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MIHAI NEGULESCU

CONGRES AL PARTIDULUI

RITMUL ÎNALT DE EDIFICARE
A ECONOMIEI SOCIALISTE

Pretutindeni în țară, tineretul 
fntimpină Congresul al X-lea. al 
Partidului Comunist Român și □ 
XXV-a aniversare a eliberării 
României, evenimente de o ex
cepțională însemnătate în viața 
patriei noastre socialiste, cu pro
fundă însuflețire, puternic avînt 
creator și fructuoase realizări în 
îndeplinirea sarcinilor de pro
ducție, în creșterea calitativă a 
pregătirii profesionale și politice, 
fn perfecționarea întregii activi
tăți.

Documentele pentru Congre
sul al X-lea al partidului, aflate 
în dezbaterea tinerilor și vîrstni-
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...Transcriu cîteva din însem
nările notate la un colocviu me
nit să traseze cîteva linii la pro
filul tineretului de la Părțile de 
Fier. Participant: Constantin 
Brăila, prim-secretar al Comite
tului municipal U.T.C. Tr. Se
verin, Petre Miche, secretarul 
comitetului coordonator U.T.C. 
de la Porțile de Fier, Constan
tin Doinea, locțiitorul acestuia 
și, numai cu întrebări, subsem
natul. Un colocviu cam insolit.

...Sus la 20 m deasupra albiei 
Dunării, la locul numit Ecluză 
«— aval — acolo unde Porțile de 
Fier dau una dintre bătăliile ho

„UN

Conf. dr. GH. TOMESCU
cdlor. a întregului popor, drfinrar 
amplu și mul ti literal programul 
de edificare a unei economii mo
derne, Smbrițiseazi existența 
materiali și spirituali a poporu
lui român în întreaga ei comple
xitate, prefigurând adine înfăți
șarea viitoare a României socia
liste. La o analiză a ten ti cele 
două documente. Tezele și pro
iectul de Directive se găsesc în- 
tr-o legătură organică, de nedes
făcut. Sinteza generală a docu- 
mentelor4 îmbină deopotrivă, cu-

texanța creatoare cu adinra me
ditație și îndelungata analiză; 
dinamismul izvorî! din cunoaște
rea aprofundată a realităților, cu 
înalta respouaHliîate pentru vii
torul țârii; înalta principialitate 
comunistă cn valorile etice pe 
care le afirmi; încrederea ne
mărginită în avantajele socialis
mului cu abnegația de a le fruc
tifica cit mai bine ; grija pentru 
dezvoltarea propriei națiuni cu 
extinderea largă a relațiilor de 
colaborare și cooperare pe plan

în CINCINAL

LA PORȚILE
FIER

tăritoare ale acestei veri —, căb 
cînd pe porțiunea de planșeu 
abia turnat pe mici estrade de 
placaj brun sau încercîndu-ne 
simțul echilibrului peste punți 
jucăușe din ti-o singură seîndură 
și peste dantelăria complicată a 
unor fier-betoane abia închegate, 
am întîlnit cîțiva oameni mai 
puțin tineri, și discutam așa 
cum vă spuneam, despre tineret. 
In jurul nostru, pe întreg acest 
promontoriu de beton $i metal 
se mișca alene în ritmul știut 
al pauzei de lucru de la ora 10 
— zeci șî zeci de virtuali „subi
ecți*  : ingineri cu pantaloni 
scurți, ochelari „op“ și căști de

(III)
protecție albe, lăcătuși goi pînă 
la briu și bronzați ca în filme, 
fierari-betoniști abia veniți la 
calificare și mai purtînd încă 
sub salopetă cămașa cu nuri, 
nidorițe cocbete cu bluze și bas
male pastelate, mecanici de apa- 
rataje sobri și importanți — toți 
oameni tineri ca o ilustrare vie 
a adevărului care sugerase dis
cuția noastră : la Porțile de Fief 
media de vîrstă a celor 10 OM 
de constructori na depășește 38 
de ani.

