
COMUNICATUL
Ședinței plenare 

a Comitetului Central

Proletari din toate țirile,

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

al Partidului
Comunist Român ;

In ziua de 21 mai a.c. a avut loc ple
nara Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român. La lucrările plenarei 
au participat, ca invitați, membri ai 
Consiliului de Stat ți ai Consiliu
lui de Miniștri, președinți ai co
misiilor permanente ale Marii Adu
nări Naționale, șefi ai secțiilor C.C. al 

P.C.R., membrii Colegiului Central de 
partid, prim-secretari ai Comitetelor 
județene de partid, conducători ai unor 
instituții centrale de stat, ai organi
zațiilor de masă și obștești, ai Fron
tului Unității Socialiste, ai consiliilor 
oamenilor muncii de naționalitate 
maghiară și germană, redactori șefi ai 
presei centrale.

Plenara a avut următoarea ordine 
de zi:

Activitatea delegației de partid și 
guvernamentale române la sesiunea a 
XXIII-a, specială, a Consiliului de 
Vjutor Economic Reciproc ;
w Cu privire la Consfătuirea interna
țională a partidelor comuniste și mu- 
citorești;

Convocarea, normele de reprezen
tare și ordinea de zi a celui de-al X-lea 
Congres al Partidului Comunist Ro
mân.

La primul punct al ordinii de zi, 
plenara a ascultat informarea prezen
tată de tovarășul Gheorghe Rădnlesca 
cu privire la lucrările și hntăririle re
centei sesiuni a Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc și la activitatea 
desfășurată la această sesiune de către 
delegația de partid ți guvernamen
tală' a Republicii Socialiste România.

Plenara a dat o inaltă apreciere ți 
a aprobat in unanimitate activitatea 
delegației române conduse de tovară
șul Nicolae Ceaușescu la sesiunea Con
siliului de Ajutor Economic Reciproc. 
I Plenara a aprobat în unanimitate 
tțocumentele adoptate Ia această se
siune și a dat sarcină Consiliului de 
Miniștri să ia măsurile corespunză
toare. Plenara a subliniat că lucrările 
sesiunii, documentele adoptate cu acest 
prilej constituie o contribuție impor
tantă la adîncirea colaborării ți coo
perării economice și tehnico-științifice 
dintre statele membre ale C.A.E.R.. 
la perfecționarea activității Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc pe baza 
principiilor internaționalismului so-

aist !■■■■ la prrgt'.rea și la tacrs- 
rile CanUtaini totua^toaato • par-

Plenara a aprobat in unanimitate ac
tivitatea depusă și măsurile între
prinse de Comitetul Executiv al C.C. 
al P.C.R. în legătură cu participarea 
Partidului Comunist Român la pregă
tirea acestei Consfătuiri, precam și ac
tivitatea delegației P.CJt. la lacrările 
Comisiei pregătitoare care s-aa desfă
șurat Ia Budapesta și Mascara.

Comitetul Central a betărit ca 
Partidul Comunist Român să participe 
la Consfătuirea interaapaaală a parti
delor comuniste și maacitomri care 
va incepe Ia 5 iunie anul curent și a 
stabilit delegația sa la această consfă
tuire, alcătuită din tovarășii Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Comi
tetului Central al Partidului Comunist 
Român, conducătorul delegației. Paul

la toc bai» r»a toeranăar plinirii 
a tont ca»torni tavartful Xaraiae
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HOTAR!Al RE
cu privire la convocarea ♦ 

celui de-al X-lea Congres al :
Partidului

Comitetul Central al Partidului 
Comunist Român, întrunit în ședin
ță plenară în ziua de 21 mai a.c., 
hotărăște :

Convocarea la data de 4 august 
1969 a celui de-al X-lea Congres 
al Partidului Comunist Român, cu 
următoarea ordine de zi:

1. Raportul Comitetului Central 
cu privire la activitatea P.C.R. în 
perioada dintre Congresul al IX-lea 
și Congresul al X-lea al P.C.R. și 
sarcinile de viitor ale partidului.

— Raportor tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

2. Directivele Congresului al 
X-lea al Partidului Comunist Ro
mân privind planul cincinal pe anii 
1971—1975 și liniile directoare ale 
dezvoltării economiei naționale pe 
perioada 1976—1980.

Comunist Roman
— Raportor tovarășul Ion 

Gheorghe Maurer.
3. Raportul Comisiei Centrale de 

Revizie.
— Raportor tovarășul Constantin 

Pîrvulescu.
4. Modificările ce se propun a fi 

aduse Statutului Partidului Comu
nist Român.

— Raportor tovarășul Virgil 
Trofin.

5. Alegerea Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român și a 
Comisiei Centrale de Revizie.

In vederea alegerii de delegați 
pentru Congresul partidului se sta
bilește următoarea normă de repre
zentare : un delegat la 1000 
membri de partid, luîndu-se ca 
bază efectivul partidului la 31 mai 
1969.

Delegații pentru Congres vor fi 
aleși la conferințele extraordinare ț 
ale organizațiilor de partid județe
ne și a municipiului București. 0 

Plenara a dat mandat Comitetu
lui Executiv să elaboreze tezele a 
Comitetului Central pentru Con- 
greșul al X-lea al P.C.R., precum 
și proiectul de directive privind ® 
planul cincinal pe anii 1971—1975 
și liniile directoare ale dezvoltării ț 
economiei naționale pe perioada 
1976—1980. care vor fi supuse dez- Q 
baterii tuturor organizațiilor de 
partid, opiniei publice. •

Pe baza concluziilor ce se vor 
desprinde din dezbaterea tezelor și 0 
a proiectului de directive, Comite
tul Central al partidului va defini- ® 
tiva documentele ce vor fi supuse 
Congresului al X-lea al P.C.R. ®

FeC-i de tutni h Șantierul naval Calați

Foto: O. PLECAN

TINERII LA MASA DE LUCRU
A COMITETULUI DE

la^o-ac. așadar, la masa do 
•acra a cota ridul ui da direcție. 
Iwiaari da dropi. cum se știa, și 
eacratanii comrfetului U.T.C. 

âaftropriodoro. Contactul na- 
ai forul colectiv da 

coadacoro a activității econo
mica deschidă o larga pers- 
pedvvai asupra muncii de an- 
«mih a organizației. Pe ce 
coordonate valorice se înfăp- 
^»osc premisele existenta, in 
taraaed rezultatelor concrete ale 
educației tineretului ? O între
bare ce ni se pare tot timpul 
îe actualitate. In uzina, în fa
brici, pa șaaiiere, îndeplinirea 
sardei lor de plan constituie 
pemctul de concentrare maximă 
a tuturor faclorilor din între
prindere, implicit a acțiunilor
educativa prin muncă și pentru 
muncă desfășurata de organi
zați. « U.T.C. Comitetele de di-

Descoperirea unei 

zone de minereuri 

feroase
In nunții Poiana Ruscăi, spe

cialiștii de la întreprinderea de 
explorări miniere Deva au desco
perit a nouă zonă de minereuri 
feroase. A fost stabilit programul 
de continuare a cercetărilor și 
eipl orari lor în vederea determi
nării rezervelor și punerii lor în 
«aJoare.

ÎNPAG.A4-A:
EXIGENTA — CLIMAT NOR

MAL STIMULATOR AL 
TALENTELOR AUTENTICE.

(Opinii despre o relație per
fectibilă : scena și creația 
tinerilor dramaturgi).

S»mnează : MIHAI JIMIU, 
ANDREI BALEANU ii MI
HAI NEAGU BASARAB.

într-o notație anterioara 
a Jurnalului nostru, care se 
întreba cînd ne maturizăm 
trimiteam cititorul Ia reciti
rea unui articol al lui Marx, 
în economia însemnării de 
atunci a trebuit să renun
țăm la citgva propoziții pe 
care am li dorit să le luăm 
din marele gînditor. Ele ne 
arwijineau si mai bine afir
mația noastră că maturita
tea trebuie să ne găsească 
așezați într-o profesiune 
bine stabilită, în concordan
ță cu aptitudinile si dorin
ța noastră. în care valențe
le de care dispunem să se 
valorifice cît mai deplin. 
Cum ne alegem profesia ți 
cum’ știm dacă cea aleasă 
e gi cea bună, ecran între
bări pe care nu le evitam 
întrutotul. dar al căror 
răspuns îl consideram ca 
dat pentru a ne putea urma 
demonstrația noastră. Iată 
ce zice Marx despre alege
rea profesiunii, si cuvintele 
lui mi se par cu atit mai 
interesante cu cît destui ti
neri. cum o dovedește presa 
literară. Preludiul ..Sein teii 
tineretului", ți altele, «fnt 
terrfatL sere profesiile ar-

POST
SCRIPTUM
GHEORGHE SUCIU

DIRECȚIE
7

rectie, în preocuparea lor pen
tru bunul mers al activității în 
unitate, aduc în centrul atenției, 
supunîndu-le dezbaterii, căufînd 
soluții, aspecte esențiale ale or
ganismului economic. Alimen
tarea propriilor obiective din 
problematica de lucru a comi
tetului de direcție, reprezintă 
pentru comitetul U.T.C, așa cum 
mai subliniam intr-un recent ar
ticol, o necesitate, după cum 
tot o necesitate este ridicarea 
în acest cadru a problemelor pe

care tinerii, organizația, le con
sideră deosebit de importante, 
încercăm în cele ce urmează 
o radiografiere a situației, așa 
cum se prezintă ea acum, la 
un an de la crearea comitete
lor de direcție. Cadrul investi
gației — organizații U.T.C. din 
cîteva întreprinderi din munici
piul Brașov — zonă de puterni
că concentrație industrială, cu 
un pronunțat „coeficient de ti
nerețe" : peste 40 la sulă din 
populația activă a județului, 
procent în multe întreprinderi 
depășit.

Publicăm ancheta in pagina a 3-a:

tlstîce si abstracte : „Profe
siunile care n-au prea, mul
tă tangență on viața, d ae 
ocupă în primul rind cn 
adevărurile abstracte sînt 
cele mai periculoase pentru 
un tânăr ale cărni principii 
nu sînt încă ferme, ale cărui 
convingeri nu sini încă trai
nice și solide. Dar aceste 
profesiuni nl se par cele 
mal nobile dacă sînt adtnc 
înrădăcinate In inimile noas
tre. dacă sintem gata aK ne 
sacrificăm viața ți să ne pu
nem toată strădania In sluj
ba Ideilor oare predomina 
în aceste profesiuni.

Ele pot aduce fericirea ce
lui ce simte o chemare pen
tru aceste profesiuni. d*r fl 
pot distruge pe cel care ae 
hotărăște În mod pripit la 
alegerea lor. fără a chibrul 
bine, sub impulsul momen- 
tuluf“. Iar mai dejjarie, 
Marx zice : „Ceea ce trebu
ie să ne conducă In primul 
rînd in alegerea profesiunii 
este binele omenirii, pro
pria noastră desăvlrjire. 
Nu trebuie să ne închipuim 
că aceste două Interese pot 
deveni ostile, pot fi angre
nate într-o luptă, iar unul 
din ele trebuie să-l distrugă 
pe celălalt; firea omului 
este astfel alcătuită. Ineli

(Continuare in pag. a V-a)

ORIGINALITATE
Șl ACTUALITATE
Deseori prin originalitate 

se înțelege o rebeliune 
iconoclastă împotriva regu

lilor, o luare în răspăr a tehnicii 
artistice de pînă la un moment 
dat. De pildă, intr-un roman, 
pe lingă acțiuni și conversații, 
mai găsim și ample analize ale 
forului interior al personajelor. 
Ba chiar și mici judecăți perso
nale ale autorului asupra eveni
mentelor și eroilor. Aceste inter
venții, în film, sînt interzise. Și 
intă-l, de pildă, pe Godard că 
infringe aceste tabuuri. In fil
mele lui găsim comentarii vorbite 
prin care autorul explică specta
torilor ce au vrut eroii să facă. 
Tot așa, filmele lui sînt pline de 
docte citate din diverși autori, 
din Cocleau, Camus, Malraux, 
Lawrence, Drien la Rochelle, 
Aragon, Hegel, Kant, Novalis. 
Provei apunea că a face așa a

*

D. I. SUCHIANU

ca și cînd ai oferi un cadou de 
care ar atârna încă eticheta pre
țului. Godard calcă aceste reguli 
de structură. Este asta originali
tate ? De pildă, o antică regulă 
cere acoperirea corpului cu o 
vestimentație corespunzătoare. 
Celui care ar viola această lege 
i se poate, la rigoare, zice că este 
un original, dar nu în înțelesul 
pe care acest cuvînt îl are în es
tetică și în teoria artelor frumoa
se. Ca să fim drepți, g-ar putea

ca inovațiile de formă, de factu
ră, gen Godard, să fie, finalmen
te, ceva frumos. Dar asta ar în
semna că Godard a inventat o 
nouă artă, alta decit cinemato
graful. O artă care întâmplător 
întrebuințează aceleași aparate 
tehnice, așa precum sonetul șt 
romanul folosesc hîrtie, cerneala 
și tipar, rămînînd însă două arte 
distincte, regulile uneia nepotri- 
vindu-se cu regulile celeilalte. Un 
sonet tn proză sau un roman in 
versuri nu sînt nici inovație, nici 
originalitate, nici roman, nici so
net. De altfel, în cele mai multe 
cazuri de originalitate formală, 
realitatea însăși a inovației este 
pur formală. Iată cum definește 
decanul Academiei Cinematogra
fice din Paris, d-l Mitry, acel 
„nou val", a cărei apelațiune in
dică așa de ostentativ pretenția

(Continuare în pag. a V-a)



Pag. 2 scInteia tineretului

CONCURSUL DE ADMITERE INVITAȚIE LA CAMPING

PENTRU TIMPUL
©V. LIIBEI&

12,30 ; M ; 11,15 Î 20,») î Grivlța 
(orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 11; 18,15 ; 
20,30). PIPELE rulează la Moșlloi 
(orele 15 3Q ; 18 ; 20,30). LA i»l 
DE eden rulează la Populai (o- 
rele 15,30 ; 18 ; 20,30). PAȘA ru
lează Ia Munca (orela 11 ; 18 ;
PE TEREN PROPRIU orale 20) 
RISCURILE MESERIEI rulează la 
Flacăra (orele 15,20 ; 18, AUTORI
ZAȚIE DE CĂSĂTORIE orele 
M,30). TATA rulează la Ferentari 
(Orele 15,30 ; 18 ; 20,18). BUNA
ZIUA CONTESA rulează la Cos 
moi (orele 15,30 ; 18 ; 20,18).

Pină în 1900, campingul era 
complet necunoscut. Pe la în
ceputul secolului, francezii 
Louis Patrice Charles șl Henri 
Bonnameaux au strîni in Ju
rul lor un grup de tineri, ama
tori să-și petreacă timpul în 
aer liber, la țară, ți au în
ceput, cu ei, scurte călătorii, 
lnaugurînd ceea ca mai tlrzlu 
avea să se numească „cani- 
ping“- Cel din Jur li conside
rau, se pare, ca să apelăm la 
un eufemism, niște originali .. 
Li se părea straniu ca In se
colul XX niște oameni să doar
mă în hambare sau in 
vetrelov țărănești. clnd 
aveau tot confortul.

In ÎMI, ..Uniunea Parisului** 
organizează o excursie cu niș
te „tineri flamaștl" care fă
ceau călătorii în împrejurimi 
Parisului sau trav«___ -'
mergind mal mult pe Joa. K* 
ran. Insă, neresp st tnacl 
Înaintea tor mi mesager, caro 
ofl cadă la teîategera ra Ier- 
meni M le
r ieuu 
pentru o 
grupur-Je 
e-jpnndă el te 
iar pădurice, 
tunetjer șt 
lacuri fixe d 
mai nota că

JOI. » MAI

GRĂDINI CINEMATOGRAF

19—M MAI IMf

iu

nou coflfun, intre 1 șd 9 sep-

PASIUNII

nemaMIC GHID CAMPING
I. VULCAN

JOI, 22 MAI 1M9
PROGRAMUL I

Un airtograf la

cerere

PROGRAMUL IX

Mircea Ghergninescu (reluare).

CLUJ

IAȘI

TIMIȘOARA

Lecția 
elevi : 
Xll-a)

BKA- 
Parc

CASE DE CULTURA 
STUDENȚEȘTI

de spectacole. Joi,*
0

Vaslle Crețu ; 
„Rfizbunarea 

de spectacole,

• Opera sjl tineretul — preîlntfi 
Marian Mateescu : Spectacolul ..Lisați-mă iă cint" dat de Operai 
Român* (Sala <' 
era M.15).

opiniilor : Concurs a- 
tema „Ideal, idea1 
estetic- — prezidează

RĂ SPLA TA

IN LICEELE DE SPECIALITATE

g fMM» Parii

»• DJI- M A

•

te • . .

La Ministerul învățămîntnlui a avut loc, miercuri dimineața, 
o Conferință de presă, în cadrul căreia repreientanții presei au 
fost informați despre modul de desfășurare a concursului de 
admitere în liceele 4* specialitate. Spre deosebire de edițiile 
anterioare ale examenului, anul acesta subiectele probelor 
scrise se stabilesc de Ministerul Invățămintului, care Ie predă 
în plicuri sigilate inspectoratelor școlare. Pilcurile vor fl des
chise de președinții comisiilor de examinare înainte de începe
rea lucrării scrise respective. Probele orale se vor desfășura 
pe baza biletelor întocmite de profesorii examinatori șl apro
bate de președintele comisiei. Fiecare bilet va cuprinde cite 
două întrebări. In el vor fi menționate sesiunea In care se 
susține concursul, numărul comisiei și data întocmirii. Acolo 
unde vor funcționa mai multe comisii de examinare, vor fl 
folosite la examenul oral bilete cu aceleași subiecte.

Sesiunea de vară a conenrsului de admitere In InvățămM- 
tul de zl al liceelor de specialitate se va erganlxa latre 11 și 
28 iunie. La liceele la care nu vor fl ocupate toate locurile 
se va organiza, in toamnă, un 
tembrle.

Hie Sandru, învățător, azi 
pensionar, este un pasionat 
cercetător de vechi manuscri
se. Sătenii dimprejuiul Reghi
nului îl cunosc O recentă 
drumeție l-a adus satisfacția 
descoperirii „Didahiilor" lui 
Petici Maior, lucrare cu con
ținut educativ ți moral, scrisă

De fapt, scrutarea Măriri 
Mureșan din Deda era adre
sată scriitorului Ian khria. 
Ea îl ruga pe amarai rahrteri 
„De la om la om** să-l IMes- 
nească abținerea um aetagraf 
și dacă se poate și a nai li
tografii a jucitereJai A ar a 
Dan de la „Uai erriiatea" 
Cluj.

Am solicitat secretara im ge
neral al clubului să as ajou

Molecula informați 
dezoxi ribonucleic — 
limbajul prescurtat al acmciaJaD- 
lor — a fost fotografiau raeesț. 
pentru prima dată, d« cătn Jaea 
Griffith, un tînăr eereafătar <« 
California — anunță 
„Time". Așadar, purtlterul 
sajului genetic", molacr’r 
cărei structuri depind, te J 
instanță, caracteniudia eiaitri 
individuale — de la aptlGwteM pi
ni la culoarea ochitor ai ■ păr_- 
lul — ți-a făcut cunoacate. te aft?- 
șit, „semnalmentele". E« coraa- 
pund perfect ea „partraCnl rabar" 
prezis In urmă ea II am de că
tre cunoscuțil lavanQ Crick ș_ 
Watson. J a uree ți al preswaluf No
bel. A.D.N. as preinti lxtr-ada- 
vSr, sub forma un« eUd dubte, 
formate din două lanțuri peptidr
ee încolăcite fl întrețesute. Faptul 
că geneticienii au dobtrdlt _ftfa* 
completă a mlxterlosului •—Gan
ger- bioiogic, cel care determină 
ca sintezele proteice — baza aao- 
Ieculară a existenței hunii vii — 
să decurgă Intr-un anumit mod. 
după o regulă precisă, stabiliu șt

-A S

eu caractere chirilice șl HoA- 
rită în anul 1898. Nu demult, 
iile Șandru a oferii Bibliotecii 
centrale din Cluj „Cazaniile" 
lui Varlaam, carto extrem d« 
rară.

