINERETUL LUMII • TINERETUL LUMII

Griji universitare la Brasilia
Vacanța universitară 

pare marcată în acest an 
in Brazilia de o preocu
pare mai accentuată a au
torităților pentru proble
mele actuale și de per
spectivă ale școlii brazi
liene, în general, 
universității, în 
Formarea unei 
guvernamentale 
formularea unei 
universitare în < 
1970 — 1980 și unele de
clarații privind o eventua
lă sporire a alocațiilor 
destinate Școlilor superi
oare, constituie indicii in 
acest sens.

Cu o populație care 
crește vertiginos, ca ur
mare a uneia din cele mai 
ridicate natalități din 
lume, Brazilia a depășit 
deja 90 de milioane de 
locuitori, peste jumătate 
din populație fiind alcă
tuită din tineri sub 18 
ani. Dificultatea principa

, și ale 
special, 
comisii 
pentru 
politici 

deceniul

lă cu care este confrunta
tă școala braziliană constă 
in faptul că aproape ju
mătate din locuitori sînt, 
Ia ora actuală, analfabeți. 
Un rccensămînt ale cărui 
rezultate nu au fost co
municate oficial pină in 
prezent, dar despre care 
s-a ocupat nu demult in
fluentul cotidian JORNAL 
DO BRASIL, relevă că în 
țară lipsesc aproximativ 
4 milioane de locuri în re
țeaua învățămîntului ele
mentar. Potrivit cifrelor 
oficiale, în anul de învă- 
țămint 1970, în cele 41 de 
instituții de invățămint 
superior braziliene au în
vățat mai puțin de 180 000 
de studenți, cifră care pla
sează Brazilia printre ță
rile cu un număr 
de studenți Ia mia 
cuitori. Un raport 
cluziv, elaborat la 
centă conferință a 
rilor, desfășurată sub aus-

redus 
de lo- 

con- 
o re- 
recto-

piciile Universității din 
Sao Paolo, vorbește de 
„insuficiența îngrijorătoa
re in capacitatea univer
sităților" și de „lipsa de 
cadre didactice care afec
tează posibilitatea unui 
proces normal de învâță- 
mint și pregătire științifi
că".

O altă sursă de preocu
pări în domeniul școlii 
superioare braziliene o 
constituie nemulțumirea 
pronunțată — manifestată 
în rindurile studenților și 
a unei mari părți a cadre
lor didactice — din cauza 
menținerii unor structuri 
depășite în viața universi
tară. Profesorul Zaferino 
Vas aprecia că „unele as
pecte ale organizării uni
versității constituie astăzi, 
probabil, singurele rămă
șițe ale structurilor seco
lului trecut în Brazilia se
colului al XX-lea“. De 
altfel, nemulțumirile ge
nerate de această situa-

ție reprezintă una din 
principalele cauze ale fră- 
mintărilor studențești, ca
re au punctat desfășurarea 
ultimilor ani universitari. 
Relatind punctele de ve
dere exprimate de tine
retul studențesc, unele 
ziare din Rio citează ce
rințele privind reintrodu
cerea autonomiei universi
tare și, totodată, permi
siunea de activitate liberă 
pentru organizațiile stu
dențești. Studenții brazi
lieni se pling — remarcă 
presa din marea țară sud- 
americană — că trebuie 
să plătească taxe prea ri
dicate ; ei critică, de ase
menea, dificultățile pe ca
re Ie intimpină pe planul 
condițiilor de viață din 
cauza numărului mic de 
locuri la cămine și restau
rantele studențești.

Principala problemă și, 
totodată, principala re
vendicare a studențimii 
— ca și a opiniei publice

braziliene în general — 
rămine, însă, dezvoltarea 
învățămintului superior, 
construcția de noi univer
sități și laboratoare care 
să facă față necesităților 
și dorinței de afirmare a 
tinerilor într-o țară care 
ocupă locul al 8-lea din 
lume din punctul de ve
dere al numărului locuito
rilor. Voci pentru o ac
țiune energică în acest 
domeniu se fac auzite în 
cele mai diferite sectoare 
ale vieții publice brazilie
ne. în ce le privește, au
toritățile de la Brasilia 
au anunțat Ia începutul 
acestei luni, prin declara
țiile titularului ministeru
lui de resort, că se caută 
actualmente „posibilitățile 
unei măriri substanțiale a 
alocațiilor destinate con
strucțiilor universitare și, 
în general, dezvoltării u- 
niversității".