PETRE DRAGU

(Continuare în pag. a 111-a]

Mesajul tovarășului

NICOLAE CEÂUȘESCU
adresat cu prilejul împlinirii

a 50 de ani de la înființarea 0.I.M
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, a adresat următorul me
saj directorului

de Ia crearea

Cu prilejul împlinirii a 50 de 
ani de la înființarea Organiza-

• Uei Internaționale a Muncii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu,

" ..Aniversarea a M de ani
Organizației Internaționale a Muncii îmi oferă 

£ placului prilej de a vă transmite dv., repre- 
v zentanțiler statelor membre, conducerii și Se

cretariatului Organizației un salut cordial din 
partea mea și a Consiliului de Stat al Repu- 

9 blieii Socialiste România.
Tara noastră — angajată într-un amplu pro

ces de construcție economică și socială — par
ticipa intens la activitatea Organizației Inter
naționale a Muncii, ca și la acțiunile și pro
gramele celorlalte organisme din sistemul Or
ganizației Națiunilor Vuite, chemate să spri
jine eforturile popoarelor pentru progres și 
paee. să adiueeaaeă cooperarea între state în
tr-un spirit de încredere și înțelegere reciprocă. 
In aceasta își găsește expresia una dintre prin
cipalele constante ale politicii externe a Româ
niei socialiste și anume efortul neobosit pentru 
dezvoltarea relațiilor de colaborare cu toate

dh țările lumii pe temelia principiilor îndependen- 
v Șei și saveranităUi naționale, egalității in drep

turi. neamesterului in treburile interne șl avan- 
A tajulni reciproc. Qealitățae lumii contemporane 
W atestă fără tăgadă că o atare cooperare intre 

națiuni suverane și egale în drepturi s^rveșt? 
A ații nevoilor de dezvoltare ale fiecărei țâri, cil 

și canari generate a păcii șâ civilizației umsjie
La semtecntjeuarwi activității Organizației In- 

ternaționale a Muncii este pe deplin îndreptă
țit să ae evaluese — prin prisma obiective Ier 
înscrise in Constituția sa — roiul crescînd ee 

0 revine acestei Organizații in susținerea efor
turilor statelor membre. în primul rind ale 
celor in curs de dezvoltare, peni» progresul

general al Or-

ganizației Internaționale a 
Muncii, David Morse, și pre
ședintelui Conferinței Interna
ționale a Muncii, Jean Mori :

•
lor economic 
sporirea preocupărilor și diversificarea activi
tăților O.I.M. în ultimii ani, considerăm că în 
fața acesteia stau azi responsabilități sporite 
pe linia promovării cooperării între statele 
membre, a sprijinirii eforturilor popoarelor 
pentru făurirea unor condiții de muncă și viață 
ale maselor corespunzătoare demnității umane, 
a înfăptuirii programelor de dezvoltare eco
nomică și socială a țărilor lumii. Există, de ase
menea, cred, largi posibilități ca Organizația să 
susțină într-un mod mai eficient eforturile 
diferitelor națiuni în domeniul valorificării și 
utilizării resurselor umane, al pregătirii profe
sionale a forței de muncă, al creării de cadre 
naționale necesare diferitelor ramuri ale eco
nomiei, al formării multilaterale a omului — 
factor central de promovare a progresului so
cietății.

Ne exprimăm încrederea că identificînd, prin 
eforturile concertate ale tuturor membrilor 
Organizației, căi noi pentru perfecționarea 
programelor și metodelor sale de lucru, trans
punând în viață cu consecvență principiul uni
versalității, Organizația Internațională a Muncii 
va obține noi rezultate pozitive în activitatea 
sa, își va amplifica aportul la triumful idealuri
lor nobile ale progresului material și spiritual 
al popoarelor, ale păcii, înțelegerii fi colabo
rării internaționale.

Asîgnrîndu-vă că România își va aduce și in 
viitor întreaga sa contribuție la realizarea a- 
eestor importante deziderate, urci deplin succes 
activității Organizației Internaționale a Muncii".

și social. Notînd cu satisfacție

mondial. Ele tini expresia apro
fundat*  a carafei reîațulfiE F 
i tractam vieții eeonoance, so- 
riale, pohtice. a direcțiilor de 
dezvoltare a României socialiste 
pe trepte tot mai înalte ale ci
vilizației socialiste.

Za centrul pohticd sde econd- 
mice a> araiâ ia proiectul de Di 
rectice, partidul pune continua
rea in ritm înalt a edificării unei 
economii moderne, bazată pe o 
industrie fi o agricultură înain
tate, pe folosirea cuceririlor re
voluției tehnica-științifica con
temporane și valorificarea supe
rioară a resurselor țării, pe utili
zarea intensivă a întregului po
tențial de producție, pe o înaltă 
productivitate a muncii sociale.