In rezolvarea aceitei cereri.
Ieri am primit la redacție 

răspunsul clubului clujean fl 
bineînțeles fotografii cu înta- 
grafnl respectiv.

Publicăm atît fotografia sim- 
patienlul JueStor cit sl autogra
ful ska, intrnelt sperltn ei ara 
mail! admiratori printre terii noștri.

SNA GO V. Altitudine. M me
tri. Situat pe drumul națim*l 
nr. 1, Ia km .31 de București. 
La dispoziția amatartiar M 
află corturi de cite 2 perroa- 
ne ți căsuțe din prefabricate 
pentru 2—I persoane, tnstatetil 
sanitare moderne, curent elec
tric. prize, duyuri. Există un 
loc special amenajai pentru 
instalat corturi pro piti. Obiec
tive de vizitat : parcai si pă
durea Snagov. mănăstirea.

BĂNEASA. Situată la margi
nea orașului București, pe D.N. 
1. la km. 12. in pădurea ea 
același nume. Corturi ri căsu
țe de 2 persoane. Obiectiva 1 
Grădina Zooio<ică.

MAMAIA- La marginea ora
șului Constanta (la 0 km pa 
D N. Iul, Intra Marea Nea
gră si lacul SiutghtaL Pe tra- 
seunle de campunr 
tecun In eortun mstlaiiaiwte 
M terigatewiiri RMaterae. Sta
ție Prea și atelier penwa *r- 
parattl auto, te 4 km. dtrtsitA

EFORIE SUD- Pe Hrqpl D X. 
1. li agă parcul prmeipai ai 
statiuflcL în teren se afu car- 

eftis’-.e Dea-.-. 3—4 ■*:-

Semnalmentele
unei molecule

• 4

rrn

pr OK

IOANA VASIUU

I rodtt%<lc noi al< t«wi

Structura și arhitectura
populara in Maramureș

V. MOINKAGU

Opera Română : LACUL LEBE
DELOR — ©ra Ifi,30 ; Teatrul Na
țional WI. L. Caraglale" (Sala Co
media) — HEIDELBERGUL DE 
ALTADATÂ — ora 19,30 ; (Sala 
Studio) : TOPAZE — ora 19.30 J 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(B-dul Schitu Măgureanu) : vic
timele DATORIEI — ora 20,00 ; 
(Sala Studio) : SFÎNTUI. MITICĂ 
BLAJINU — ora 20,00 ; Teatrul 

t Nottara" (B-dul Magheru) : 
COW LUNA E ALBASTRA — ora 
1AM ; (Sala Studio) : ANONIMUL 
— ora 20.M ; Teatrul Giulești : 
OMUL CARE A VĂZUT MOAR
TEA — ora 19.31 ; Teatrul ,,Bar
bu Delavrancea" . BALUL FLO
RILOR — ora 20.10 ; Teatrul E- 
VTriesc de Stat : UN ȘIRAG DE 
PERLE — ora M.M ; Studioul 
LA.T.C. : CIOCÎRLIA — ora 19,30 ; 
Teatrul „Ion Creangă" (Sala Pala
tului) l POVESTE NETERMINA- 
TA — ora 18.20 ; Teatrul Țăndări
că (Calea Victoriei) : ȘORICELUL 
ȘI PĂPUȘĂ — ora 17.M ; CABA- 
RFTTSSIMO — ora 20.30 ; (Str. A- 
cademiri) : A FUGIT UN TREN — 
ora 17.0» ; Teatrul „C. Tănase- 
tSala Savoy) : TAXASE REVUE 
~ ora 19.33 : (Calea Victoriei) ; 
FEMEI FEMEI. FEMEI — ore 
19.3i : (Grădina Boema) : NU TE 
L-ASA STROE — ora 19.30 ; Tea
trul de Vară Herăstrău : HANUL rnnnmoR populare — «ra 
33.M : Ansamblul U G.S. : SELEC- 
TIUNI fl — ora 30.M.

PRINȚUL NEGRU rulează Îs 
Stadionul Dinamo (orele 20) 
Doina (orele 20) ; TARZAN, OMUL 
JUNGLEI rulează Ia Festival (o 
rele 20) ; A TRAI PENTRU A 
TRAI rulează Ia Expoziție (orele 
20) ; PROFESIONIȘTII rulează la 
Buzețti (orele 20) : PE URMELE 
ȘOIMULUI rulează la Bucegi fe
rele 20) : CĂSĂTORIE PRIPITA 7 
rulează la Unirea (orele 20) 
BECKET rulează la Lira (orele 
20) ; PE URMELE ȘOIMULUI ru
lează la Aurora (orele 20) ; C0- 
MEDIANȚII rulează la Tomis 
(orele 20) ; PE URMELE ȘOIMU
LUI rulează la Arta «orele 20) ; 
TATA DE FAMILIE Tuieazâ la 
Vltan (orele 20) ; VREMURI MI
NUNATE LA SPESSART rulează 
la Rahova (orele 20) ; RIO 
VO rulează la Progresul 
(orele 20).

LA DCL CE VTTA rulează la Pa
tna icrele 13 ; 18,30 ; 20).
TAREAN. OMUL JUNGLEI rulea
ză te Republica (orele 9.15 ; 11,45, 
14 : liJI : 11,45 ; 21) ; Festiva] (o- 
rete 1 st ij J1 . 13.30 ; 18 ; ll.M î 
rn. PRINȚUL NEGRU rulează 
la Lssexftrm (orele 9.15: 11.30 , 
fâ.« . l&JJ ; MJ3B ; «) ; Favorit 
fere-e *• ; U ; 15.30 : 10 : 20.30 ; In 
eav^tetara Repara] de 1 Mal) ; 
B^eiwevn coreie I ; 11.1J ; 13.31 5 
KJI. !««. M). ASASINATUL 
«-A COMIS LUNI rulează la 
Vinora terete 1 ; u.u ■ ixm ; » ; za.£3 ; a TBAl pentru a
TRAI raised la Central (orele 
Ut ; U . im : COXTEMFOKA- 
Nl-L ZIC ©reia 17 : tsi. U.LZU 
rolieaa* te LsmCsaa terete 0.45— 
mi !□ amtinuar* : I1A5 ; 3U5 : 
te coimpteEare Romien JciUeta). 
FT5TII. itccA mrrrNi DOLIU 
rrlează te VHtorul (orele 15.11; 
lăi NOAPTEA E FĂCUTĂ PEN
TRU— A VISA ruleazA ]a Doina 
(orele •—II matineu pentru copii ; 
11.30 ; 13.45 ; II ; 1IJM ; 20.fi) J
Volga (orele •—15,45 In continuare; 
IAU ; C «A CI UN CU ELI
SA BETA rulează te Union (orele 
15.M : II ; 30.30) : PE PLAJELK
LUMII mlează la Timpuri Noi 
(orele 9—21 In continuare). A 
TRAI PENTRU A TRĂI rulează 
la Feroviar (orele 9—14.31 în con
tinuare ; 17JB ; ît^l) ; Excelsior 
tar^a A« ; U.U ; 1X45 ; 1X15 ;
tt<S ; S.I5Ș. CRIMA ÎN STIL 
PEMSCXAL ratează te Înfrățirea 
carete 1X33; D-4» ; Mb APRLR 
WMAT-n rx_MEă te Buzecti 
e-vte ttM—M . ?n ecQtptetare 
PMLCIirL H FVGA) ;

ADIO 
(orele 
IA«5 ; 11.45 ;

te___ .TOGA) ;
— : n :
GRrxGO rclMzfl te Daria 
RJa-MJB te eaattnure .
3i> ; M nrfta icrele 4-3B ;
:e : mm.- itJi : MAB. M rilIF- 
LE BOndTLn rulează la Bucegi 
■orele BJ9 . U ; UJI ; II ; M.W) ; 
Aurora (ord« 9 ; 11.15 ; 13.M ; 10 : 
IA»: 28,M), Arta (orele fc-15.45 
tn continuare ; II : 15 ; 21.31) ; CA
SA TO BrE PRIPITA? rulează la li
ni rea (erele 15JI ; 11). BECKET 
rulează la Lira (orele 11) ; TATA 
DE FAMILIE rulează la Drumul 
Sării (orele 11 ; 17.30 ; M) ; Vltan 
Iorele 15,31 J II, PENSIUNE PEN
TRU HOLTEI orele M.30). VRE
MURI MINUNATE LA SPESSART 
rulează la Ciulești (orele 15,30 ; 
11 ; 31,31) : Rahova (orele 15.90, 
■OMANTÂ PENTRU TROMPETA 
Orele 18). ÎN UMBRA COL
TULUI la Melodia

15 ; 13,M ;
Modern (orele 9 ;

U M : N : 18.18 î 20.30) j Fia- 
(orele 8 : 11.15 : 13.M î 10 1 
Jfl.M). COMIDIANȚII HI-

Floreuca (orele 81 
13.30) ; Tomls (ore-

1,15—17,20 In continuare) ; 
PARADISUL INDRAGOSTIȚILOR 
rulează la Gloria (orele 8 ; 11,15

• 11,11 I.imba germană. 
16 (reluare) a 11.31 Pentru 
Consulta’!i la fizică (clasa a _ .
• 11,M Filmul artistic „Premiere 
strict secrete*1 • 15,oi Tenis de 
cîmp România — Israel din sfer
turile de finală ale „Cupei Davis-

partide de simplu • 18,31 Stu
dioul pionierilor la... Constanța
• îi.M Telejurnalul de seară ; Bu
letinul meteorologic • 15,38 Seară 
de teatru ; .-Richard al m-iea d< 
William Shakespeare a 21,X) 
tanprrmlya a 21,41 Tranifocat
a 2LM Arte inimoase ; prin expoziții • Z2-2S Mime! populară 
instrumentală g 22,35 Antologie II- 
-îei •. Versuri de Nina Cassian 81 Cicerone Tneodc.escu p 22.51 Rit
muri argentiniexie a 23,21 Telejur
nalul da noapte.

• 19,00 Telejurnalul de leară
• 12,31 Film documentar : ..Un 
dans In Munții Codrului-1 a 11.45 
Cărți ți atuori : Ediție Baudelaire. 
Prezintă Șerban Cioculescu șl Ed
gar Papu « 21,11 Concert simfonic 
g 21.51 Tele-enciclopedta (reluare!
• 22.54 — ..Arcul de triumf al 
Dunării- —Jilm de Nicoiae Holban ți -

• Tribuna 
eademlc cu 
etic. Ideal 
conf. univ. dr. Ton Grlgoraș șl lec
tor unîv. Radu Negru : Film ar
tistic (Sala de spectacole, joi, 
era 2ă).

• Poezii de George Leinea (Clu
bul Artelor, Joi, ora 20).
• Muzică de Jazz, cu formația 

Titel Popovlcl (Student-CIub-Bar, 
Joi, ora M).

• In discuție a T-a artă : „Ten
dințe In cinematografia româna 
contemporană" — discuție condu
să de ailst. urilv 
Filmul românesc 
haiducilor41 (Sala 
Joi, ora N.30).

Prin faptul c4 evidenția 
în modul cel mai preznant 
suprema virtute a cunoaștem, 
aceea formulată de Bacon in 
celebrul „knowledge ii po
wer" (..a cunoaște inteamna a 
putea ), induriria aeifășoara 
în societate, nmnoprmda cea 
mai măriră și subtilă in ace
lași timp pentru tntușirea 
ftiin|e» și tehnicii, pentru cul
tură. Existența in cadrul unei 
localități a unor mari între
prinderi industriale — ți nu
mărul acestor localități spo
rește necontenit — oferă fac
torilor care răspund de pro
blemele tineretului premisa 
principală pentru organizarea 
unor activități 91 acțiuni de 
maxim randament în’ toate 
componentele muncii lor și in 
special în domeniul educației 
tehnico-științifice. La Reiifd, 
în aceasta vatră mereu înti
nerită a tradiției industriale 
românești, adevărul celor de 
mai sus se verifică intr-un 
mod care îndreptățește o ana
liză atentă.

Printre multiplele realizări 
în acest sens, se înscrie yt 
constituirea, la începutul aces
tui an. a Societății științifice a 
elevilor și a Clubului tehnic al 
tineretului din Reșița. Răspun- 
zînd cu solicitudine interese
lor și dorințelor de cunoaștere 
a tinerilor muncitori, tehnici
eni, ingineri și elevi, Comite
tul municipal U.T.C. Reșița, 1 
cu spiiținul Comitetului jude
țean U.Ț.C. Caraș-Severin, a 
conturat un cadru organiza
toric propice pentru deplina 
manifestare a puterii de asimi
lare și de creație a tinerilor.

lacâ dău faza de pratt» m, 
Sociririeg ștasafriioă a etetător 
dm autaâcipăsd, Reșița (cosuti- 
tuită la ÎS Mmidria «j șa-a 
atras ampafad osMd șs aaobs- 
lizatuare dia partea coasgta- 
tului BMMsei|M< de panad, a 
inspectorat uhu județean, a 
eomitetuiui ftsdeieaa U.T.C-, 
a conducerilor marilor acme 
rețițene, a cadrelor dsdactsca. 
Cei o sută da membri ei so
cietății sint organizați tas anca 
secții (matematică, fizică, chr- 
mie, istorie, etnografie-folclor1, 
fiecare intruninduse o dată 
pe lună intr-o ședință de co
municări sau lucrări predica 
pregătite in prealabil de un 
grup de tineri cercetători ai 
secției respective.

An cadrul fiecărei secții — 
ne spune profesorul Todor 
Mihai, secretar al Comitetului 
municipal U.T.C. Reșița se 
stabilește un program tematic 
de cercetare care este defalcat 
apoi pe diferite grupa de lu
cru. Scopul nostru e să-i fa
miliarizăm pe elevi cu mijloa
cele moderne de investigație 
și sa le creăm priceperile și 
deprinderile practice și teore
tice de cercetare precum și 
obișnuința de a lucra în co
lective mai mari sau mai mici, 
așa cum vom lucra, datorită 
creșterii complexității științei 
moderne, din ce în ce mai 
mult în viitor".

In cadrul lucrărilor secției 
de fizică se prezintă mai iutii 
o lucrare sau un referat teo
retic din domeniul ciberneticii 
(un ciclu despre cibernetică 
va preocupa întreaga secție 
în acest an), după care urmea-

Sd o iRC»ar« prarrică da labo
rator m leeărirră ca problema 
teoretieă dezbătută, peatm ca 
tis tmal aă aibă loc o discuție 
fineraU, casdssci hs legâ- 
tară ca tema mpcriirJ Lu- 
crdrde aarției de chimie — 
dotU te Rstaater — cam au 
ermt ea obiect incehșal elec- 
tronâr ai atoamhâ 31 respectK 
haifiprati desfășurat pa
baza ante referat ștnnțihc |i 

DOUĂ INITIATIVE RESITENE

. SOCIETATEA ȘTIINȚIFICĂ A ELEVILOR

. CLUBUL TEHNIC AL TINERETULUI
a unei probleme de chimie, de 
preferință a uneia cu implicații 
industriale, care solicită apor
tul tuturor membrilor. La fel 
de interesante ni se par lu
crările care au avut loc în 
secția de etnografie și folclor : 
3 ședințe teoretice pentru fa
miliarizarea elevilor cu meto
dele de culegere și de cerce
tare a folclorului și apoi două 

ieșiri pe teren oenfru studie
rea teatrului popular, și cela 
ale secției de istorie : stringe- 
rea materialului documentar 
pentru o monografie istorică a 
„Cetății de foc", acțiune care 
ta fi continuată prin săpaturi 
arheologice în împrejurimile 
orașului. Faptul că în Societa
tea știmțffâ^l reșițeanâ mun
cesc și gmdesc atît elevii ce
lor trei licee din oraș cit și 

cei din școlile profesionale, 
sporește aportul educativ al 
societății în formarea tprofilu- 
lui spiritual al tineretului re- 
șițean. Deși e de abia la în
ceputul existenței sale, activi
tatea de pînă acum a Socie
tății științifice a elevilor din 
municipiul Reșița îndreptă
țește concluziile tovarășului 
Ion Miuță, secretar al Comi- 

teiului județean U.T.C. Caraș- 
Sererin : Adeea organizării 
societății s-a doradit iecuadă, 
ceea ca ne oblisă m facem 
cunoscut în tot nadețul drep
tul de ohlierg ps core această 
societate o Inacrie in itirtufu/ 
ei. Prima etapă a afilierii cd 
fi, probabil. Caransebeșul 
care, pentru informare, va 
găzdui peste nu mtdt timp o 
excursie ddo-turutică a mem

brilor societății reșițene".
Clubul Tehnic al Tinerilor 

din municipiul Reșița s-a con
stituit abia în 25 aprilie ac., 
ceea ce exclude posibilitatea 
unei aprecieri cit de sumare 
a activității sale. Studierea 
statutului și discuțiile purtate 
cu tovarășul Mateiaț Florian, 
locțiitor al secretarului Co
mitetului municipal U.T.C. 

Rețita și cu alțt mem
bri ei comitetului municipal 
ne îngăduie ouă eă desprin
dem citeca idei ți principii 
directoare care stau la baza 
organizării și funcționării a- 
cestui chtb.

Ki se pare demn de subli
niat că organizatorul acestei 
forme de educație științifică a 
tineretului, comitetul munici
pal U.T.C., a valorificat ce- 

rmțele specifice ale dezvol
tării economice a orașului ?i 
ale intereselor pentru știință și 
tehnică ale tineretului. Cele 
șapte secții ele clubului: Me
talurgie și siderurgie, prelu
crări la rece, proiectări indus
triale, electrotehnică, științe a- 
plicate — matematică, fizică, 
medicină, conduse fiecare de 
către un inginer care răspun

de pe linie de producție de 
sectorul omolog din uzine, scot 
in evidență intenția de a ob
ține o eficiență educativă su
perioară în activitatea clubu
lui. Avînd în vedere că cen
trul intereselor de cunoaștere 
este acela care se referă h 
sfera cunoștințelor profesio
nale, bine inspirați, inițiatorii 
clubului au pornit pe linia 
adîncirii acestor cunoștințe și, 
pentru că, după cum se știe, 
în straturile ei profunde orice 
specialitate are canale largi de 
comunicații cu multe alte 
zone ale cunoașterii, se poate 
ajunge la o cultură științifică 
multilaterală, la acel spirit 
științific caracteristic omului 
modern, printr-o solidă struc
turare progresivă, evitîndu-se 
surogatul de cultură care se 
obține prin îngrămădirea gră
bită și întâmplătoare de cu
noștințe în spatele destul de 
fragil al memoriei. Prin tn- 
treaga sa activitate clubul îș» 
propune de a oferi membrilor 
săi o informație științifică cît 
mai profundă și mai actuală $i 
de a-i antrena în munca de 
cercetare. S-a elaborat în a- 
cest scop un plan anual de 
studiu și cercetare care, fără 
să fie o copie a planurilor u- 
zinale, oglindește într-un fel 
propriu necesitățile industriei 
reșițene și ale economiei noas
tre în general. Este vorba de 
obiective care privesc pe de o 
parte creșterea necontenită a 
gradului de măiestrie șt inge
niozitate tehnică a tinerilor 
muncitori, tehnicieni și ingi
neri, iar pe de altă parte ne
cesitățile de perspectivă ale 
producției și deci ale volumu* 

lui de cunoștințe fi priceperi 
solicitate în viitor.

In procesul de organizare și 
de funcționare atît a Societății 
științifice cit și a Clubului 
tehnic, o contribuție de prim 
rang a fost adusă de comitate
le de partid și conducerile în
treprinderilor din Reșița care 
au pus la dispoziția tinerilor 
cercetători marile laboratoare 
uzinale, fonduri tehnice și 
chiar bănești (pentru a ușura 
accesul membrilor Clubului 
tehnic la literatura de specia
litate, C.S.R. și I.C.M.R. plă
tesc fiecare cîte un profesor, 
unul de engleză, celălalt de 
franceză). Aceeași solicitudine 
att dovedit-o și inginerii Reși- 
ței care îndeplinesc cu dra
goste sarcina lor de pedagogi, 
de inițiatori în tainele teoriei 
și practicii științifice.