P. N.
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Dacă directorul lui „Queens
land Mines Ltd" și-a manifestat 
în public entuziasmul pentru 
viitorul exploatărilor uranifere 
australiene, premierul Gorton a 
socotit oportun să-și facă cu
noscute alte preocupări în pri
vința „micului cangur" și a bo
gățiilor sale. „N-aș putea pre
vedea — a spus dl. Gorton — 
dacă Australia va fi prima sau 
a doua mare producătoare de 
uraniu din lume. Pot, însă, să 
afirm cu certitudine că dacă
vom lua măsuri adecvate, nu 
noi australienii, ci alții vor pro
fita de uraniul de la Nabarlek. 
Noile avuții naturale trebuie 
apărate de asaltul societăților 
străine". Ca primă măsură de 
apărare guvernul australian a 
însărcinat o comisie specială de 
juriști - experți să elaboreze 
o „lege de urgență" — care să 
împiedice acapararea uraniului 
de la „micul cangur" de către 
monopoluri străine. Legea care 
se află depusă deia de două 
săptămîni la Biroul parlamentu
lui prevede că societățile sau 
persoanele particulare străine 
nu pot deține, în total, decît cel 
mult 15 la sută din acțiunile so
cietăților australiene care se 
ocupă cu prospectarea și ex
ploatarea zăcămintelor uranife
re. Această „lege de urgență" 
este considerată în cercurile 
economice de la Melbourne 
drept cea mai severă restricție 
impusă pînă acum de guvernul 
australian investitorilor străini.

Temerile guvernului australian 
că societăți străine ar putea do- 
bîndi controlul asupra uraniului 
din Nabarlek au un fundament 
foarte palpabil. La numai cîte- 
va luni după anunțarea desco
peririi zăcămintelor de uraniu 
de la „micul cangur" (în decem
brie 1969), diverși investitori 
străini au'cumpărat aproape, 20 
la sută din pachetul de acțiuni 
al Iui „Queensland Mines Ltd". 
La bursele din Sydney și Mel
bourne au circulat zvonuri des
pre o apropiată perfectare a 
preluării „pachetului de con
trol" al acțiunilor lui „Queens
land Mines Ltd" de către „Con- 
zine Rio Tinto of Australia" 
(C.R.A.) o „societate fiică" a 
monopolului minier britanic 
„Rio Tinto —Zinc Corporation". 
Interesul amatorilor străini de

în zona bogățiilor 
australiene este ex-

implantare 
uranifere ----------- ,_
trem de mare, dat fiind nu nu
mai amploarea zăcămintelor de 
la Nabarlek, ci și costul scăzut 
al exploatării. Dintr-o tonă de 
minereu extras la „micul can
gur" se obfine o cantitate de 
oxid de uraniu de 3—4 ori mai 
mare decît la alte exploatări si
milare. Un alt mare avantaj — 
constă în faptul că minereul se 
află la o adîncime de numai 
1—1,2 m ceea ce oferă, practic, 
posibilitatea unei „extracții la 
suprafață". Managerii lui 
„Queensland Mines Ltd" apre
ciază costul oxidului de uraniu 
care va fi obținut la Nabarlek 
la mai puțin de jumătate în 
comparație cu exploatările 
existente în alte locuri.

Astfel stînd lucrurile preocu
parea guvernului australian 
pentru apărarea marii bogății 
de Ia „micul cangur" apare fi
rească.

E. R.

• MINISTRUL FRANCEZ 
al economiei și finanțelor, 
Valery G is card d’Estaing, a 
făcut marți o vizită la Lon
dra, unde s-a întilnit cu o- 
mologul său britanic, An
thony Barber.

In centrul discuțiilor pe 
care Giseard d’Estaing le-a 
avut în cursul dimineții și 
al după-amiezii cu Anthony 
Barber s-au situat probleme 
referitoare la eventualele ob
stacole de natură financiară 
și monetară legate de adera
rea Angliei la Piața comună.

Din surse guvernamentale 
engleze s-a aflat că atît Bar
ber cit și ceilalți interlocu
tori ai lui Giseard d’Estaing, 
printre care Geoffrey Rip- 
pon, șeful delegației engleze 
la tratativele cu C.E.E., au 
încercat să-1 asigure pe mi
nistrul francez că economia 
engleză și lira sterlină nu 
trec în prezent prin dificul
tăți atît de mari, incit să 
constituie un obstacol in ca
lea aderării Angliei la Piața 
comună.
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