Datorită politicii de industriali-

cThseiimâri
aresta, ■ asemenea zi festivă 
rnaexitr a dnblă se mai fi ra
ție. ^Zina pionieri Iar — 
IWf*  p rile j uieșle, dea petri - 
vă, celebrarea a 2t de ani 
de la înființarea prime In t 
detașamente de pionieri din 
România.

Așteptate cu nerăbdare de 
cei peste 15M MM de purtă
tori ai cravatelor roșii, mo
mentele sărbătorești ce vor 
fi trăite in fiecare școală, do 
fiecare copil, reprezintă, de
opotrivă și un prilej de re
memorare a drumului par
curs în cei 20 de ani, perioa
dă de-a lungul căreia din 
rîndurile pionierilor au cres-

(Continuare în pag. a Ill-a]
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Salut participantilor la
masa rotundă: „ Tineretul 
și securitatea europeană
Intre 15—20 iunie o.c. te 

desfășoară la Snagcv lu
crările „mesei rotunde" — 
organizata de Uniunea Tine
retului Comunist — pe tema 
„Rolul și contribuția tinere*

0 RELAȚIE MODERNA:
CULTURĂ - PERSONALITATE

— „Istoria — afirma Paul 
Valery — e produsul cel mai 
periculos pe care chimia inte
lectului l-a putut elabora". Ce 
credeți că l-a îndreptățit pe 
poetul academician să emită un 
aforism atit de acid ?

CONSTANTIN C. GIURES
CU : Evident, aversiunea față 
de istorie, fiindcă disciplina a- 
ceasta e admirată și urită a- 

cu egală vehemență, 
numesc învățătoare , a 

o considera pe 
_____ i sau chiar 
Eu aș spune, a- 

expresie france?*  
că nu merită

proape 
Unii o 
vieții-, alții g «jj 
de-a-ntregul inutilă 
pernicioasă. “ 
aoptînd o 
bine cunoscută, 
istoria acest exces de onoare, 
dar nici această nedemni ta te. 
Istoria e veche de cind lumea 
și va dura cit lumea. Indife
rent de ceea ce spun unii oa
meni..

— Dumneavoastră ce loc a- 
cordați istoriei în planul evi
tării ?

— C.C.G. : Firește, un loc de 
mare importanță, fiindcă eu n-o

Convorbire cu

prof. univ. dr. docent

C. C. GIURESCU

consider numai un obiect de 
studiu, ci o modalitate a spiri
tului uman : luăm cunoștință 
de realitate în timp — prin is
torie, in spațiu — prin geo
grafie, iar sub raportul propor
țiilor — prin matematică. $i n-o 
consider pură disciplină de stu
diu, căci astăzi orice om de 
cultură aplică aceste trei mo
dalități de cunoaștere In a- 
bordarea oricărei discipline, In 
orice domeniu.

— Benedetto Croce spunea 
că întreaga istorie e a istorie 
contemporană. Este și această

afirmație tot un aforism — in 
schimb amabil — 
diul istoriei ?

— C.C.G. : Nu; 
ceasta afirmația 
parte de adevăr.

— Istoria, însă, apare Înainte mț 
de toate ca o cercetare și înfă- " 
țișare a timpului trecut, a pre
zentului dispărut. Și atunci, 
cum explicați această strînsă 9 
relație cu contemporaneitatea ? 
Poate, de pildă, contribui cu- 
n oaș te rea epocilor trecute la 
activitatea de înnoire prin care 
trece omenirea astăzi ?

— C.C.G. : Poate. Prin Însăși 
spectacolul continuelor prefa
ceri și înnoiri dat de istorie. 
Evoluția c incontestabilă; dar 
fiecare om trebuie să se inte
greze lucid și conștient în per
manența evoluției. Or, această 
luciditate și conștiență i-o dă

VIORICA TANÂSESCU

privind stu-

de data a- 
cuprinde o

(Continuare în pag. a IV-a)