în aceste condiții, nu e greu 
de ghicit că ambiția membri
lor clubului, la care s-a refe
rit, printre altele șl conversa
ția noastră cu tovarășul Ma- 
teiaș Florian, aceea de a con
sacra laboratorului. și produc
ției realizările lor sau de a ie 
valorifica în sesiuni științifice 
pe plan național, va putea fi 
îndeplinită.

Vocația căutărilor înnoitoa
re, setea de cunoaștere și tn- 
venție, ații de caracteristice ti
neretului, cuceresc, prin în
ființarea Societății științifice a 
elevilor și a Clubului tehnic ai 
tinerilor din Reșița, noi spații 
de împlinire.

FLORIN CABA
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TINERII
LA MASA DE LUCRU A
COMITETULUI DE DIRECȚIE
Punctul de start

obligatoriu
Un micro sondaj la care 

angajăm secretarii a opt 
întreprinderi brașovene, 
diferite ca mărime și 
importanță economică i

— Participați în mod o- 
bișnuit la întrunirile comi
tetului de direcție ?

Răspunsul, in unanimi
tate. aprobativ. El ne întă
rește convingerea, formată 
inițial cu ocazia altor do
cumentări : în general,
prezenfa secretarului U.T.C 
la lucrările comitetului de 
direcție a intrat în obișnu
ință. Un lucru cît se poate 
de folositor, dacă ținem 
cont de urmările sale ime
diate. Am mai vorbit des
pre utilitatea sistemului ca 
atare și nu am dori să ne 
repetăm. înțelegerea sa 
exactă de către fiecare se
cretar în parte este, cre
dem, elementul principal 
ce se- cere urmărit. în 
bună rnăsură, apeastă înțe
legere s-a făcut simțită in 
modul de a gîndi al inter
locutorilor noștri :

— De la crearea comite
tului dir direcție sînt invi
tat să pțarticip totdeauna la 
ședințela sale, ne spune 
Constantin Lupu, secreta
rul comitetului. U.T.C. de 
la Uzina do autocamioane. 
Indiferent de problema 
care se discută, oricare ar 
fi specificul ei, ne intere
sează și pe noi. Dezbate
rile care au loc ne sînt 
utile și nouă dar mai ales 
tinerilor cărora le 
la cunoștință eu 
operativitate.

— Incbipuiți-vS 
noi în UBinâ peste 
sută din salariați 
neri, ne informează 
nomistul Vasile Lața, 
cretar al 
U.T.C. de la 
cizia Săcele. Ar putea fi 
vre-o probbcmă aflată 
discuție oare
reseze 
U.T.C.

— Mă raăiea ideii că a- 
cele chestiuni

cută de către comitetul de 
direcție au valoare infor
mațională globală, ele de
terminând măsuri ce se 
aplică întregului colectiv, 
inclusiv tineretului, este de 
părere Octavian Ene, loc
țiitor al secretariatului Co
mitetului municipal Bra
șov al U.T.C. De aici și 
importanța onorării de că
tre secretarul U.T.C. a in
vitației de adîncă semnifi
cație ce i s-a făcut

Nu avem nici cea mai 
mică urmă de îndoială că 
așa este. Și nici n-am fi 
insistat atit asupra acestui 
lucru dacă n-am fi 
puși și In fața altei 
reri.

— Nu consider 
condiție esențială partici- 

ședințele 
direcție, 

doar la

fost 
pă-

drept

parea la toate 
comitetului de 
Merg de regulă 
cele care ne privesc direct 
pe noi, tinerii.

Exprimindu-și opinia de 
mai sus. ing. Ovidiu Barbu, 
secretarul U.T.C. de la 
uzjna Metrom ține să 
adauge : In rest, o ședință 
in plus. „Cu alte 
la ce bun ?“ Așa 
oare ? N-am 
țiunea unei

cuvinte, 
sâ 

înțeles ra- 
astfel

fie

aducem 
multă

că la
70 la 

sînt ti- 
eco- 

. i, se- 
comitetului 
Electropre-

în 
să nu înte

ți organizația

de 
atitudini, rămînînd fermi 
la argumentele expuse an
terior. Considerăm ală
turi de ele, încă o „depo
ziție". Autorul său, loan 
Laszlo, șeful comisiei Tine
ret muncitoresc de pe lin
gă comitetul județean al 
U.T.C.

— Prin faptul că dă po
sibilitatea de a lua cunoș
tință de toate problemele 
la ordinea zilei, deci con
stituind și ocazia extra
gerii sarcinilor tale ime
diate. dar mai ales prilejul 
de a-ți exprima părerea in 
diversele aspecte ce se dis
cută 
ședințelor comitetului 
direcție devine 
nici 
tate

acolo, frecventarea 
de 

nu este 
un dubiu — o necesi- 
obiectivă.care se dis-

multe feluri
prezent

citate se reîntîlnesc, tras» 
Îs șapirograf, In toate uni
tățile. Sînt mulți la număr 
factorii care împiedică o a- 
semenea situație (dorită, fi
rește). Ori cum este neplă
cut să constați că uneori 
rămin nesoluționate proble
me spuse și răspuse, de cee 
mai deplină actualitate. 
Iată un caz edificator.

— La noi in fabrică, 82 
la sută din personal îl re
prezintă sexul feminin — 
spune Dumitru Plăiașu, se
cretarul comitetului U.T.C. 
de la .Republica" Dirsle. 
Se sunte «cut nevoia unei 
creșe. .bn ridicat această 
chestiune de nenumărate 
ori, multe din salariate 
fiind tinere, dar lucruri ie 
au rămas tot in suspensie. 
Iată și consecința * o parte 
din femei sint obligate să 
ie retragă din serviciu.

Am reprodus acest exem
plu nu fără a bănui dificul
tățile ce stau In calea reali
zării sale. Dar el constituie 
totodată un punct peste 
care comitetul de direcție 
nu trebuie să treacă cu u- 
șurința cu care ar lua in 
discuție un subiect obiș
nuit Se află tn cauză nu

doar tinerele respectiv» et 
multe alte complicații pro
vocate în sinul întreprinde
rii. O soluție trebui» gă
sită.

Tot Is „Republic»' din 
DIrste ni se relatează șt ur
mătoarea situație i

— In comitetul de direc
ție am semnalat situația u- 
nora din tineri, elevi la li
ceul seral Ei sînt obligați 
să lucreze două săptămini 
la rfnd schimbul III pentru 
a putea avea continuitate 
la școală. Nu este un lucru 
atit de complicat să li se 
găsească o altă repartiza
re, cel puțin pentru cei “ 
clasa * Xll-a. Dar, noi 
zis...

Iată prin urmare că 
calendarul de lacra al 
mitetului de direcție iși 
apariția — exemplele le-am 
reținut doar ca dovadă 
faptică — și aedoritele foi 
albe. Tn procesul de „re
versibilitate logică* cum se 
exprima cineva, rămin da
torii neonorate. Lucru este 
cu atit mai regretabil cu 
cit capacitatea de mobili
zare a celor in cauză poate 
suferi, din acest motiv, a- 
tenuări nedorite.

Să evităm

tații pe etaje.

din

te 
co 
fae

Ancheta
organizata

de

NEAGU UDROIU

Tnmnnele modomilăfU la Urina conriructoar» da automobila 
din Brașov

Foto : O. FLECANIntervenție ope
rativă, soluționa

distribuția caii

re dinamică sem
nalelor producției

de

Dar cu prezența secreta
riatului Uu.C. la dezbateri 
nu se execotă decît primu: 
pas dincolo de poarta de 
intrare în perimetru com
plex ce-1 presupune relația 
directă între comitetul 
U.T.C. și comitetul de di
recție. Intervin aici aspecte 
esențiale : gradul său de 
participare la lucrările 
propriu-zise (și felul cum 
este luat in considerație), 
respectiv temele supuse 
atenției de către comitetul 
de direcție, vizînd într-o 
măsură mai mare sau mai 
mică, exclusiv sau inte
grat, tineretul. >

— Cît privește temele 
mai- mari, legate direct de 
producție, ne spune Con
stantin Lupu, practic ori
care din ele ne vizează și 
pe noi, tinerii, ca partici
pant! la înfăptuirea lor. 
Dacă ne este ascultată pă 
rerea sau nu ? Vă rog să 
menționați că niciodată nu 
s-a întîmplat să se omită 
punctul nostru de vedere.

Insistăm asupra aces
tui aspect în discuția pe 
care o purtăm cu diverșii 
noștri interlocutori. Se de
tașează, îmbucurător, pon
derea însemnată a situații
lor în care, prin interme
diul secretarului U.T.C. se 
fac auzite în comitetul de 
direcție propuneri, sugestii, 
bună parte din ele făcînd 
corp comun în deciziile ce 
se adoptă. Fiecare dintre 
cei întrebați aduc tn spri-

Jinul afirmațiilor făcute 
exemple edificatoare- Iată 
o situație desprinsă de la 
uzina Rulmentul. Lipsită 
de școală profesională, în
treprinderea trebuie să 
recurgă masiv la cursurile 
de calificare. Instrucțiunile 
existente limitau recruta
rea. pe criterii de vîrstă. 
A apărut propunerea de a 
se insista pentru 
rea necesară, 
situația creată 
n-a rămas fără

— Prin grija 
de direcție, ne 
Marin .Matei, secretarul co
mitetului U.T.C. de la 
uzina Rulmentul, s-a izbu
tit construirea unor blocuri 
moderne, confortabile, des
tinate tineretului. Vreau să 
precizez că eu. ca secretar 
U.T.C.» am avut sarcina să 
recomand pe cei mai meri
tuoși tineri pentru a fi re
partizați să locuiască acolo.

întreprinderi diferite, 
răspunsuri similare. Așa 
s-a procedat și la Uzina de 
autocamioane și la Elec- 
troprecizia-Săcele. Notînd 
preocuparea comitetelor de 
direcție pe această linie, 
reținem colaborarea lor cu .. . - w,respec- 

dove- 
la mă- 
partea

deroga- 
dată fiind 
și cererea 
răspuns, 
comitetului 
informează

comitetele U.T.C. 
tive, receptivitatea 
dită la propunerile, 
șurile venite din 
lor.

Adevărat, aceasta 
dă dreptul la generalizare : 
să presupunem identicul 
pretutindeni, că situațiile

nu ne

încercăm să ne facem o 
imagine a legăturii existen
te între comitetul U.T.C. și 
membrii comitetului de di
recție în intervalul dintre 
două ședințe ale acestuia 
din urmă.

Un răspuns sosește 
prompt și unanim i relația 
președinte 
de direcție 
comitetului 
nează fără 
gistrăm situații în care con
ducerea întreprinderii să 
lase fără răspuns apelul o- 
biectiv, judicios, al secre
tarului U.T.C.

— Care este situația e- 
xactă în acest „paragraf* la 
nivelul secțiilor de 
cație ?

Aici răspunsurile 
o altă culoare.

— întreprinderea 
este mai mică, relatează 
Gb. Simionescu. secretarul 
U.T.C. de la „Timpuri Nai" 
Brașov. Munca poate fi 
prin urmare cuprinsă mai 
ușor, neexistînd diferenți
eri Intre un nivel și altul 
Cind apar diferite situații 
cărora ie căutăm rezolva
rea. mergem în fata facto
rilor responsabili și discu
tăm. le aducem la cunoștin
ță, fără să mai așteptăm 
i re-o invitație.

Situația are oarecum un 
profil special In cazul 
față. Tocmai de aceea în
cercăm elucidarea situației 
in întreprinderile de mai 
mare „gabarit*.

— Eu rețin situația de ia 
secția Motor a Uzinei de 
autocamioane. locul de 
muncă a peste 400 de ti
neri, ne spune loan Laszlo. 
Secretarul U.T.C. de acolo 
n-a fost deloc invitat la 
ședințele secției, deși la u- 
nele din ele participarea sa 
era absolut necesari

— Din păcate nici la noi 
în uzină. In secții, colabo
rarea conducerii adminis
trative cu organizația 
U.T.C. nu evoluează atit de 
bine, ne mărturisește 
Gheorghe Ghiță. secretarul 
comitetului U.T.C. de la 
Tractorul. Intervine după 
părerea mea un paradox. 
Secretarii U.T.C. sînt bine 
văzuți de către șefii de 
secții, doar cînd doresc să 
ie ceară direct sprijinul in
tr-o chestiune sau alta, 
rios, acest lucru nu se 
tntîmplă la acordarea 
mulentelor să zicem 
este vorba aici de tendin
țe revendicative!). Dacă 
dtn 19 secretari U.T.C. etți

al comitetului 
— secretar al 
U.T.C. funcțio- 

cusur. Nu inre-

fabri-

capiti

noastră

oe

Cu- 
mai 
sti- 
(nu

avem sînt consultați 4 din 
ei la stabilirea nominală a 
celor premiați.

Așa s-a și ajuns la situa
ția că din 150 de tineri din- 
tr-o secție nici unul n-a 
fost premiat.

Exemplele aproape se 
substituie comentariului. 
Starea de fapt nu compor
tă justificare. Remediul 
său, prin antiteză, ne este 
furnizat de discuția purta
tă In cadru] uzinei „Rul
mentul".

— In întreprindere la 
noi se respectă tradiția ca 
la orice problemă care se 
discută la nivelul secției 
să fie invitat in mod obiș
nuit ți secretarul V.T.C- 
iar in lipsa acestuia locții
torul său. La ședințele 
noastre de U.T.C. partici
pă obligatoriu cineva din 
conducerea secției.

Prin urmare, se poate și 
altfel. Incercînd să dăm 
de firul care duce la ex
plicarea situațiilor diferite 
pe care le-am relatat ni s-a 
spus scurt: este efectul 
preocupării organizației de 
partid din uzină, de a asi
gura organizației U.T.C 
condițiile cele mai bune 
pentru munca educativă ce 
i s-a încredințat

— Dacă In unele locuri 
treburile nu merg ca lume» 
să avem In vedere și vina 
secretarului U.T.C, este de 
părere Ovidiu Barbu. Nu 
poți pretinde tu. secretar 
pe uzină, ca Ia nivelul sec
ției secretarul U.T.C. să 
aibă prestigiu dacă el nu 
»i-l creează prin propria 
activitate, dacă nu oferă 
nimic tn sprijinul dobtndi- 
rii acestui prestigiu.

Astfel pusă, chestiunea 
ne readuce Intr-un sector 
mai des subliniat In coloa
nele ziarului nostru i au
toritate» secretarului, a ca
drelor U.T.C. Noțiune com
plexă. autoritatea rămine 
una din cheile ce asigură 
succesul activității organi- 
zațieL De aceea găsim că 
fiecare organ ales are, prin 
Învestitura sa, obligația de 
a-i adăuga cote noi. felul 
In care reușește, influen
țează, hoțjrit postamentul 
reușitei acțiunilor între
prinse.

— Ședința comitetului 
direcție a luat sfirșit...

— In fiecare lună, la 
perativa cu secretarii, noi 
transmitem sarcinile reieși
te din ședința comitetului 
de direcție — ne răspunde 
prompt Constantin Lupu. 
Iar în funcție de obiective
le discutate acolo stabilim 
măsurile noastre, trasăm 
liniile de activitate în pe
rioada care urmează.

— Noi am organizat o 
serie de anchete în sectoa
rele de producție, spune 
Dumitru Plăiașu. Am con
statat astfel repartizări ne
raționale de oameni i unii, 
cu .categorii mici la lucrări 
pretențioase, din. care cau
ză dădeau lucrări slabe. 
Alții, din contră, cu califi
care mai bună executau 
munci necalificate. Sonda
jele efectuate, rezultatele 
pe care le-am obținut au 
fost apoi concretizate in 
propuneri, in măsuri preci
se.

— Nouă ne creează des
tule dificultăți calificarea 
cadrelor, spune Constantin 
Ionel, secretarul de la în
treprinderea de unelte și 
seule. Am găsit că este o 
datorie a noastră să ne 
preocupăm de sprijinirea 
celor mai tineri muncitori. 
Urmărim să repartizăm pe 
cei nou veniți pe lingă lu
crătorii pricepuți. Perso
nal țin legătura cu maiștri 
pentru a găsi împreună ce 
trebuie făcut

Experiențe 
moduri de 
se. Iată ce 
’.rom;

— Ca in 
dere, și la 
trebuie asigurată Intre niș
te limite foarte strinse. O 
parte din tinerii uzinei sint 
din afara orașului, mai 
greu de disciplinat Măsuri
le administrative necesare 
In multe Împrejurări ar 
dăuna In cazul de față tot 
întreprinderii, fiindcă forța 
de muncă trebuie păstrată, 
folosită la întreaga sa ca
pacitate. S-a discutat In 
comitetul de direcție. A ră
mas stabilit ca noi. organi
zația U.T.C, să urmărim 
îndeaproape situația disci
plinei In fabrici Fiecare 
grupă U.T.C. a primit sar
cina din partea comitetului 
U.T.C. să discute orice a- 
batere privind tineretul, să 
intervină prin mijloacele 
sale.

Tovarășul Ovidiu Barbu 
continuă să ne relateze i

— Comitetul nostru de 
direcție obișnuiește să con
stituie colective de lucru 
care să elaboreze studii pe 
diferite 
ședința 
nai am 
asemenea colective.

De la Marin Matei, uzina 
Rulmentul, aflăm că orga
nizația U.T.C. din Intre-

o-

Interesante, 
abordare diver* 
aflăm la Me

orice Intreprin- 
noi disciplina

probleme, pentru 
următoare. Perso- 
fost inclus In două

prindere, zilnic, în mod vo
luntar, participă în grupuri 
organizate la executa
rea lucrărilor de investiții. 
După cum aveam să aflăm, 
o asemenea preocupare, re- 
zultînd din sarcinile stabi
lite de comitetele de direc
ție ale unităților, ca bene
ficiari, este larg răspîndită 
în județ. Ne sînt la înde- 
mînă exemplele de la Uzina 
de autocamioane, de la Me- 
trom. O intervenție pe 
cit de inspirată, pe atît de 
valoroasă, dacă ținem cont 
de importanța reducerii la 
minimum posibil a terme

nelor de execuție In inves
tiții.

Turul de orizont efectuat 
în prim planul preocupări
lor organizațiilor U.T.C., în 
vecinătatea imediată a ac
tivității comitetelor de di
recție, n-a fost și nici nu 
putea să fie atotcuprinză
tor. Au .fost suficiente însă 
aceste citeva semne de re
per pentru a sesiza consis
tența cu care o seamă de 
comitete U.T.C. prelungesc 
în programul lor de muncă, 
iar de aici în practică, idei, 
recomandări, probleme des
prinse din frămîntările cu
rente ale comitetului de di
recție. Aderența este satis
făcătoare. Ni se pare nu
mai demn de semnalat un 
aspect ce nu se poate să nu 
fie remarcat. I-am zice mai 
degrabă predispoziție decît 
fenomen : 
realizărilor 
unitățile mari, 
deosebite apărînd îndeosebi 
aict. De vreme ce fiecare 
întreprindere, ♦ mare sau 
mică, își are multitudinea 
sa de probleme, sarcinile, 
preocupările sale, diferen
țierile de acest gen nu-și 
găsesc în mod evident lo
cul. Concluziile, credem, nu 
sînt deloc greu de desprins.

Unitatea
de măsură

La încheierea anchetei 
noastre găsim necesare cî- 
teva sublinieri. încercăm 
acest lucru in discuția 
avută cu tovarășul COR
NEL SANDRU, primul se
cretar al comitetului jude
țean Brașov al U.T.C

— Daca ne preocupă 
astăzi eficiența en care or
ganizația U.T.C. activează 
pentru transformarea in 
realitVe * deciziilor comi
tetului de direcție, a măsu
rilor in general stabilite de 
către acesta, o facem en 
gindul la contribuția pe 
care ea și-a aduce la în
deplinirea cu rezultate 
mai bnne a planului 
producție. Este unitatea 
măsuri fundamentală

cit 
de 
de 

a 
muncii sale, a noastră a tu
turor. Or. tocmai aceasta 
reclamă calități speciale 
secretarului comitetului 
U.T.C- ca să ne referim ta 
el și Ia tema in discuție. 
Prezent la preocupările co
mitetului de direcție, el 
trebuie să fie capabil, com
petent. In deplină cunoș
tință de rânză cu cele dis
cutate, să vină cu ideile 
sale, cu* argumente proprii.

— Ajunși aici nu ne 
aflăm totuși decît In punc
tul de intersecție al unor 
premise privind eficiența 
muncii de fiecare zi.

— Evident, și care, aș 
adăuga eu, nu trebuie deloc 
absolutizat. Dar, revenind 
la cele spuse mal înainte, 
ne raportăm și trebuie să 
facem mereu aceasta, mun
ca la rezultatele concrete 
obținute pe linie economi
că. Rămine barometrul ma
terial al eforturilor noastre.

concentrarea 
îndeosebi la 

accentele

fundamentală
Angajamentele organiza
ției județene ne solicită 
din plin pentru a susține 
in acest fel îndeplinirea cu 
succes a angajamentului 
luat de către organizația 
județeană de partid. Min
ări* de a ne ști coautori al 
succeselor repurtate în pri
mele patru luni ale anului 
— aș aminti realizarea nnei 
producții apeste plan de 
135.2 milioane lei. depăși
rea sarcinii la producția 
marfă vindntă și incasată 
cu 145 milioane lei și la 
productivitatea muncii cu 
1.3 Ia sută — ne obligă la 
organizarea superioară a 
propriei activități, Ia rezul
tate și mai bune in viitor.

— In discuțiile purtate 
Ui secretari U.T.C. din di
ferite întreprinderi am 
aflat șt am notat, o seamă 
de aspecte din preocupările 
lor curente, imediate con
tactului cu comitetele de 
direcție.

— Vi se pare potrivită 
o privire mai de amănunt 
asupra activităților desfă
șurate ?

— Nu la aceasta ne gîn- 
dearĂ. Am vrea o nomina
lizare a acțiunilor mari, de 
perspectivă, cuprinzătoare 
care s-au profilat pornind 
de pe același sol al pros
pectării ariei de acțiune a 
comitetului de direcție.

— Aș începe în acest 
caz cu prezentarea citorva 
DEZBATERI axate pe îm
bunătățirea calității pro
duselor, pe execuția co
respunzătoare a reparați
ilor la utilaje, referitoare 
la respectarea disciplinei, 
la calificarea cadrelor. Iată 
și unitățile economice unde 
s-au desfășurat: Rulmen
tul, Combinatul chimic Fă
găraș, Metrom, U.A.B.

In colaborare cu sindi
catul, cu conducerile admi
nistrative, s-a încetățenit 
practica SCHIMBURILOR 
de experiența intre 
secții legate între ele pe 
fluxul tehnologic, formă 
practicată la Tractorul, 
Electroprecizia Săcele, Rul
mentul. Nil vreau să mai 
insist asupra unor acțiuni, 
prin repetare intrate in 
tradiție : CONCURSURILE 
PROFESIONALE și O- 
LIMPIADELE PE MESE
RII cu amplitudine deose
bită in întreg județul. Nu 
demult a „intrat în cursă" 
olimpiada șoferului, cea 
mai recentă categorie de 
meseriași (peste 600 la nu
măr) atrasă astfel în cir
cuitul perfecționării. Să 
adaug, de asemenea, că în 
toate întreprinderile jude
țului, pornind de la Impor
tanta domeniului ca atare, 
am lansat concursul „RES
PECTAȚI NORMELE DE 
TEHNICA SECURITĂȚII 
MUNCII ?“

De altfel, urmărind să sti
mulăm participarea orga
nizațiilor din județ în ob
ținerea unor rezultate cît 
mai bune pe linia educației 
tineretului 
o întrecere pe plan jude
țean.

— Cînd 
„etapa socotelilor ?“.

— Pe perioada pină la 
1 mai a.c. a și fost alcătuită 
ierarhia primelor clasate, 
distinse cu diploma de o- 
noare a comitetiuul nostru 
județean. Cele mai bune 
rezultate le-a obținut or
ganizația U.T.C. de la 
RULMENTUL. Pe locul 
următor, uzina METROM. 
In sfirsit, a treia treaptă 
a podiumului nostru a 
fost ocupată de organizația 
U.T.C. de la COMBINA
TUL CHIMIC FĂGĂRAȘ. 

N-aș vrea “ - - -
înainte de a menționa ac
țiunea despre care am în
țeles că vi s-a relatat in 
cursul documentării. Por
nind de la o modestă ex
periență de anul trecut, s-a 
organizat in lunile care au 
trecut de la inceputci 
anului pînă acum nume
roase acțiuni de muncă vo- 
luntar-patrlotică pe șan
tierele de investiții.

am și instituit

. ați stabilit

să inchei

★

Terenul comun de preocupare al comitetului de direejie 
și comitetului U.T.C., este un spațiu în care încap numeroase 
aspecte. Ele privesc, așa cum e normal activitatea multi
laterală ce trebuie desfășurată în sprijinul îndeplinirii pla
nului de producție pentru rezolvarea sarcinilor de ansamblu 
ce revin întreprinderii într-o perioadă de timp. Am retinut 
in cursul anchetei noastre o serie de elemente definitorii 
pentru efectul pozitiv ce-l are asupra muncii educative des
fășurată de organizația U.T.C., contactul apropiat direct al 
celor două organe de conducere. Dar procesul este rever
sibil și trebuie să se manifeste ca atare. Prin urmare, cum 
înregistrează comitetul de direcție contribuția p» car» or
ganizația U.T.C., prin reprezentantul ei, o aduc» la optimi
zarea deciziei, la îmbunătățirea activității sal» ds ansam
blu ? Despre aceasta, înfr-unul din numerele noastre viitoare.



Pag. 4 SCINTEIA TINERETULUI

Sub titlul paginii de fața, ziarul nostru a publicat, în 
nr. 6213, prima parte a unei dezbateri care își propunea ca, 
pornind de la încercarea de a formula o caracterizare defi
nitorie pentru scrisul dramatic al tinerilor autori afirmați în 
ultima vreme sau ailafi abia în curs de afirmare, să analizeze 
relația lor cu teatrele și să sugereze cai pentru îmbunătățirea 
și permanentizarea acestei relații. Dramaturgii Leonida Teo- 
dcrescu, losif Naghiu și Ion Omescu, regizorul Lucian Giur- 
chescu, sludentul Alexandru Tăios și criticul Dinu Sâraru 
ti-au exprimat în această privință opinii care, în punctele 
Iar principale, convergeau în a susține că cei mai buni 
dintre tinerii dramaturgi încearcă să propună un teatru de 
dezbatere autentică pe marginea marilor teme ale contem
poraneității ; că gradul lor de împlinire artistică depinde 
de raportul lor intim cu aceste teme, de modul în care, coti- 
tinuînd cela mai valoroasa cucariri ala tradiției și ocolind 
tentațiile modei, încearcă sâ-și definească timbrul propriu, 
inconfundabil ; cc o dezvoltare și o salacția normala a va
lorilor nu se poate produce decît în contact cu exigențele 
scenei și ale publicului.

Publicăm, in continuare, opiniile ținărului drușKturg Mibai 
Neagu Basarab, ale regizorului Mihai Dimie și ala criticului 

Andrei Băleanu, însoțite de punctul de vedere al redacției 
noastre. Evident, avem convingerea că o discuția axtram 

de însemnată cum este cea de forță, nu se va opri aici, xiand 
nostru asumîndu-și sarcina da a publica în coatumara inter
venții utile pe această temă.

MIHAI DIMIU:

CONDIȚIA
DURABILITĂȚII

te

a te

Totdeauna am pu, In îceni 
cu precădere piese românești 
— și poate de aceea mi «c trr- 
mit într-un flux continuu. In 
ultimul timp. îngrijorător de 
multe. Dar si îmbucurător de 
multe.

EXIGENTA

arta pe care o
_,cea mai perfec 

t’-eapta mii
poeziei si * artei “ 
Din proză D R. Po- 

Marin So-
Paul Art-

o perioadă In 
clipă ne soliciți 
plus si negarea 
descifrarea poq- 
extracția esenței

îngrijorător. teite ■< •
scrie teatru pare aă devină a 
modă la fel de explozivă ii ae 
Irezistibilă ca minijupa. Îmbu
curător. pentru că. dacă numă
rul încercătorilor de dramatur
gie creste în progresie aritme
tică. numărul pieselor care pot 
atrage atentia creste în progra- 
ale geometrică.

Dacă pînă de curind 
în general de-a face cu a.a 
gări datorate unor p 
rebutati. sau măcar o bon; 
cau unor poeți care, ltocu' 
vîrsta liricelor *' 
încercau o calculată 
a Thaliei. dacă mai 
aventurau spre teatru person-je 
care nu fuseseră nici - 
scriitori — acum, marea 
joritate a cetor care seni 
tru. sînt tineri. Sau. chw 
biografic nu mai aparțm cate
goriei. îi corespund ca - -
tate și ca neasfimpăr N.’• c - 
tatea sînt mînuitori de ttrdfl 
a fia ți în pragul maturității. 
uneori chiar cons a craii car*
par să de-scopere brusc ci tes
tă activitatea cu ălte toan» 
mente literare nu le-a I *•- 
cît o digitație pregătitoare pe=- 
tru acea 
considera 
totalitate, 
înaltă a 
general", 
pescu, din poezie 
re6ou. din reportaj 
ghel, din critică Dumitru So<c- 
mon (cărora li se adaugă, am 
afara scrisului, un actor noto
riu. ca Ion Omescui. Ui pără
sesc siguran*a vechii îndelet
niciri și-și riscă numele spre a 
ucenici și a se iniția.

Moda e. desigur, una din de
terminantele epidemiei <te dra
maturgie tînără ; dar esenția.ă 
socotesc că aste caracteracrica 
vremii noastre : la dimerwi^r. - 
le tării trăim 
care clipă de 
aderarea spre 
minusurilor, 
lui din vechi, 
dintre aparențe. De altfel, ideo
logia marxistă ne-a creat obiș
nuința gindirii dialectice. Deci, 
toate planurile de referință ne 
determină să considerăm p 
mordial neliniștitorul si j 
perbul joc al antinomiilor 
goana lor continuă, progremva.

Dacă în obiectivul rindurtioi 
de fată nu intră lucrările con
deierilor maturi, juvenili doar 
ca dramaturgi, aș vrea să relev 
cite va trăsături comune celjr 
mai diferiți tineri care bat .a 
poarta srișului dialogat.

In primul rind o devorantă 
tendință de afirmare, o ambiție 
enormă de a prinde din urma 
timpul care-i desparte de cei 
dinaintea lor — și trăsătura 
este justificată pe plan hio’o- 
gic si onorabilă pe plan etia 
ori de cite ori ea nu se exer
cită în sine și nu antropofag.

O altă dominantă : receptarea 
vie. nervoasă, a unor fenome
ne — pe care alții fie nu le ob- 
cervă, fie. dacă le observă le 
socotesc neglijabile, sau de-a 
dreptul nu le înțeleg. Pentru 
percepția acestor tineri tot ceea 
ce o înconjoară se traduce în 
culori fascinante și tari. în 
timp ce. nu o dată, anii vin 
adesea decolorind universul și 
topind una într-alta culorile.

O a treia caracteristică — 
derivată : redarea cu patos a 
celor socotite demne de a fi co
municate. Vehementa e fireas
că vîrstei. și dacă nu e tot
deauna frumoasă e. oarecum, 
explicabilă .

Intre aceste coordonate po
zitive. surprindem însă și ma
nifestări regretabile și repro
babile.

O primă pereche da alterna
tive deficitare la cei ce se do
resc dramaturgi :

Sînt unii tineri lipsiți de ta
lent care fie ostenesc «terii ifi 
construiască un organism ; 
dar organismele mi pot fi 
„construite", făcute, ci ele 
creează altfel.

8int alți tineri, plini de har,

ți «pera=te_e

apoi asaltează rind 
secretariatele teatrelor, 
zind că oferă o niesă si nea vi nd 
în fapt decit o ciornă la ..prima 
mină-.

In esență. încintati de atenția 
pe care, in ultima vreme. ti
nerii o acordă teatrului, am fi 
și mai încintati dacă atentia ar 
acționa și mai mult asupra 
calității. Par sortiți a răzbi acei 
tineri cu vibrație autentică, vi
brație pe care, dublind-o prin 
exigență, de fapt si-o Înzecesc. 
Fără a cunoaște realitățile pă- 
mintulul tău. fără a te con
topi cu spiritualitatea poporu
lui tău aflat într-un moment a- 
nume al existenței sale Istorice, 
la capătul unor preocupări tra
diționale și In 
viitor pe care 
deliberat cu toții — orice talent 
■e irosește. Fără o muncă îndâr
jită oaupra sa șt asupra operei, 
nici un creator, orlclt de în
zestrat. nu poate realiza nimic 
durabil.

drum spre un 
ni-1 construim

ANDREI BĂLEANU

COMPETIȚIA
VALORILOR

teii

■ te
B. I f!

climat normal.
ator

talenteloi
ante n ti c e(ll)

Opinii despre o relație perfectibilă: 
scena și creația tinerilor dramaturgi

mar din
Alexandra
Teatral de
medie

Va-
Pe-
Ce

,.Rochia- lui Romulus Vulpescu 
au repurtat succese în turnee 
peeta hotare. (Desigur, uităm ii 
doi autori au o apreciabilă acti
vitate literară în alte genuri ca 
șl Marin Soraecu, Ion Băieșu, 
Paul Anghel sau Dumitru Solo
mon ; aci trecem însă peste di
ferentele de virată șl de expe
riență scriitoricească, 
du-ne exclusiv la fenomenul a- 
parițlel unei noi promoții di 
autori dramatici).

Avem deci temeiuri «ă fim op-

referln-

timiști. In ceea ce mă privește, 
am motive să cred că și alți dra
maturgi — debutanți de real 
talent, vor găsi în curind o 
cale de a se afirma pe aces’ tă- 
rim. Dificultățile despre care au 
vorbit unii participant la an
chetă — inerția teatrelor, sla
ba Bienție din partea publicații
lor livrare și de artă — există 
ir.îr-adevăr : faptele -u demon
strat însă ele r.u sînt de ne- 
înrăîairât. cu • singură dar fur.- 
dantentaU coredlție : pîreele U 
fte buac. convingătoare, da
«QȘfc’s:.

A— eaumerat ma; ras peaie 
d-7 uixerf oe n: hrta e de
parte ®e a h eotapteU. Arau» 
n- _ că a$ tor. să-:
a»« W WO ir—M Jilte Al
r va noputetlA. t*Xte 4bbb& d*>

i-

• teatru

1
Buioiul !ui Diogene

Mica publicitate

Peiîru ca competiție
a TxterJor ie dexfteoare 

s» m***Se. arte fueac ca 
— să aibă posi-

a ob eoafrunta ne- 
_ a: cu ucenei și

Orxrit dx siare ar 
fi THStAiia teatrul este
• azi» ore se rere învățată, si 
^3 WlfJl izxTibaikare In care să 
xî ouă de aur. de unde

t&od gata formați.
Ixi atBteKteBT un ardeal foarte 
vechi al lui Horia Lovinescu m- 

foarte aemnificativ : 
_Aric_e cree' in văzduh-. S-au 
văzut si cazuri fericite de au
tori dramatici care au țîsnit 
Ci ^tr-odată. punind pe masa 
unui director de teatru o operă 
ce iurprinzătoare maturitate. 
Dar acestea lint exemple rari
sime. regula este alta. Mai toți 
aramaiurgri de seamă, din tre
cut și de azi. au avut de făcut 
o îndelungată ucenicie, colabo
rând cu diverse trupe și deseori 
lucrînd chiar In teatru, ca învă
țăcei în ale «crisului, — ca in
terpret!, ca sufleori ș.a.m.d. In 
America există si cursuri de 
dramaturgie ; Tennessee Willi
ams a urmat un asemenea curs 
și nu pare a-i fi stricat, 
prin urmare că Lucian Ghir- 
cheocu are dreptate cînd ple
dează pentru ideea de „cena- 
clu-laborator".

Am impresia că tendințele mi
metice ale unor tineri se dato
rează tocmai faptului că ei în
vață exclusiv din lecturi. încer- 
clndu-ji puterile în solitudine, 
vor parcă să-și dovedească lor 
înșile efi pot realiza ceva simi
lar cutărui autor „la modă" pe 
mapamond. Sau 11 se pare că 
vor putea atrage atenția folosind 
o formulă șocantă, de împru
mut. Eroare, care s-ar destră
ma printr-un contact string cu 
viata teatrului. Căci acolo, în 
teatru, se constată că piesele 
menite să aibă ecou nu sînt 
producțiile confecționate după 
un tipar preluat, cl acelea care 
conțin un mesaj autentic, cele 
care Izvorăsc organic tftn reall- 

Cred

tate. din preocupările etice ale 
societății noastre socialiste.

Merg, așadar, mai departe și 
afum că în jurul fiecărui tea
tru. al fiecărui secretar literar 
ar trebui să se constituie un 
veritabil „cenaclu-laborator". 
Aici, debutantul ar trebui să se 
poată verifica și perfecționa, 
să-și dea seama de cerințele e- 
ducative și estetice ale acestei 
arte menită să exercite o inrîu- 
rire directă asupra spectatorilor, 
să-și vadă jucate cele mai bune 
lucrări, forirfndu-se treptat ca 
scriitor pentru scenă. Se desfă
șoară o asemenea activitate 
creatoare, de durată, în teatrele 
noastre ? Din păcate, într-o mică 
măsură. In genere, teatrele aș
teaptă să le pice ..capodopera 
necunoscută". iar munca cu au
torii se rezumi la a respinge 
mu accepta — eu mai multe 
iau mai puține observații de re
facere — textele prezentare 
Este, fără indo ilă, eu mult mai 
greu să cultivi un climat 
continuă efervescență. 

Orcriiad nraeiara dramaturgiei tinerilor și a relației el 
ca aee^a, p&riM i panții la ancheta noastră au fost unanimi 
ia a eaBoteera eă, îb acest domeniu, nici o discuție nu poate 
parai deții de la realitatea efectivă a operelor, de la adevă
rat Iar fBadaairataJ, de la gradul lor de aplicare la esența 
via a et«l?a para Bei elfii. Este incontestabil că dramaturgia 
BtiMri traTcroraxi ■» moment de resuscitare, în care apariția 
MBi IM ..csBtiBgeBl** de autori constituie un factor de primă 
isWBMiiie, El nu este insă singurul, și ar fl o eroare să 
trtifn ei faxa actuală a scrisului dramatic românesc se consti
tuie te u ierta gol. „Respectind scrisul înaintașilor noștri șl 
prelaiad de la el. încercăm să ne desăvîrșim propriul nostru 
ierta iuir-un proces de distilare a ceea ce este profund româ
ne rn ceea ce reprezintă cîștlgul teatrului universal", no
tează dramaturgul lesif Naghiu, opinie la care am adăuga că 
în iasați peisajul actual al dramaturgiei, glasul celor mai re- 
ceați dintre ..înaintași", mai exact glasul dramaturgilor maturi, 
cantina! să se audă cu autoritate și cu consecvență înnoitoare. 
Autori ca Horia Lovinescu, Al. Mirodan, Dorel Dorian, Paul 
Everac. Tender Mazilu, Paul Anghel, Ion Omescu, Ion Băieșo 
și alții tree printr-o perioadă de fertile căutări artistice ; ală
turi de ei. dramaturgii tineri (tinerețea insemnînd în acest cax 
nu atit o virată biologică, cît distanța scurta de la data debu
tului scenic iau editorial) se îndreaptă, după cum observa 
Leonida Teodorescu, către „dorința de a face un teatru de 
autentică dezbatere, de meditație mai ales". Această dorință îi 
conduce către abordarea unor mijloace variate, de la realis
mul psihologic „clasic", de tip ibsenian, pînă la metafora poetică 
sau la cea in cheie absurdă. In această ordine de idei, nu este 
greu să descifrăm, la unii dintre el, tentația modei, prezența 
unor influențe incomplet digerate. Fenomenul este, pînă la un 
punct, explicabil. „Trăim într-o lume în care mijloacele de 
comunicare anulează distanțele și ar fi stupid să nu înțelegem 
că o anumită osmoză se petrece în ciuda acestor distanțe, că. 
deși fiecare popor vine cu contribuția sa specifică, aceasta 
nu este contribuția unor inși izolați ci a unor oameni care 
percep și poartă pulsul general al epocii pe care o trăiesc" 
(Lucian Glurchescu). Pe de altă parte, însă, judecarea unor 
asemenea Influențe — și aici ne întoarcem la rosturile funda
mentale ale artei noastre — nu se poate face în afara con
textului aocial, în afara lumii pe care o reprezintă și a ideilor 
pe care le propagă scrisul tinerilor dramaturgi. „Transplan
tul mecanic al formelor poate provoca reacții de respingere 
din partea unui organism supus unor alte legități 
notează, cu îndreptățire, tînărul dramaturg Mihai 
sarah. Nu putem face cu nici un chip abstracție de 
atit de cunoscut, de altfel — că teatrul este unui 
mai preeise mijloace de surprindere a pulsului vin 
cietăți și, In același timp, una dintre oele mal active căi de 
difuzare a ideilor el reprezentative. Sau, așa cum scrie Dinu 
Sărară, „scriitorului îi aînt perfect libere căile de alegere a 
mijloacelor, dacă acestea răspund convingerilor sale, năzuin
țelor sale, ambițiilor aale, structurii sale interne șl intelec
tuale. Dar realitatea noastră spirituală nu ne poate fl indife
rentă, cum nu-1 poate fi indiferentă autorului. Aici nu e vorba 
dacă ne-am însușit cu mal multă iau mal puțină fndemlnare. 
aplicație, subtilitate etc., etc., anume mijloace, ci dacă am izbu
tit să surprindem esența acestei realități"

Consolldlndu-și câștigurile șl făeînd eforturi din ce In ce 
mal evidente de a-șl umple neîmplinlrile, dramaturgia tine
rilor există șl evoluează. Este Insă momentul să arătăm — șl 
din nou, participant!! la anchetă an fost aproape unanimi din

schimb permanent de opinii, în
temeiat pe sinceritate și exigen
ță reciprocă. Am spus sincerita
te. pentru că se preferă adesea 
soluția comodă a răspunsurilor 
evazive. „Mie îmi place, dar di
rectorul m-a citit încă.,.". ,,Ne-ar 
interesa, dar să mai vedem...*' 
Cunosc oameni de teatru care 
se arată dispuși să recomande 
cu ușurință altora, prin scris 
aau prin viu grai, diferite lu
crări, dar ei înșiși nu se oferă 
să le joace. Cui folosește o ase
menea bunăvoință platonică ? 
Este din toate punctele de ve
dere preferabilă o critică seve
ră, deschisă.

Iar cu aceasta, trec la rolul 
stimulator pe care ar trebui să-I 
exercite critica dramatică. Să 
recunoaștem că articolele con
sacrate tinerilor dramaturgi se 
mărginesc, în cea mai naaie 
parte, la considerații generale, 
urmate de o înșiruire de nume 
și de un etcetera. Aceste nume 
apar însă pe programele teatre-

interioare". 
Neaga Bi- 
adevărnl — 
dintre cele 
a! unei ao- 

lor. 5n paginile revistelor — 
încă nu într-o măsură satisfăcă
toare. dar totuși apar, și din ce 
în ce mai des. Cîte cronici, cite 
analize serioase se publică pa 
marginea noilor piese pe care și 
le aduc la rampă sau le încre
dințează tiparului ? Toată lumea 
cere — și pe bună dreptate — 
să se publice mai multe piese. 
Dar publicarea rămîne prea pu
țin eficientă daca nu prilejuiește 
și un examen critic. Se resimte 
lipsa unei cronici a textului dra
matic. făcută cu dragoste și cu 
c’iscernămînt, în spirit construc
tiv, o cronică în care să fie sem
nalate atent calitățile și neîmpli- 
ririle. să se dezvăluie ce este 
prețios și ce este confuz intr-o 
lucrare dramatică de debut, 
unde $i de ce, să zicem, o idee 
interesantă nu a fost dusă pînă 
Ia capăt. E necesar, de aseme
nea, să întreprindem o cerceta
re pe concret — în lumina es
teticii marxiste — a modului 
cum sînt și cum pot fi utilizate 
diverse mijloace de expresie

MIHAI NEAGU BASARAB: *)

TINERII AUTORI
Șl TEATRUL SCURT
Să vedem, mai întîi, ce se în

țelege prin tînara generație de 
dramaturgi. E greu de priceput 
de ce, dar sînt socotiți tineri toți 
dramaturgii care scriu piese în
tr-un act : Radu Dumitru, Mihai 
Georgescu, Dumitru Solomon, 
Constantin Mihăilescu etc. Leo
nida Teodorescu și losif Naghiu. 
care au atacat curajos și cu suc
ces piesa în trei acte, au început 
să fie socotiți autori „maturi", 
deși așa au fost încă de pe vre
mea cînd erau numai „maeștri ai 
genului scurt".

Asistam, de fapt, la o înflorire 
a teatrului scurt, la care-și dau 
concursul consacrați și debutanți, 
tineri și maturi. Această înflori
re se manifestă prin diversitate 
și tendință spre perfecționare ar
tistică, puse — în cazul celor mai 
huni autori ■—- în slujba idealuri
lor fundamentale ale epocii-

Cred că nu e lipsită de interes 
o privire — fie și fugară — a- 
supra extorva nume recent apă
rute, cu precizarea că cele mai 
multe dintre ele se află încă în 
căutarea unui drum propriu.

Poetul Sorescu pășește — pre
zență singulară — îu lumea dra
maturgiei. Poetul Cezar Ivăncs- 
cu, ,Jj^efAbilul", se aventurează 
temerar, realii în d □ dramă poe
matică au1 minator în destinai li
terar fraBceauhn daudeL Acto
rii Icm Pupa p Dorin Mog> 
scriu teatru cai arin izaî printr-a 
vtwv armâră (Mrasă. in timp 
ce Saxara Ci ort ea practică a 

icabstă, contenind 
ca mnsthnorxBlate vechi și glo
rioase tradiții. Prin contrast, Gh 
Astaloș și Constantin Enache în
cearcă să introducă la noi teatrul 
beat și alte recente inovații 
mondiale care se zbat încă să 
intre în universalitate, deocam
dată fără o perspectivă clară. 
Radu Constantin se supune cu 
stoicism rigorilor teatrului isto
ric, deși în piesele sale respecta
rea realității istorice nu se armo
nizează, ca la subtilul magistru 
al genului, Paul Anghel, cu o 
limpede finalitate educativă, sti
mulatoare a patriotismului. Ilie 
Păunescu și P. C. Chitic perse
verează pe drumul deja bătut al 
teatrului absurdului. Libertățile 
uriașe pe care $i le asumă dra
maturgia absurdului îi epuizează 
însă, acesteia, vitalitatea în am- 

acest punct de vedere — că această evoluție se petrece, în 
cele mai multe cazuri, la o prea mare distanță de scenă. 
Scrisul dramatic al tinerilor nu se compune, așa cum am ară
tat, numai din opere rezistente la timp, și criteriul selectiv este 

indispensabil. Dar capodoperele nu se pot naște decît pe solul 
fertil al unei producții masive și, mai ales, consistente, iar 
aceasta nu se poate produce decît prin aducerea în fața pu
blicului a celor mai bune dintre lucrările tinerilor dramaturgi.

Nu trebuie să înțelegem această dorința drept o pledoarie 
pentru a se juca orice și oricum. Dimpotrivă, numai o Înaltă 
exigență poate fi cu adevărat stimulatoare pentru scrisul dra
matic al tinerilor. Un contact mai susținut cu aerul fierbinte 
al realității, o familiarizare temeinică cu pretențiile specifice 
ale scenei sînt condiții Indispensabile pentru o reală afirmare 
a tinerilor dramaturgi. Dar, așa cum reiese din opiniile parti- 
cipanților la dezbaterea noastră, aceste condiții nu pot fl în
deplinite decît în strînsa relație cu teatrele, in sensul unei 

conlucrări statornice și dinamice. In această conlucrare, un rol 
activ li se cuvine regizorilor ; stăpînj ai meșteșugului teatral, 
ei pot deveni sfătuitori și colaboratori de nădejde ai drama
turgilor. Extinderea sistemului de studiouri-laborator, bazate 
pe o preocupare colectivă și pe un crez artistic ferm, ar pu

tea răspunde în chip adecvat nevoii de afirmare a talentelor 
dramaturgice, chiar dacă procesul lor de maturizare nu rate 

încă încheiat. După cum sugera Lucian Glurchescu, aceste 
studiouri ar putea fi „un gen de școală, care să se încadreze 
în chip firesc în ansamblul mișcării noastre teatrale, asumîu- 
du-și îndatorirea normală de a promova o dramaturgie efl 
un înalt crez umanist, cu o funcție educativă bine precizată, 
pusă în slujba idealurilor societății noastre socialiste. In felul 
acesta actul de verificare a talentelor, de lansare a lor pe 
căi normale — și nu lăsate la voia întîmplării — a noilor autori 
dramatici se va întemeia pe un program ideologic și estetic 
ferm, izvorît dintr-o înaltă responsabilitate față de sensu
rile artei".

In cadrul anchetei s-au formulat și alte propuneri demne 
de tot interesul : transformarea cenaclurilor de dramaturgie în 
mici teatre experimentale, permanentizarea unor inițiative deja 
existente, continuarea și amplificarea bunului obicei in virtu
tea căruia editurile și revistele au început să publice piese de 
teatru, o contribuție mai activă a criticii la promovarea și 
popularizarea tinerilor dramaturgi.

Noi credem că fenomenul — care a Început să-șl facă apa
riția — de încurajare a dramaturgiei autorilor tineri este îm
bucurător, și reflectă preocupările pentru îmbogățirea patri
moniului dramaturgiei noastre cu noi lucrări. Socotim însă că 
o asemenea activitate trebuie să se desfășoare în chip siste
matic, la ea dîndu-și concursul atît direcțiile și secretariatele 
literare ale teatrelor, cît șl revistele de specialitate care pot 
promova prin publicare cele mai bune texte ale tinerilor autori 
dramatici. In acest mod se va instaura o reală și fertilă com
petiție a valorilor, in care, după cum spunea Andrei Băleanu, 
„cine are de spue an ou vin t propriu despre și pentru oamenii 
zilelor noastre, cine ze va pricepe să dezvăluie laturi esențiale 
ale realității contemporane, cine va urca treptele măiestriei — 
acela, mai bine zia aceia, vor îndreptăți speranțele investite" 
Numai astfel va fl posibilă exercitarea unei selecții care va 
avea ca scop final promovarea lucrărilor realmente valoroase, 
care exprimă într-o ținută artistică adecvată sensibilitatea șl 
problemele omului contemporan, pulsul viu al actualității noas
tre. Aceasta este, fără Îndoială, cea mai prețioasă concluzie 
a dezbaterii noastre care rămîne, firește, deschisă șl altor opinii.

ale teatrului modern, cum ar fl 
metafora, simbolul. îr. scopul 
transmiterii clare a unei ima
gini pe deplin edificatoare a 
realității contemporane. Pentru 
că, după cum se știe, procedee 
artistice similare (mă refer ex
clusiv la tehnica literară, iar nu 
la viziunea filozofică) pot sluji 
reflectării lumii noastre actuale 
sau. dimpotrivă, a unui univers 
care ne este cu desăvirșire 
străin.

Dintotdeauna, numeroși soli- 
citanți au bătut la porțile tea
trului. Ar fi absurd ca cineva 
bă susțină promovarea tuturor 
celor care se prezintă cu cîte un 
manuscris sub braț, numai pe 
criteriul că aparțin noii genera
ții. Mulți chemați, puțini aleși; 
în artă inu se poate altfel. Dar 
această selecție, pentru a fi na
turală iar nu artificială, nu poa
te fi decît o operă colectivă, ro
dul dezbaterii de idei (înțelegînd 
prin dezbatere atît pe cea inter
nă. din teatre, cît șl pe cea pu
blică, în presă).

biguități nedumerite. Nu cred că 
e vorba de un simplu accident, 
că dramaturgii mai puțin dotați 
ar fi îmbrățișat absurdul, iar cei 
mai valoroși s-ar ocupa cu tea
trul istoric. Pentru că, bunăoară, 
P. C. Chitic e mai izbutit îd 
piesele sale istorice decît în cele 
prin care se învecinează, în prP 
vința mijloacelor spre care as
piră, cu Eugen Ionescu. O do
vadă în plus că transplantul me
canic al formelor poate provoca 
reacții de respingere din partea 
unui organism supus unor alte 
legități interioare.

Am dat numai cîteva exemple. 
La secretariatele literare ale tea
trelor, îg edituri și la redacțiile^, 
revistelor literare se afla zeci de 
piese aparținînd dramaturgiloi 
care își așteaptă, cu nerăbdare 
justificată sau nu, debutul și 
consacrarea. „Dintre sute de ca
targe" vreo douăzeci de prime 
au început sa circule. Sînt publi
cați, sînt puși în scenă la stu
diouri experimentale sau chiar 
în spectacole firești. Viitoarea 
premieră a Naționalului aparține 
debutantei Tina Ionescu. Revista 
studențească Amfiteatru lansează 
anul acesta cel puțin cinci nume 
noi, consolidînd, de asemenea, 
„firme“ mai „vechi".

Acest reviriment al teatrului 
scurt e firesc. El urmează nece
sar înfloririi poeziei si prozei. 
Dar șansele sale de durabilitate 
zint legate intira de l el a tia da 
substanța pe care și-o stabilesc 
înșiși tinerii dramaturgi cu reali
tatea dinamică a zilelor noastre, f 
de temeinicia încercării lor de a. 
pătrunde în esența ei. *

Recenta anchetă OTganizată de 
ziarul „Scînteia tineretului*' nu 
constituie o recunoaștere sau o 
„recompensă" pentru tin ara dra
maturgie ci un imbold spre crea
ții din ce în ce mai valoroase, 
care să oglindească tot mai viu 
realitatea luminoasa din zilele 
noastre, în țara noastră. De ase
menea, este o poliță avansată 
directorilor de teatru, o polița a 
cărei acoperire vreaq să cred că 
se găsește, după cum spunea Ar- 
ghezi, pe fundul 
noastre.

călimărilor

dintre dra
in ultima

• Cel mai ttnAr 
matuigil afirmați ... __
vreme, autorul primului vo
lum de teatru publicat ia co
lecția „Luceafărul*.

I
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TELEGRAME
Ou prilejul xilei naționale a Norvegiei, președintele Con

siliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae 
Cdaușescu, a trimii o telegramă de felicitare regelui Norve
giei, Olav al V-lea.

In răspunsul său. regele Norvegiei a transmis președinte
lui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România sin
cere mulțumiri pentru felicitările și bunele urări care i-au 
foat adresate.

Sesiunea Comisiei mixte româno-iugoslave 

pentru Porțile de Fier
latre 15 fi 20 mai a avut loc 

la sesiunea a Xî-a a
Comisiei mixte româno-iugoslave 
pentru Porțile de Fier. Grapa 
română a Comisiei mixte a fost 
conduși de Adrian Georgescu, 
adjunct al ministrului energiei 
electrice, iar grupa iugoslavă de 
Hasan Siliak, adjunctul secreta
rului federal pentru economie.

Comisia a constatat că planul 
de execuție pe anul 1968 a fost 
realizat integral de ambele părți 
și că lucrările se desfășoară pe 
șantier în continuare în confor
mitate cu programele convenite 
în cadrul Acordului ți a celorlalte 
documente privind realizarea ți 
exploatarea sistemului hidroener
getic și de navigație Porțile de

Miercuri la amiază a părăsit 
Capitala, îndreptîndu-se spre 
Havana, delegația Uniunii Tine
retului Comunist (UJ.C.) din 
Cuba, condusa de Pedro Gomez 
Valle, membru al Comitetului 
Național al U.J.C., prim-secretar 
al Comitetului U.J.C. al provin
ciei Pinar del Rio. care, la invi
tația C.C. al U.T.C. a făcut o 
vizita în țara noastră.
< La plecare, pe aeroportul Bă- 
■easa, au fost de față tovarășul 
Cheorghe Miron, membru al Bi
roului, șef de secție la C.C. al 
U.T.C., Beljung Iosif, membru 
al Biroului C.C. al U.T.C., și ac
tiviști ai C.C. al U.T.C.

Miercuri după-amiază a wsit 
în Capitală o delegație comună 
r Uniunilor Naționale ale stu
denților din Danemarca (D.S.F.). 
Finlanda (S.Y.L.) $i Norvegia 
(N.S.U.), care, la invitația 
U.A.S.R. va face o vizită în țara 
noastră.

Delegația este formată din î 
Anders Mathiesen. membru al 
Prezidiului al D.S.F., Kimmo Es- 
kola, vicepreședinte al S.Y.L., șl 
Gunnar Foreland, președinte al 
N.S.U.

La sosire, pe aeroportul Ba- 
measa, delegația a fost întîmpl- 
Latâ de tovarășul Mihail Stoica. 
Vicepreședinte al U.A.S.R., și ac
tiviști ai Comitetului Executiv 
al U.A.S.R.

Concurs pentru crearea

de librete de opereta
2d «copul atimulftrii croației 

rondănoști tn domeniul opera- 
twL Comitatul da fitat nentru 
OuMurS «1 Artă. In colaborare 
cu Untunoa Compozitorilor, 
organizează un concura pentru 
crearea da librete de operetă, 
e*re m va daaf&aura în perioa
da mal-octombrie 1M9. Le con- 
cun pot participa, cu una sau 
mai multe lucrări acrlltorl. 
poeți șl dramaturgi. Indiferent 
dacă sînt sau nu membri «4 
Uniunii Scriitorilor.

Autorii libretelor ahrt che
mați să reflecte — eu mîjloa- 
cele specifice genului de ope
retă — atît realitățile contem
porane. cît si trecutul Istoric 
al țării noastre.

Fier, încheiate între cele două 
țări. Comisia a constatat, de ase
menea, că măsurile stabilite an
terior, care revin fiecăreia din 
cele două părți pentru efectuarea 
operațiilor programate pe trimes
trul III al anului curent, de în
chidere a albiei naturale a Du
nării și pentru trecerea navigației 
prin ecluza de pe malul stîng al 
fluviului sînt în curs de aplicare ; 
a fost elaborat și aprobat progra
mul de detaliu pentru realizarea 
acestor două faze importante din 
execuția sistemului hidroenerge
tic și de navigație.

Lucrările sesiunii s-an desfășu
rat într-o atmosferă de deplina 
înțelegere.

(Agerpre»)

Miercuri s-a încheiat sesiune* 
științifică festivă a corpului di
dactic de la Conservatorul *Ci- 
prian Porumbesou' d.-i Bucurați. 
Dedicată celei de-a 25-a aniver
sări a eliberării României, sesiu
nea. care a avut tema „Tradiție și 
inovație în creația, interpretarea 
ji pedagogia muzicala", a prilejuit 
prezentarea a cîtorva zeci de co
municări de specialitate, ca și a 
unor concerte festive si spectaco
le de operă, la care și-au dat 
concursul profesori și sfudenți ai 
Conservatorului bucureștenn.

Miercuri dimineața au început 
în Capitală lucrările primului 
Congres național de oncologie, 
organizat de Societatea de on
cologie din cadrul Uniunii So
cietăților de Științe Medicale.

La această importantă mani
festare științifică participă aca
demicieni, profesori universi
tari. cadre medicale de specia
litate din întreaga tară, precum 
5* numeroși oaspeți de peste 
hotare, personalități de renume 
care activează în acest domeniu.

Timp de trei zile, participan- 
ții vor dezbate o problemă de 
o deosebită însemnătate în on
cologie : metastazele în clinică 
și în experimentare. De ase
menea, vor fi organizate două 
„mese rotunde”, în cadrul că
rora se va discuta despre sta
diul actual al cercetării me
tastazelor experimentale, des
pre aplicabilitatea acestora în 
terapeutică.

Vor fi admise la concurs hi- 
arărl originale, precum M trans
pun ari în librete de operetă ale 
anor hicrări literare aau dra
matica aparțtirind scriitorilor 
români din treeut si de azi.

Vor îi acordate următoarele 
distincții i

— Un premia I fa valoare de 
ÎS (MM Iei.

— Două premil II în valoare 
de Ifi 000 lei flecare.

— Două premii III In valoare 
de 8 088 iei fiecare.

— Două mențiuni a cita 
8 808 lei.

în sumele premiilor si men
țiunilor este inclusă sl remu
nerația versurilor (pentru arii, 
cuplete etc).

MERIDIAN
• Cea de-a 11-a etapă a 

competiției cicliste „CURSA 
PĂCII** disputată miercuri 
contra cronometrului (58 km) 
între Guben și Cottbus a 
fost clstigată de francexul 
Jean Pierre Danguillaume 
cronometrat în Ih 21* 82”. 
Polonezul Magi era a-a clasat 
pe locul doi cu lh 21’ 35”
urmat de Peschel (R.D. Ger
mană) — lh 21* 51’*. In urma 
acestui succes, Danguillaume 
a trecut în fruntea clasa
mentului avind un avans 
de numai 42 de secunde față 
de fostul lider. polonezul 
Szurkowski. Pe echipe con
duce R.D. Germană, urmată 
de U.R.S.S. și Polonia. Se
lecționata României se află 
pe locul 8. In clasamentul 
general Individual, primul 
dintre cicliștii raminl este 
David eare ocupă locul 21.
• Ieri a-aa diapatat ta 

tară deal meciuri interna
ționale de fotbal. La Oradea. 
Grisul din localitate a iovini 
ca 2—1 (2—1) pe M-T.K. Ba- 
dapeeta iar îa jeeul de la 
C raia va. Universitatea a în
trecut c« 5—8 <2—I) echipa 
iugoslava F.C. Bar.

• ?• terenul Pro grevai 
din Capitală începe astăzi 
întâlnirea de tenii dintre 
echipele României îi Israe
lului. eon tind pentru tarul 
II al ..Cupei Da vii*" (una 
europeană — trupa B). In 
primul tur. ReoULaia s-a ca
lificat în dauna formației 
Republicii Arabe Unite, pe 
eare a invins-n ea 3—2. iar 
pelectinnala Israelului a eli
minat cu I—1 pe Portugalia 
în urma tragerii la sent 
tizi, cu începere de la ora 
15.88. «e var deifi«an pri
mele dooă aartide de sim
plu r llie N'ăstase — Joseph 
Stabholz sl Ian Tlriao — 
Eleazar Davidman.

LAjiernresJ.

PE STADIOANELE DIN ȚARĂ
SIBIU î Universitatea Cluj 

Chimia Suceava : 1—2

In ansamblu meciul a dezamă
git pe cei 6000 de sibieni, veniți 
să vadă la lucru două formații 
apreciate. Acest fapt se datoreș- 
te în special clujenilor a căror 
contribuție la spectacol a fost 
nulă. Dimpotrivă „plăieșii" su
ceveni și-au ciștigat aici, pe ma
lul Cibinului. mulțî simpati- 
zanți, grație dăruirii și hotărîrii 
cu care și-au apărat șansele 
Dacă în prima repriză cei care 
păreau a-șl aroga dreptul să 
cîștlge Sînt clujesnii, în partea 
a doua a întîlnirii el cedează 
complet în fața unul cvintet o- 
fensiv cu o surprinzătoare forță 
de penetrație. Mai ales margi
nile terenului au fost în această 
parte a jocului veritabile „tro
tuare" pe care cele două extre
me Nicolau șl Gălățeanu și-au 
„judecat" cu asprime adversarii. 
Nu mai puțin adevărat, fundașii 
universitari Crețu șl Cîmpeanu 
păreau amețiți, negăsind antido
tul jocului avîntat al adversa
rilor. De altfel nici ceilalți co
echipieri nu au făcut notă dis
cordantă juctnd vlăgulți. După 
cîteva zvîcniri din prima parte, 
Uifăleanu alături de Oprea, 
Bungău șl Mustețea au evoluat 
șters. Iar linia de mijloc și fun
dașii centrali au greșit de nenu
mărate ori ca niște începători. 
Sucevenii au evoluat crescendo 
șl au reușit să înscrie de două 
ori (Goran In minutul 67 și N1-

CUPA ROMÂNIEI LA FOTBAL
O Trei echipe din A; Dinamo Buc., Steaua și Farul și una din B; Chimia Suceava In semifinale

• 0 singură partidă, Steaua — Rapid, cu prelungiri o Azi tragerea la sorți a semifinalelor

TANQO DE-AIUREA

aici intervine enervarea) Ia

Rar ml-a fost dat să văd în- 
tîmplări ca acestea pe care mă 
simt dator «ă vl le povestesc. 
Bineînțeles că ele se leagă de 
fotbal. Si, bineînțeles, am impre
sia că ele se leagă de aranja
mente. Aseară (cînd se lăsase și 
fumul nopții) am urmărit întâl
nirea Steaua — Rapid. Rar mi-a 
fot dat (și cînd spun rar, spun 
că aproape niciodată), să văd 
două echipe înfruntîndu-se cu 
multă vigoare, cu multă strășni
cie și cu mult dor pentru nimic. 
Meciul terminat cu 3—1 în fa
voarea echipei Steaua a fost un 
meci, după părerea mea, pe care 
nici o echipă nu a vrut să-l cîs- 
tige. L-a ciștigat, abaolut întîm- 
plător. Steaua. Clnd mă gîndesc 
la acest meci, mă gîndesc și la 
rugăciunea Tatăl nostru : „Și nu 
ne duce pre noi în Cupă, și na 
izbăvește de această competiție. 
Amin*’.

Tribunele, nepopulate și pes
trițe, au asistat, pe banii lor (șl 

__ ___  _ î ’ o 
partidă pe care, si o echipă «1 
alia ar fi vrut să o piardă cu 
mare In cin tare. Slavă ție doam
ne că au venit prelungirile. 
Mulțumesc, nu vreau să aduc ni
mănui nici o acuză, vreau oă 
aduc tuturor o punere în ipo
teză : Steaua nu vroia. Rapidul 
nu vroia — fi totuși Steaua a 
învins. Insă nici una dintre e- 
chipe nu viza victoria. Personal 
cred el amîndouă echipele vro- 

lă fie scoase din competiție. 
Una a rămas. Ii urez succes pe 
mâi departe. Cealaltă a pierdut 
Și nu-i urez succea pe mai de
parte. Pentru că Rapidul a ju
cat cu gindul la duminica de la 
Craiova. în nici o clipă Rapidul 
nu a jucat cu gînduL la Cupă. 
Se pare că această Cupă esta 
plină cu Birop pe care nici una 
din echipe nu vrea să-1 soarbă.

colau minutul 86). Clujenii au 
marcat prin Mustețea, în minu
tul 85. la o învălmășeală în fața 
porții lui Sidac.

Victoria divizionarei B . este 
deplin meritată. La realizarea 
eî a contribuit întregul ansam
blu și în special Nicolau, Gălă- 
țeanu, Danileț și Sidac.

VICTOR DOMȘA

BRAȘOV : Dinamo București — 
U.T.A. i 3—0

Partida U.T.A. — Dinamo Bucu
rești a invitat pe Stadionul tine
retului din Brașov peste 14 000 de 
spectatori. Cei prezențl nu au avut 
ce regreta. Au vizionat poate cel 
mal bun meci din actualul sezon. 
Fiecare echipă a Încercat sl-și a- 
prople victoria și tn același timp 
să-și justifice poziția de echipă 
fruntașă In prima divizie a țării. 
Victorioasă a ieșit formația Dina
mo care a-a impus prin elastici
tatea cu care a trecut de Ia un 
joa temporizat la jocul impetuos 
cu țlșnlrl Individuale realizate 
prin Lucescu (cel mal bun om de 
pe teren), Dumltrache și Sftlcea- 
nu care au fost susținuți Ia timp 
cu mingi utile de mijlocași șl a- 
păr&tori. Dinamo a fost superioa
ră partenerei prin viteză șl preci
zia execuțiilor tehnice, îmbinarea 
cursivității paselor cu acțiuni in* 
dlvlduale. U.T.A. a început bine 
jocul justlficfnd locul In clasa
ment prin marcajul strict în apă
rare, presing puternic In atac șl 
prin acțiuni de contraatac purtate 
pe sus destul de periculos.

Calmul lui Lereter, incisivitatea 
Iul Dcmlde, Șchlopu șl Florian 
Dumitrescu nu au reușit să men
țină echilibrul pînă la pauză. Go
lul realizat de către Sâlceanu în

FÂNUȘ NEAGU

Meciul Rapid — Steaua, la în- 
demîna fiecăreia dintre echipe, 
a fost unul din cele mai slabe 
meciuri pe care le-am urmărit, 
cu ochii proprii (niciunul de sti
clă) pe unul din cele mai fru
moase terenuri ale Românfei 
Pur și simplu mi-a fost jenă să-1 
văd pe Dan Coe de la Rapid sau 
pe Jenei de la Steaua invitîndu-se 
unul pe altul la culesul mingii. 
Parcă eram la un cules de vii 
sau la bătut nucii, sau Ia bătut 
fasolea. în ce mă privește sînt 
de acord, sau înțeleg să fiu de 

ilotroc in duel cu Șoo

minutul 44 a produs o cădere 
Inexplicabilă a liderului clasamen
tului național. Partida s-a încheiat 
prlntr-un gest nesportiv al por
tarului Gornea care a lovit in
tenționat pe cel mai bun jucător 
al meciului, Luces cu, fapt cu to
tul reprobabil.

VIORELPAUNESCU

BRAILA : Farul — Progresul ;
3-0

Jocul dintre Farul șl Progresai 
București a avut darul să satisfa
că pe deplin pe cei aproape 6 000 
de spectatori — nu atît prin nive
lul Hău tehnic — cît mai ales prin 
caracterul de mare luptă. El a avut 
toate atributele unei partide de 
Cupă, în care rolul prim a reve
nit conatănțenllor. Prezența lui O- 
logu în linia de atac, ne-a făcut 
să uităm absența lui Tufan, curse
le extremelor Sasu și Kalo l-au 
pus la grea încercare pe expert- 
mentatli apărători bucureștenl. 
Contraatacurile Progresului, rare
ori terminate cu șuturi Ia poartă, 
s-au frînt în ultimă Instanță de 
siguranța ți promptitudinea In
tervențiilor portarului Ștefănescu. 
Deși pe teren neutru, Farul a lă
sat impresia că joacă „acasă" Pe 
cîtă vreme fotbaliștii bucureștenl 
s-au gîndit poate la soarta parti 
del ce-1 așteaptă duminică în 
campionat, partidă de care își 
leagă mari speranțe. De altfel, sin
cer vorbind, în această dispută 
șansele nu puteau fl favorabile 
Frogresuiul după cum a evotuat 
pe teren. Prea mult a fost căutat 
Oaldă, încleștat de Măndolu șt 
Grama, prea au șutat copilărește 
Matelanu șt Matei... Cu toate a- 
cestea se părea că prima repriză 

acord, cu jucătorii. Știu 
că ei nu vor să intl-e în 
competiții, cum ar fi d® 
Cupa Campionilor Europeni sau 
Cupa Cupelor unde nu au șan«e 
de înaintare spre finală. Știu că 
preferă, de exemplu. Cupa fero
viară sau Spartachiada militară 
— competiții unde se pot întinde 
și cu pasul, și cu mintea, fără 
să Intîlnească nici o barieră. 
Dar nu pot fi de acord cu aceas
tă mentalitate de perdant care 
riștigă teren nelimitat, nu pot 
fi de acord cu ideea că o echipă 
românească trebuie să-și păs
treze șansele, să și le apere, 
pentru o competiție mai slabă.

bine 
niște 
pildă

lua sfîrșlt cu un scor alb, dar 
ultimul minut, Sasu si-a etalat 
............. “ * dezinvolt pa

va
în ___ _____ ,
calitățile trecînd _______ __
lingă Grama. Șutul său a provo
cat ricoșeul balonului din pieptul 
iui Mîndru iar Ologu a reluat do 
la 6 metri,. Mingea a „șters* vîr- 
ful ghetei lui Grama și s-a oprit 
în plasă. La începutul reprizei se
cunde se părea că Progresul a 
pornit decis să echilibreze Situa
ția. Au fost singurele 15 minute 
de fotbal ale bucureștenilor. Repli
ca însă a venit mai viguroasă. 
Farul a preluat din nou conduce
rea „ostilităților", prîntr-o conti
nuă presiune căreia fotbaliștii 
bucureșteni i-au făcut față cu tot 
mai multă greutate. Remarcabilă 
este în această parte puterea de 
luptă a lui Neacșu care acoperea 
o mare zonă. Constănțenll joacă 
cu fundașii pe linia de centru. 
Pleșa făcînd dese Incursiuni In 
careul din față.

Șl din nou inevitabilul pro
duce. In minutul 87 Kalo execu
tă o lovitură liberă Indirectă din 
colțul stîng al careului da 10 me
tri șl Sasu, la post, pune capul 
ca la carte : 2—0. Doar două mi
nute a rezistat acest scor. Cu o 
Incisivitate demnă de subliniat, 
Ologu atacă dezlănțuit, conduc® 
balonul pe partea stingă milime
tric cu linia tușei șl din colțul 
terenului centrează pe jos. Mîn- 
dru este depășit și Sasu din a- 
proplere îndeplinește formalitatea 
introducerii balonului în gol, pe
cetluind astfel scorul partidei 1 
3—0.

Farul a obținut astfel o victorie 
pe deplin meritată.

SILVIU BERIAN
Semifinalele vor avea loc la

28 mal șl 4 iunie (tur-retur) Iar 
finala la 22 Iunie

Aseară, sub fumul căzut din Bă
răgan. sub fumul țigărilor 
noastre, am fost martorul drept 
al unor mamtalități care îmi re
pugnă. Vreau să fiu clar : timp 
de 90 de minute, nici Rapid, nici 
Steaua nu au vrut «ă cîștlge 
meciul. Deducțiile mele, indife
rent că vor supăra urechi împo
dobite cu flori, aînt limpezi : 
jueătorii noștri z urmăresc — și 
au motive bine întemeiate — aă 
se înscrie în competiții mai la 
îndemîna tuturor, în competiții 
din care pot ieși învingători. 
Cine are urechi — și vă rog să 
mă credeți că toată lumea are 
— să audă. Dinamo București, 
după părerea mea, singura echi
pă din România in stare să se 
bată cu orice formație din Eu
ropa, a învins-o pe U.T.A. fără 
drept de apel. Ml-ar place să 
nu aalst la o recompensă. Mi-ar 
place ca la București, în dumi
nica viitoare, să văd formația 
lui Bazil Marian luptîndu-ae 
din răsputeri ca să o învingă pe 
U.T.A. șl în campionat. Atunci, 
și numai atunci, voi crede că 
Dinamo a învina pe drept în 
Cupă. Ș-ttu foarte bine eă aceas
tă Cupă este o competiție în 
care capetele cad. retezeate, u- 
neorl. de inamici fără mîlni și 
fără picioare. Cupa este neier
tătoare. Dovada singulară, de 
astădată. Chimia Suceava. Ju
cătorii din Tara de Sus au văr
sat puțin piper în mtocarea 
noastră nerăscolită de dureri, 
necoaptă, șl poate puțin cam 
searbădă. Farul, Ia rîndul lui, a 
învins Progresul București cu 
o voluptate lesne de înțeles pen
tru o echipă care face deliciul 
Iubitorilor de soare și nisip. Aș 
dori, personal, ca meciul dintre 
Progresul și F. C. Argeș fă fie 
condus de către un arbitru neu
tru. Poate că federația de spe
cialitate s-a gîndit la acest lu
cru înaintea mea. în acest caz 
11 ofer un bujor cu petale albe. 
Dacă nu i-a gîndit, e timpul să 
ia în considerație sugestia noas
tră. Sîntem în pragul unei mari 
Intrări în lume și nu avem drep
tul să trecem cu vederea abso
lut nici o slăbiciune — nici mă
car faptul că arbitrul Petrea a 
fluierat stîngaci, ca într-o păs
taie de mazăre, timp de aproape 
80 de minute în meciul cu Ra- 
Pid si St&fiua. Eu sînt convins efi 
a sosit ceasul cînd fotbalul ro
mânesc trebuie să beneficieze 
de oameni legați trup șl/ suflet 
de ideea sportului pentru sport.

23 mai

DECADA

Meciul tur din cadrul se
mifinalei C.C.E. la volei mas
culin — cel mal important 
eveniment voleibalistlc al 
săptămînii — disputat aseară 
între campioana țării — 
Steaua — și deținătoarea 
trofeului, echipa cehoslovacă 
Spartak Bmo, s-a Încheiat 
cu un rezultat favorabil spor
tivilor noștri, to patrii se
turi : 3—1 (10, 16. -13, 9). Ca 
aspect general partida nu 
s-a ridicat la un nivel tehnic 
deosebit, n-a însemnat un 
joe dte luptă «trinsă, deși 
bucureștenii și-au propus de 
Ia bun început să adune 
puncte. Valoarea recunoscu
tă. pe plan european, a oas
peților ca și faptul că la 
Brno este foarte greu de cîș- 
tigat. au fast două elemente 
evidente pentru elevii antre
norului Tănase. Ne-am fl 
așteptat, în raport cu aceas
ta. la un joc în care militarii 
să risipească cu zîrgcenie 
punctele. Dar n-a fost de loc 
așa, mai ales în ultimul set 
cînd, după o „serie" de 
11—0 (1), motoarele au fost

SEMIFINALELE C.CE. 
VOLEILA

Steaua a ciștigat 
cu 3-1, dar returul

se anunță dificil
stopate mult prea devreme 
și inexplicabil, ceea ce a per
mis oaspeților să acumuleze 
nu mai puțin de 9 puncte, 
realmente oferite. Nu chiar 
atît de inexplicabil însă : 
blocajul a funcționat greoi, 
depășit cu. regularitate de 
bombele Iul Schenk și Petlak 
iar atacul construit școlăreș
te. fără fantezie, a fost ani
hilat în aceste condiții, de 
către jucători cărora nu le 
era necesară decît detenta (și 
cehii o au cu prisosință).

Setul al doilea a fost 
punctat cu momente drama
tice care ne-au dat emoții, 
fiindcă intuiam, în caz de 
pierderea lui. un foarte posi
bil rezultat negativ. Dar re
sursele psihice ale jucători
lor noștri, consumate serios 
în acest set, au fost hotărî- 
toare. Tntr-atît de hotărîtoa- 
re îneît, așa cum ne-am aș
teptat, setul următor a fost 
irofiit iar în final, cum spu
neam, nu ne-a mal permis 
menținerea avantajului net 
acumulat. Barta, Poroșnicu 
SÎ Rauch — ca sa-i numim pe 
cei ce ni s-au părut mai buni 
de la Steaua — împreună cu 
colegii lor. au în fată un 
meci retur care se anunță 
foarte dificil. Asta înseamnă 
minimum un set ciștigat și o 
medie ridicata de puncte, 
realizată în celelalte seturi: 
Ceea ce nu-1 deloc imposibil. 
Cu condiția unei infuzii de 
încredere în propriile posi
bilități ceea ce, aseară, ni 
S-a părut că lipsește stelîs- 
tilor.

VIOREL RABA

1 iunie
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ORIGINALITATE
ȘI ACTUALITATE

(Urmare din pag. 1)

de originalitate. „Noul val — 
scrie d-l Miiry în dicționarul 
său — „îl putem defini sumar ca 
un fel de anarhism burghez, tin- 
zînd la dărîmarea valorilor cu
rente, dar mult mai puțin pentiu 
a le nega, cît pentru a se instala 
confortabil într-însele, schimbînd 
doar etichetele, fără a se atinge 
de valorile de bază“.

Originalitatea cinematografică 
trebuie căutată în noutatea teme
lor — fie că e vorba de cinema
tografia unui om, a unei școli, a 
unei țări, a unei epoci. Poate pă
rea curios : nu prea se știe bine 
ce înseamnă o temă originală. O 
primă condiție a originalității este 
ca tema să fie importantă (chiar 
cînd este tratată foarte frivol). O 
temă ca aceasta, de pildă, dacă 
trebuie să preferăm la ghete șt- 
returile de bumbac sau cele de 
piele, nu poate fi nici ceva ori
ginal, nici ceva neoriginal. Prima 
condiție pentru ca o problemă 
să fie — sau să nu fie — origi
nală, este ca ea să fie veche, cît 
mai veche cu putință, (accepția 
cuvîntului „vechi" va fi explicată 
în cele ce urmează) pentru 
simpla pricind că numai ce e im
portant își poate permite luxul de 
a se învechi, deci de a nu dispă
rea, deci de a se putea oricând 
reînnoi. Reînnoi cum ? Foarte 
fimplu : privind problema veche 
sub un unghi nou. Și cine 
furnizează oare acest ttnghl

nou, aceste unghiuri noi (căci 
ele pot fi în același moment 
foarte multe) ? Răspunsul îl cu
noaștem bine; actualitatea. Fie
care secol, fiecare epocă, ba chiar 
fiecare deceniu schimbă poziția 
lunetei fixată pe aceleași vechi 
probleme. In anul de grație 
1969, există nenumărate fe
luri noi de a concepe să 
zicem dragostea, această vetustă 
„ocupație" contemporană cu A- 
dam și Eva. Momentul istoric in
troduce noutatea in vechi, mile
nare acțiuni. A prinde această 
originali late, a o descrie bine și 
rău, în romane sau în filme, în
seamnă a fi original. După cum 
vedem, noțiunea de originalitate 
e strîns dependentă nu numai de 
noțiunea de vechi și de impor
tant, dar mai ales de o noțiune 
de actual, de contemporan. Ac
tualitatea preface importanțele 
vechi și moarte în importanțe vii, 
nou născute, originale.

Acum înțelegem ceva pe care 
de multe ori ar fi trebuit să-l 
înțeleagă atît creatorii cît și spec
tatorii de cinema. Cînd li se cer 
mereu yi mereu filme de actua
litate, filme cu probleme contem
porane, asta nu e o pretenție di
dactică de belfer care a învățat o 
formulă și o repetă la infinit, 
ci o cerință pur estetică, de vre
me ce numai actualitatea conferă 
originalitate. Altă sursă nu exis
tă. Treaba a fost greșit înțeleasă 
din pricina unui fel simplist și 
mecanic în care cineaștii au con-

ceput actualitatea. Ei confundă 
actualitatea-temă cu aclualitatea- 
subiect. Unii cred că strung plus 
hidrocentrală plus indignare pe o 
chestiune civică gen oiarul tro
leibuzelor este egal contempora
neitate artistică. Contemporanei
tate însă e altceva. Ceea mult 
mai socialist decît se crede. Con
temporan și deci original înseam
nă cum concepe omul nou — 
alături de elementele absolut ine
dite ale actualității — lucrurile 
vechi de cînd lumea, sînt lucru
rile eterne ca : iubirea, ura, prie
tenia, datoria, rivalitatea, pa
triotismul, ambiția socială, e- 
mulația, păcatul, pedeapsa, is
pășirea, 
a greși, 
lectualitatea, plăcerea de a face 
altuia plăcere, lupta, concepția 
tineretului despre tineret, setea 
de cultură, căutarea adevărului, 
căutarea frumuseții, vanitatea, 
snobismul, pedanteria, bîrfa, odih
na și multe altele, lucruri vechi 
pe care însă omul nou, omul de 
azi le gîndește altfel, le gîn- 
dește nou.

delimitele, dreptul 
intelectualitatea, neinte-

bine sau tău, 
sau confuz. De aceea e 

romancierului 
sat; a filozofului, sau a cineastu
lui : pentru a pătrunde aceste 
taine. Omul nou se află în stare 
năseîndă. El se caută încă pe 
însuși. Autorii de povești au no
bila sarcină de a „ghici" aceste 
noutăți, de a surprinde aceste ori
ginalități aduse de momentul is
toric ai cărui contemporani sîn- 
tem. Căutind să pătrundem în 
misterele omului nou. vom pre
face vechiul în sensul său de 
etern uman în ceva profund 
original. Altă originalitate 
există. A umbla în patru 
sau a te scobi în nas 
piciorul e poate ceva nou,

voie de arta

clar 
ne

nu 
labe

CU
dar

nu original. Căutarea actualității 
nu e o lozincă, este unica sursă 
a originalității artistice.

Și problema mai are un aspect, 
încă mai dinamic, încă mai con
temporan. De ce omul nou simte 
nevoia să gîndească nou lucrurile 
vechi ? Desigur pentru că el sim
te că ceva s-a schimbat în toate 
străvechile cunoscute lucruri. Cum 
s-a schimbat ? Greu de aflat, așa 
de la prima vedere. Căci, în gene
ral, și mai ales în epocile de 
prefaceri, lucrurile au un alt as
pect decît cel cunoscut. Aceasta 
ne oferă neîncetat ocazia de a 
greși, de a înțelege pe dos, de a 
crede că ceva care ni se pare că 
se potrivește perfect cu ce vrem, 
eu ce sîntem, cu ce putem se 
potrivește în realitate cu noi

exact ca nuca in perete. Acuzăm 
ghinionul, cînd în fond de vină 
este neînțelegerea felului original 
in care se petrec vechile cunoscu
te (fals cunoscute) lucruri. Ori
ginalitate aici e sinonimă cu ade
vărul. Adevăr aici e sinonim cu n 
alege just ceea ce convine persoa
nei noastre. A dibui ceea ce ni 
se potrivește e egal cu a reuși, 
deci cu a fi fericiți. Așadar ac
tual, noutate, discemămînt, ale
gere justă, fericire, naștere mai 
departe și creștere a omului nou, 
toate acestea fac o singură ghir
landă cu care se împodobește ori
ginalitatea poveștilor prin care 
arfa literară $i cinematografică ne 
emoționează și ne deschid zilnic 
ușile micii noastre fericiri perso
nale.

sie ‘ prea bună : „citisem 
fragmente din filozofia lui 
Ilegel, dar melodia ei gro
tească si sălbatică îmi dis
plăcuse”) pe care o face pă
rintelui său. Nimic nu-i lasă 
ascuns tatălui său. li ooves-
tește neliniștile prin CSK
a trecut, îi transcrie pla
nurlie unor lucrări ni o-
zofice pe care le-a
cut și de valoarea

f

POST SCRIPTIC
(Urmare din pag. I)

el nu poate ajunge la desă- 
virșlre decît muncind pen
tru desăvîrșirea semenilor 
săi. pentru binele lor“.

Tot în articolul lui. Marx 
vorbește despre ajutorul pe 
care ni-1 pot da și trebuie 
să ni-I dea și părinții atunci 
cînd optam pentru o profe
siune sau alta: „Inima noas
tră ne îndeamnă să ne adre
săm părinților, căci ei au 
trecut prin viață si cunosc 
asprimea soartel". Ca acest 
ajutor să fie în sensul aspi
rațiilor noastre și nu doar o 
idee fixă a părinților — 
sînt unii care țin cu tot 
dinadinsul ca fiul lor să se 
facă medic, de pildă, asta de 
cînd fiul are abia un an — 
ca sfatul lor să fie izvorît 
din observarea atentă a la
tențelor cu sens de izbîndă 
care sînt în noi. trebuie ca 
noi înșine să ne impunem un

anume tip de relații cu pă
rinții. trebuie ca noi în
șine să ne dezvăluim în 
fata lor cu toată sinceri
tatea. Ajungînd aici, aș vrea 
să îndemn lectorul la citi
rea unui alt text din Marx. 
E vorba de scrisoarea pe 
care i-o trimite tatălui său 
din Berlin Ia 10 noiembrie 
1837. Marx avea atunci 
nouăsprezece ani. Socotesc 
această scrisoare un mode) 
de relație dintre părinți și 
fii. relație pe care o impu
ne fiul. Textul are o frumu
sețe si o claritate excepțio
nală. în acel timp, Marx, 
paralel cu scrieri filozofice, 
mai ales de filozofia dreptu
lui. scria masiv poezie liri
că. Dincolo deci de frumu
sețea textului mi se pare 
de o deosebită 
autoanaliza 
risirea aș 
(cu toate că 
cuse. la data

rora se îndoiește. îi vorbeș
te. asumîndu-și riscul dar 
spunînd adevărul despre 
„scumpa lui Jenny", logod
nica și apoi soția într-ade- 
văr măreață a lui Marx. 
(Mai tîrziu s-a dus întreba
rea dacă Marx, mereu pe 
drumuri, fără venituri ma
teriale. cînd la Londra, cînd 
la Paris, atras necontenit 
numai de studiile sale, atins 
de boală la un moment dat 
și-ar fi putut împlini onera 
dacă nu avea în preajmă pe 
soția lui. Jenny care a luptat 
cu toate greutățile unei 
vieți zbuciumate, care si-a 
părăsit familia și clasa 
pentru viața alături 
Marx. cum șl sprijinul 
mical și material al 
Engels).

Mă întreb cîți dintre 
Ia nouăsprezece ani. am 
în stare sau sîntem de atîta 
dezinvoltă sinceritate în fata 
părinților noștri cum reiese 
și numai din aceste cîteva 
rînduri : „Fii bun — îi scrie 
Marx tatălui său — și tran
smite salutări «cumpei șl 
minunatei mele Jenny. Am 
citit scrisoarea ei de nouă
sprezece ori și de fiecare 
dată descopăr alt farmec. 
Suh toate aspectele, chiar și 
stilistic, este cea mai fru
moasă scrisoare pe care cred 

re.

el 
de 
a- 

lui

noi, 
fost
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Confecții pentru toate virstele, 

pentru joacă, pentru sport, pentru 
școală și vacanță

Părinții au cuvintuU Dar după ce 
au vizitat magazinele de confecții!

'■ji

importantă 
lucidă mfirtu- 
zice. dialectică 
Hegel nu-i fă- 
aceea, o impre-

că ar putea-o scrie o 
mele".

Cel care impune chiar 
părinților sinceritatea si 
tip de relații lucide 
să pretindă de la dînșii sfa
turile cele mai sincere fi 
lucide.
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un 
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S
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ORIENTUL APROPIAT
• Intilnirea afacerilor edeme ai statelor membre

la reuniune, oare 
într-o atmosferă 

într-un spirit de

informații în proble- 
de apelul de la Bu- 
statelor participante 
de la Varșovia adre- 
țărilor europene.

Reuniunea adjuncților miniștrilor

da b

aviației
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hotăriril 
vinzările 
Repnbli- 
la Lima 
ti tOB-

solidaritatea cu co
la „Le Figaro".

de
Artă.

Moscova 
In R.S S.

mondiale in- 
pentru ta- 

plenară de

ambasadorilor la O. N. U
celor patru mari puteri O Sint semnalate 

intre Israel fi țările arabeincidente
NEW YORK — Ambasadorii 

Ia O.N.U. ai celor patru puteri 
au avut miercuri o noul întâl
nire consacrată găsirii căilor 
unei solufii politice a crizei din 
Orientul Apropiat. întâlnirea a 
avut loc la re«edint> imbasado- 
rului francez, Armand Berard.

Agenția ASSOCIATED PRESS, 
citind surse informate ale 
O.N.U., relatează că în cuirol 
consultărilor de pînă acum, am
basadorii au realizat o înțelegere 
în problema libertății de navi
gație pentru toate țările în 
strîmtoaree Tiran și în Canalul 
de Suez.

Anterior, cei patru ambasa
dori au căzut de acord asupra 
unor principii generale cum ar 
fi : necesitatea ca orice acord H 
se bazeze pe rezoluția Consiliu
lui de Securitate de la 22 noiem
brie 1967, imposibilitatea impu
nerii unei soluții țarilor aflata în 
conflict imposibilitatea acapară
rii de noi teritorii pe calea răz
boiului, colaborarea cu misiunea 
Janing.

AMMAN. — Susținute de a- 
vioane de vînătoare și elicoptere, 
unități de tancuri și infanterie 
israeliene au traversat miercuri 
fluviul Iordan într-un punct si
tuat la aproximativ 10 km sud 
de Marea Moartă, și au pătruns 
pe teritoriul iordanian, anunță un 
comunicat militar difuzat la 
Amman. Interceptate de armata 
iordaniană, forțele israeliene au 
fost silite în cele din urmă să «e 
retragă. Comunicatul precizează 
că patru militari israelieni an 
fost uciși în cursul ciocnirii, care 
a durat peste patru ore.

Protestul
R. 0. Vietnam

partita?TEL AVIV. — Un 
de cuvînt israelian a anunțat ci 
forte motorizate israehene 
pătruns miercuri 
iordanian pentru 
bază de guerilă palestiniană, si
tuată în regiunea Arava. la a-

împotriva bom 
bardamentelor

la Canberra

dul.-------
■Bene in 

pe teritorial 
a distruge o

amencane

de la Varșovia*

al Australiei, John Gorton, a fost primit la 
prieten apropiat. Și aceasta pentru că „din

Campania prezidențială
din Franța

CANDIDAȚII IȘI EXPUN PRINCIPIILE ASUPRA POUTIC I

• TN cadrai ranTeației de cala
te rare dintre Editara Aeaderaiel 
Eepablidi Socialiste România ți 
Editara Academiei de Științe a 
l*_R_S_S_ miercuri c-a deschis la 
Matreva. Ia Biblioteca unională 
de stat pentru literatură străina, 
o expuxiție a cărții științifice 
românești.
• LA SOFIA continuă lucră

rile eoaferintei 
tercuveraamentale 
riiai. In ședința 
miercuri, comisia de verificare 
a deplinelor puteri a prezentat 
raportul cu privire la valida
rea mandatelor privind repre
zentarea statelor participante 
la conferință. Luind cuvântul 
pe marpinea raportului comisi
ei de verificare a deplinelor 
puteri, delegatul român Ion Pe
tre Mada. a contestat majidatol 
ciankaBistuluL El a arătat că 
China nu poate fi reprezentată 
decit numai de către împuter
nici tâi mvemnlni Republicii
Populare Chineze.

O CA URMARE a 
S U.A. de a snspeuda 
de echipament militar 
efl Per*, guvernul de 
a nmiu mani seara 
safari drept inoparTuni" apro- 
pteln vnmâ te weortă tari a

Nete** **<fceiea?r. te ea-
I ai pre-

INTERNE SI EXTERNE
PARIS. — Primele 5 zile ale campaniei prezidențiale 

Franța au permis cunoaștere* principiilor fraeral- ale Po
liticii intețne și externe pe care lieeare 
le-ar promova in cazul in care ar fi ales.

într-un interviu acordat re
vistei ..PARIS MATCH", pre
ședintele interimar, Alain Poher, 
a susținut, printre altele, că „Eu
ropa (occidentală) adevărată nu 
poate deveni o realitate fără 
Anglia. Esențialul pentru mo
ment — a adăugat el — este 
reluarea negocierilor cu această 
tara*. Poher a afirmat că „este 
indispensabil ca Franța să men
țină relațiile sale actuale cu ță
rile din Europa răsăriteană. Ra
porturile bune cu aceste țări — 
a continuat el — nu trebuie iă 
depindă de oscilațiile politicii 
noastre interne. Cooperarea tre
buie să continue în toate dome
niile : economic, cultural, tehnic 
și bineînțeles politic". în aceeași 
ordine de idei, Alain Poher a fe- 
nut să sublinieze „necesitatea ca 
Franța Să-și reia cit mai repede 
posibil locul la Conferința pentru 
dezarmare". „în Orientul Mijlo
ciu, politica Franței trebuie sâ 
rămînă totdeauna echitabilă față 
de beligeranți. Eu nu pot sâ 
aprob un embargo discriminato
riu", a conchis Alain Poher.

La rîndul sau, Georges Pom
pidou și-a explicat în felul urmă
tor viitoarea politică economică 
și socială : în domeniul industrial 
— încurajarea investițiilor și a 
inițiativei particulare, în dome
niul comercial — ajutor micilor 
comercianți și micilor meseriași 
pentru a-i sprijini să pășească pe 
calea progresului, în domeniul a- 
gricol — necesitatea de a salva 
agricultura familială. Pompidou 
a subliniat că „trebuie menținute 
ideile dominante ale politicii ex
terne franceze, plasate sub sem
nul păcii și al independenței na
ționale". Reafirmîndu-și fidelita
tea față de alianța occidentală, 
fostul prim-ministru a subliniat 
totodată necesitatea cooperării cu 
țările din est. în ceea ce privește 
eventuala intrare a Marii Brita
nii în Piața comună, Georges 
Pompidou s-a declarat gata să 
reia discuțiile cu Marea Brita» 
nic, cu condiția ca aceasta să 
accepte regulile existente sau, în 
caz contrar, discutarea acestora 
împreună cu altele noi.

Partidul Comunist Francez 
continuă în întreaga țară o ac
tivă campanie în favoarea candi
datului său, Jacques Duclos. Pînă 
acum au fost constituite peste 
5 000 comitete de sprijinire a 
candidaturii lui Jacques Duclos. 
Campania electorală a Partidului 
Comunist este însoțita de o in
tensă activitate pentru recrutarea 
de noi aderenți. De la referen
dumul din 27 aprilie a.c., numai 
în regiunea pariziană an aderat

Orațal Santiago de CM' gâidniesw te- 
eepind de luai. sesiune* Ca mi treated exe
cutiv al Fondului Națiunilor Unise peatrn 
capii (C.N1CXFX Est* prima n ..........
a L'.N 1.C-E.F dnftparaiă intr-a Cară la
tine-america*! și- de aceea. p*rtlripnaK.i 
var acorda priaritaie problemeter legate 
de situația capiilor din America La! mă 
Concomitent insă. Ta fi prenatal pi bOau- 
țal activității lALCJF pe pka* midii 
și regi anal ia canal anului IM

Intr-a caafrriață de presă țiactă la Ge
neva. înaintea sesiunii de la Santiago da 
Chile, director*] general al CATCU- 
Henry Labonime. a subliniat că anal tre
cut cea mai mare pari* a activităiDor a- 
cestui organism aa fort îndreptase «**• 
programele de dezvoltare pe terme* la*g 
in favoarea copiilor ai tine ret* Ini. acțiuni 
fiind întreprinse in 119 țari nade trăiesa 
peste IM de milinaae di*-cel 1 2M M M 
capii ai înmii. In aceeași perioadă, a adău
gat el, aa fost iot re prime acțiuni ia cadrai 
onor programe im porta* ie de ajuioare de 
urgență. care s-an dovedit tediapensabile. 
indeasebi pentru copiii loviți de războiul 
civil din Nigeria. .Consider iui — a oab- 
liniat Labonisse — că trebuie să existe un 
consens mult mai larg de „argent*** te ee 
privește condițiile de viață ale copiilor din 
malic region! ale Înmii, condiții pe care 
mnlți dintre noi le considera drept -nor
male". Ele priTese. Îndeosebi, ■atenmto- 
tația proteinică. infecțiile parazitare persis
tente. ignoranța datorată lipsei ed a cai iei 
școlare". In legătură eu aceasta, el a de
clarat că sate de milioane de copii din 
țările in curs de dezvoltare cresc in con
diții foarte grele, arătând că el reprezintă 
o asemenea proporție a populației mondiale, 
incit se poate vorbi despre o „urgență 
globală".

Raportul consacrat activităților 
U.N.I.C.E.F. relevă existenta uar realizări 
importante in acțiunile întreprinse pentru 
ridicarea nivelului educației și liebidarea 
bolilor grave in rândurile capiilor. ArtfeL 
U.N.I.C.E.F. a participat la echiparea ■ 
peste 1 181 școli normale și aproximativ 
37 9fl0 școli primare, dintre care 24 TM an 
primit echipament In anul IM. Concomi
tent, an fost dotate cu echipament 171 
școli de pregătire pre-profesională, dintre 
care 160 în cursul anului trecut. si au fort 
acordate ajutoare unii număr de peste 3 9M 
cluburi ale mamelor și 15M grădinile de 
copii. în afară de aceasta, peste 439 M de 
funcționari naționali an fort pregătiți, eu 
ajutorul indemnizațiilor furnizate de a- 
ceastă organizație, au fost datate cu echi
pament peste 40 101 centre de sănătate, 
dintre care 1 501 instituții de forniri s 
diverselor categorii de personal sanitar.

In domeniul sănătății, peste 231 milioana 
eopii an font vaociniți oontri tuberculozei

BERLIN 21. — Coresponden
ții] Agerpres. $t Deja, transmi
te : L* 20 și 21 mai, la Berlin 
■ avut loc reuniuBea ad juneților 
■unstrilor afacerilor externe ai 
■tatelu participante la Tratatul 
de la Vaifovia.

L* retmitme «n participat • 
Iran Popor, locțiitor al minis- 
trnhii afacerilor externe al R. P. 
Bulgaria, Milan Klnsak. minivtm 
^.nnat al afacerilor externe al 
R- S. Cehodos-ace, Oskar Fiseber 
și Ernest Scholz, locțiitori ai mi- 
mstrului afacerilor externe al 
R- D. Germane. Zygfryd Wol- 
&ak. ministru adjunct al afaceri
lor externe al R. P. Polone, Va
cile Șandru, adjunct al mi nistru- 
hil afacerilor externe al Republi-

• O DELEGAȚIE PARLA
MENTARA cehoslovacă, con
dusă de Josef Smrkovsky, prim- 
vicepresedinte al Adunării Fe
derale a R-S. Cehoslovace, a 
sosit la Ankara. într-o declara
ție făcută la sosire, șeful dele
gației a spus că deputății ceho
slovaci vor folosi vizita în Tur
cia pentru a contribui la dez
voltarea relațiilor reciproce, 
mai ales în domeniul economi
ei. culturii și turismului.

Miercuri, delegația parlamen
tară cehoslovacă a fost primită 
de președintele Turciei. Cevdet 
Sunay. ji a făcut o vizită la 
Ministerul Afacerilor Externe.

Vizita delegației Consiliului 
Geieral A.R.L.U.S. în U.R.S.S.

Deleitatia de activiști al Con
siliului Genera] ARLUS, con
dusă de Ion Moraru. vicepreșe
dinte al Comitetului de Stat 
pentru Cultură gi Artă, s-a 
înapoiat miercuri la 
din călătoria făcută 
Gruzină.

Membrii delegatâel ARLUS 
an vizitat combinata] metalur
gie de la Runave si aii* obiec
tive economice din republică, 
institute de iaTâtămint supe
rior . monomanie ale cnltarii 
si anei gratiat
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U.N.I.C.E.F.
preocupări

actuale
1* cadrul programelor L\N LC.E.F.. dintre 
rare 23 milioane I* 1X> 32 milioane de
copii an tom tratați contra paludismuiui, 
19 milioane copii, dintre care peste 2 mi
lioane în IM. an fort îngrijiți de trahomă. 
peste 3M M copii an fort vindecați de 
lepră. La toate acestea se adaugă și uriașa 
campanie de ajutorare a victimelor războ
iului civil nigerian întreprinsă de 
U.N.I.C.E.F. în colaborare cu Crucea Roșie 
Internațională »* alte organizații, ceea ce 
a permis furnizarea de alimente unui nu
măr de un milion de persoane în zonele 
controlate de guvernai federal și 1754 tflt 
persoane in ionele aflate sub control 
biafrez.

După cam an arătat conducătorii 
U.N.I.C.E.F., unul din semnele încuraja
toare din ultimii ani rezidă In faptul că 
organizațiile internaționale șl autoritățile

guvernamentale din numeroase țări admit 
toi mai mult că ..dezvoltarea se adresează, 
in primul riad, omului, deci, copilului și 
nu privește numai resursele materiale". Se 
rec*n*aște astăzi că tineretul are posibi
litatea. dacă beneficiază de a pregătire 
adecvată, să aducă a contribuție primor
dială dezvoltării Tocmai in 
desfășoară sprijinul acordat 
programelor de învățămînt. 
pală este îndreptată spre 
curs de dezvoltare, ude na 
eopii termină școala primară, fondurile re
duse pentru învățământ ale acestor state 
fund suplimentate acum prin 
I NI CE F ..La ora actuală — a 
Henry Labcuisse — in țările in 
dezvoltare milioane de tineri, 
parțial sau complet analfabeți. iși 
ma, devenind adolți. ea pentru ei nu elte 
loc in societate. De aceea, trebuie găsite 
mijloacele de a ghida energia și entuzias
mul acestor tineri spre o muncă construc
tivă. cărei va ajuta să-și păstreze demni
tatea. permițindu-le. totodată, să contribuie 
la dezvoltarea națională-.

Cu alt raport prezentat Comitetului exe
cutiv al U.N.I.C.E.F. se ocupă de problema 
aprovizionării cu apă a regiunilor rurale, 
fiind elahorat în colaborare cn Organiza
ția Mondială a Sănătății (O M S ). El sub
liniază influența igienei șl. îndeosebi, a 
apei potabile asupra sănătății copiilor. 
Statisticile arată că bolile parazitare care 
se răspindesc. în principal. într-un ase
menea mediu, au efecte dezastruoase asu
pra copiilor de 
gravează starea 
reduc rezistența 
nuite. Serviciile 
infantilă (P.M.I.), care în țările in curs de 
dezvoltare constituie baza serviciilor de 
sănătate rurală, primesc ajutoare din par
tea U.N.I.C.E.F. in III de țări. In ce pri
vește subal imen tatia, aceasta este consi
derata. pentru multe țări, drept <.una din 
cele mai grave probleme ale copilăriei". 
U.N.I.C.E.F.. în colaborare eu țările bene
ficiare, participă la numeroase programe 
pentru dezvoltarea resurselor alimentare 
locale, realizarea unei alimentații echili
brate a copiilor și acordă ajutoare desti
nate procurării de echipament necesar dez
voltării industriei laptelui.

Rezumind sarcinile și activitatea de 
pînă acum a U.N.I.C.E.F.. directorul gene
ral al acestei organizații a ținut să sub
linieze că Fondul Națiunilor Unite pentru 
copii consideră că „cel mai bun mijloc 
pentru ca o țară să îmbunătățească situația 
copiilor și a tineretului este de a promova 
o politică în folosul lor, care să constituie 
o parte integrantă a efortului de dezvol
tare națională".

acest cadru se 
de U-N I.C.E.F. 
Atenția princi
arele (Ari în 

mic procent de

alocațiile 
subliniat 
curs de 
educați 

dau sea-

vârsta preșcolară. Ele a- 
lor de subalimentație și 
la bolile infecțioase obiș- 
de protecție maternă și

P. NICOARA

cri Socialiste România, Karolv 
Erdelyi. locțiitor al ministrului a- 
facerilor externe al R. P. Ungare, 
și L. F. Iliciov, locțiitor al minis
trului afacerilor externe al 
UR.S.S.

Reuniunea a fost prezidată de 
Oskar Fischer, adjunct al minis - 
ferului afacerilor externe al R. D. 
Germane.

Participanții 
i-a desfășurat 
prietenească și 
înțelegere reciprocă, an făcut un 
schimb de 
me legate 
da pesta al 
la Tratatul 
sat tuturor

• VECEA EXECUTIVA 
derală a R.S.F, Iugoslavia a 
acceptat. în cadru! ședinței de 
miercuri, propunerea mai mul
tor țări ca intilnirea consulta
tivă a tarilor neangajate să 
aibă loc la Belgrad la începutul 
lunii iulie. Pe ordinea de zl a 
acestei întâlniri we vor afla 
probleme privind rolul politicii 
de neangajare în lumea contem
porană, îndeosebi în lupta pen
tru pace, independență șl dez
voltarea țărilor neangajate.

• APROAPE 3 000 de per
soane au participat la Hamburg 
la o întâlnire a muncitorilor șl 
studenților, consacrată exami
nării problemelor 
desfășurarea unor 
mune. Studenții 
mâți s&-și dezbată 
blemcle împreună 
rii în vederea 
înțelegeri 
panții / _
tatea deplină cu mișcarea stu
denților pentru democratizarea 
sistemului de învățămînt.

Ziarul „Unsere Zelt" caracte
rizează întâlnirea de la Ham
burg ca ..primul pas spre reali
zarea unității de acțiune între 
studenții progresiști ai mnnei-

legate de 
acțiuni co- 

au fost che- 
pe larg pro- 
cu muncito- 

rcalizăril unei 
reciproce. Partici- 

și-au exprimat solidarl-

• REDACTORII de la coti
dianul franc» ..Le Figaro", 
care «int în grevă de la 12 mai. 
au comunicat o adunare gene
rală. pentru a examina propu
nerea făcută de Societatea pro
prietarilor ziarului privind a- 
planarea conflictului dintre zia
riști și patronat.

In semn de solidaritate cu 
ziariștii de la „Le Figaro", 
miercuri n-au apărut . ziarele 
..Combat", „Le Parisien Libere" 
și „L’Equipe". Concomitent, U- 
niunea Națională a Sindicatului 
Ziariștilor, care grUDează toate 
sindicatele de ziariști, a lansat 
un apel la 
legii lor de

Primul ministru
Casa Albă ca un r-------  — r— ______ ,
punctul de vedere american, Australia a dovedit merite deosebi
te în colaborarea militară" (THE WASHINGTON POST). Este 
vorba, desigur, de participarea celor opt mii de soldați austra
lieni la războiul din Vietnam, de ultima comanda masivă de 24 
bomhardiere cu geometrie variabilă, de tipul F-lll-C pe care 
Australia intenționează să le cumpere din S.U.A. pentru rama de 
306 milioane dolari.

Convorbirile dintre președintele Nixon și primul ministru 
Gorton s-au referit la relațiile dintre cele două state, la politica 
lor în Asia de sud-est dai mai ales la unele aspecte ale „securi
tății regionale" de care, în concepția Pentagonului, trebuie să 
răspundă în mai mare măsură și Australia. Dar unele fenomene 
par neliniștitoare la Washington. Astfel, la presiunile forțelor de 
stânga și ale opiniei publice nemulțumite de triplarea bugetului 
militar al țării și de trimiterea tinerilor australieni pe fronturile 
din Vietnamul de Sud, Gorlon a fost nevoit să dea asigurări că 
Australia nu intenționează să acorde pe viitor un sprijin mai larg 
guvernului de Ia Saigon. Pe de altă parte, într-o declarație fațulâ 
in parlament înainte de a pleca în S.U.A., Gorton preciza ca 
Australia ți Noua Zeelandă vor întrefine fiecare, după retragerea 
forțelor britanice din Malayezia și Singapore, cîte o unitate navală 
și două escadrile cu un efectiv de 42 de avioane „Mirage" la baza 
Butterworth din Malayezia ; cele doua țari vor studia în viitor și 
posibilitățile menținerii a două batalioane de infanterie în zona 
respectivă.

Decldrnjnle 
ricane „foarle 
limita maximă 
la ora actuală ____  _______  ___ . _. ___
fac parte S.U.A.. Australia și Noua Zeelandă). S.U.A. se arată, 
insa, tot mai preocupate de umplerea „vidului" care s-ar crea în 
regiune după retragerea trupelor britanice. Or, lipsa de entuziasm 
pe care o manifestă Australia pentru asemenea proiecte i-a fost 
desigur reproșată lui Gorton în timpul convorbirilor de la Ca «a 
Albă. Cert este ca reproșurile nu au avut darul de a supăra un 
prieten, mai ales ct: Ia Washington se contează și pe faptul că 
pînă în 1971 (termenul-scadență cînd ultimul soldat britanic 
se va întoarce în țară) vor mai putea fi redeschise discuțiile pe 
această temă. Deocamdată, însă, S.U.A, s-au muRumit cu reafir
marea unei concesii cart; Ii se făcuse mai înainte : bazele militare 
americane din Australia vor rămîne în continuare pe teritoriul 
acestei țări. In raportul prezentat acum cîteva zile în fața Parla
mentului, Gorton n încercat să justifice prezenta acestor baze, 
respingind astfel nenumăratele cereri exprimate în parlament pri
vind desființarea lor, dar a ținut să adauge că Australia Pll-și •. 
mări efectivul de trei mii de oameni din Malayezia. .w

Politica pe care o duce Australia, tot mai depărtată de Marea 
Britanic — „relațiile dintre cele două țări se vor transforma mai 
mult în legături personale, lingvistice și culfeirale", remarcă cu 
resemnare „THE TIMES" — și tinzînd să se apropie tot mai mult 
de Japonia, țară potrivnică intrării într-un nou pact militar (suge
rat de cutând de S.U.A.), îndeamnă la găsirea unor formule mai 
elastice. Angajată mai ales în ultimele doua decenii într-un efort 
remarcabil de industrializate, Australia, cu cei aproape 12 000 000 
de locuitori ai ei, se vede solicitată prea mult în a juca un rol 
militar caro ar putea secătnî destul de repede resursele fizice 
materiale de care dispune. In acest context devine necesară cul
tivarea unei politici mai realiste. „U.S. NEWS AND WORLD 
REPORT" remarca : „Din punct de vedere politic conducătorii 
australieni îneep să se gindească la un rol mai important în fău
rirea politicii externe a țării în Ioc de a urma pur și simplu 
Anglia sau S.U.A. '. Și aceasta tendință se manifestă nu numai pe 
plan militar ci și economic. Pătrunderea necontrolată a capitalu
lui străin sub forma cumpărării de looietăți australiene a început 
îă fio privita cu suspiciune, iar faptul că sume considerabile con
stituind profilurile lirmelor străine părăsesc țara ii supără foarte 
mult pe australieni. Numai in 1969, profiturile realizate de investi* 
țiîle străine se vor ridica la peste două miliarde mărci vest-ger- 
mane. (FRANKFURTER RLNDSCHAU). De aceea este în curs de 
elaborare un proiect de lege care să îngrădească investițiile străinei 
cu ..scopul de a slaviii înstrăinarea economiei țării". i

Procesul de reevaluare a politicii externe australiene desfașur^^- 
în cadrul rigid impus de statutul ei de membră a Common- 
wealthului și de aderența la pacte militare, paironale de Washing
ton, este, firește, contradictoriu, cu oscilații frecvente. Dar îdeca 
realismului în orientarea internațională devine tot mai mult o 
cerință a opiniei publice din Australia.

premierului australian au părut oficialităților ame- 
moderatc" și „prea puțin angajanle“, exprimînd 
a âforiuriloi pe care Australia e dispusa să le facă 
pentru întărirea A N.Z.U.S. (pact militar din care
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„ Apollo-10“ Conferință la

s-a înscris pe orbita 
lunară

Miercuri seara la ora 22,45 (ora 
Bucureștiului) nava „Apollo-10“ 
s-a înscris pe o orbita lunară e- 
liptâcă parcurgând pînă acum 
peste 386 000 de kilome
tri. Pentru a fi plasată pe 
această traiectorie a fost pus în 
funcțiune motorul principal al 
cabinei de comandă, viteza de 
deplasare a 
dusă la 0,9 km. 
dă. Manevra 
partea invizibilă a Lunii și din 
acest moment, pînă la ora 23.12 
toate contactele cu stațiunile te
restre de radio au fost întrerupte

de
re-navei fiind

pe secun- 
a avut loc în

Astfel, 2iua de miercuri s-a în
cheiat pentru cei trei astronauți 
Thomas Stafford, John Young și 
Eugene Ceman cu începerea e- 
xecutarii părții principale a mi
siunii lor.

în cursul zilei de miercuri acti
vitatea astronauților a fost rela
tiv redusă. Membrii echipajului 
au dormit 11 ore, restul timpului 
fiind rezervat pregătirii execută
rii manevrelor de înscriere a 
navei spațiale pe orbita circum- 
1 un ară, precum și a transmiterii 
în direct a trei emisiuni de tele
viziune în culori.

CONFERINȚA NAȚIUNILOR UNITE PENTRU CODIFICAREA 
DREPTULUI TRATATELOR

Adoptarea proiectului propus 
de delegațiile română și mongolă

Participanții la Conferința Na
țiunilor Unite pentru codifica
rea dreptului tratatelor, reuniți 
la Viena au adoptat preambu
lul convenției destinată să re
glementeze principalele relații 
care se stabilesc între state in 
procesul încheierii și aplicării de 
acorduri internaționale. La lu
crări participă delegații din 110 
țari, printre care și din Româ
nia. Preocupată să contribuie la 
elaborarea unui preambul, care 
să corespundă cerințelor vieții 
internaționale, delegația română 
a prezentat un proiect în care se 
subliniază importanța respectării 
în relațiile contractuale dintre 
state a dreptului fiecărui popor 
de a-și hotărî singur soarta, a 
principiilor suveranității și inde
pendenței naționale, a egalități’ 
în drepturi, a neamestecului în 
treburile interne ale altor state. 
Proiectul a fost propus împreu
nă cu delegația R. P. Mongole, 
iar ideile cuprinse în el au avut

o largă audiența în cadrul lucră
rilor conferinței.

Preambulul convenției a fost 
adoptat cu 86 de voturi, 
unul contra și 11 
scoate în evidență 
mental al tratatelor 
lațiilor internaționale și 
tanța din ce în ce mai mare a 
tratatelor ca izvor al dreptului 
internațional și ca mijloc de dez
voltare a cooperării pașnice între 
națiuni, oricare ar fi regimurile 
lor constituționale și sociale, 
în preambul se subliniază ne
cesitatea reflectării principiilor 
dreptului internațional, încorpo
rate în Carta O.N.U., cum sînt 
principiile privind egalitatea în 
drepturi a popoarelor și dreptul 
lor de a dispune de soarta lor, 
egalitatea suverană și indepen
dența tuturor statelor, neameste
cul în treburile interne ale state
lor și interdicția amenințării san 
folosirii forței.

nici 
abțineri. El 
rolul funda- 

în istoria re- 
impor-

Institutul European
Dunărean din

Viena despre

Poziția României
in problemele secu

rității și colaborării

europene 9
La invitația Institutului Euro

pean Dunărean din Viena, dr. 
docent Alexandru Bolintineanu, 
șeful Secției de drept internatio
nal din Institutul de Cercetări 
Juridice al Academiei Republicii 
Socialiste România, a ținut o con
ferință avînd ca temă „Colabo
rarea și securitatea europeană-'. 
In. rîndurile asistenței se aflau 
reprezentanți ai vieții publice din 
Viena, reprezentanți ai misiunilor 
diplomatice, ziariști. Au parti
cipat, de asemenea, Gheorshe 

Pele, ambasadorul Republicii So
cialiste România la Viena, și alți 
membri ai ambasadei române. 
Vorbitorul a scos în evidență 
principalele căi spre realizarea 
securității europene și intensifi
carea colaborării între toate sta
tele continentului nostru. El a 
arătat că recunoașterea celor două 
state germane și a intangibilității 
frontierelor existente, necesitatea 
desființării simultane a blocuri
lor militare, lichidarea bazelor mi
litare de pe teritorii străine <i 
crearea de zone denuclearizate ar 
netezi calea pentru înfăptuirea 
unui sistem eficace de securitate 
în Europa.

O atentie deosebită a fost acor
dată Apelului de la Budapesta «i 
propunerii de a se convoca o con
ferință europeană, precum și po
ziției Republicii Socialiste Româ
nia în problemele securității și 
colaborării europene ca și acțiuni
lor și inițiativelor prin care țara 
noastră contribuie substanțial la 
crearea condițiilor necesare reali
zării acestor obiective.
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