MARE ȘANTIER, UN VAST LABORATOR DE CERCETARE"

lului la asigurarea unui cli
mat de pace și securitate în 
Europa". Din aproape toate 
țârii© continentului au sosit 
reprezentanți ai organizații
lor de tineret de cele mai 
diferite orientări politice, fi
lozofice și religioase, expo
nent! ai unei generalii care 
își exprimă viguros năzuin
ța către instaurarea unui cli
mat de pace și securitate în 
Europa, pentru ca acest 
leagăn de civilizație să nu 
mai cunoască urgia distru
gerilor, pentru ca popoarele 
sâ găsească drumul apro
pierii și al înțelegerii. Tine
retul aspira la un viitor paș
nic care să permită punerea 
în valoare a imenselor sale 
energii constructive, care să 
asigure înfăptuirea idealuri
lor generoase care îl însu
flețesc. în marea bătălie pe 
care popoarele o poartă 
pentru progres și pace, ge
nerația tînărâ se afirma °- 
nergic ca o forța activă, pli
nă de avînt și combativita-

te. Desigur opțiunile politico 
ale tinerilor din Europa, con
dițiile în care ei trăiesc și 
se dezvoltă sînt din cele 
mai diverse, virsla tînărâ 
fiind caracterizată prin ex
plorarea neobosită a reali
tăților. Dar, dincolo de deo
sebirile generate de credin
țele politice, de adeziunile 
la o mișcare sau alta, exis
tă un element comun, pro
priu tineretului : dorința pro
fundă ca Europa să trăiască 
în pace, conștiința responsa
bilității ce revine generației 
tinere în bâtâlia pentru vii
torul luminos al continentu
lui. Lupta pentru înfăptuirea 
securității europene, pentru 
înlăturarea tuturor primejdi
ilor la adresa păcii, se con
topește cu idealurile cele 
mai arzătoare ale unei ge
nerații câreia îi aparține 
ziua de mîine.

Uniunea Tineretului Comu
nist din România, exprimînd

(Continuare în pag- a Vil-a)

Cititi pag. a 8-a : Ancheta noastră internaționala „TINERETUL 
Șl VIITORUL EUROPEI".

In pag. a 7-a : Sosirea unor delegații la masa rotunda „Tine
retul ți securitatea europeană".

uw

In semn de înalta prețuire și 
cinstire a glorioaselor tradiții ale 
aviației românești- a succeselor 
dobîndite' în activitatea lor da 
zburătorii patriei, poporul nos
tru sărbătorește în acest an 
Ziua Aviației Republicii Socialis
te România în condițiile unui pu
ternic avînt în muncă pentru a 
întîmpina cel de-al X-Iea Con
gres al partidului și cea de a 25-a 
aniversare a eliberării patriei de 
sub jugul fascist cu noi și impor
tante succese în toate domeniile.

Istoria aviației românești este 
bogată în realizări de prestigiu. 
Sîntem mîndri că din rîndurile 
poporului nostru ș-au ridicat ta- 
Ientați creatori și constructori de 
aparate de zbor, piloți încercați» 
care și-au adus o contribuție de 
preț la vertiginoasa dezvoltare a 
aeronauticii, situînd România în 
rîndul primelor țări din lume în 
realizarea unui vechi și stăruitor 
vis al omenirii — cucerirea spa 
țiului aerian.

Cu respect și admirație ne a- 
mintim de fapta temerară a lui 
Traian Vuia care, la 8 martie 1906, 
pe cîmpul de la Montesson, de 
lingă Paris- a reușit să zboare 
primul în lume cu un aparat mai

greu decît aerul, avînd mijloace 
proprii de bord. Aeroplanul con 
ceput și construit de Vuia, cu roți 
și pneuri pentru decolare și ate 
rizare, a deschis noi perspective 
dezvoltării aviației. Cîțiva ani mai 
tîrziu, la 17 iunie 1910, Aurel 
VJaicu, inginer genial și pilot is
cusit, prin succesul repurtat pe 
cîmpia Cotrocenilor a făcut să 
sc afirme și mai mult aviația ro
mânească. Aparatul său de con
strucție originală, se deosebea de 
celelalte construite pînă atunci 
prin performanțe de zbor superi
oare, demonstrate cu prisosință îa 
concursurile internaționale la care 
a participat. Anul 1910 a consa
crat și numele unui alt fiu al po
porului nostru, pionier al aviației 
mondiale — Henri Coandă. El 
este constructorul primului avion 
cu reacție care a marcat zorii 
unei noi ere în aeronautică. De 
numele lui Coandă sînt legate și 
alte importante realizări originale 
cum ar fi crearea primului avion 
bimotor din lume, numeroase so
luții și invenții în centnil cărora 
se situează „efectul Coandă".

(Continuare în pag. a lll-a}
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Mîine, pe șantierul 

tineretului din Capitală
Stagiunea muncii patriotice În

scrie în jvjpertoriul său noi premie
re. Luni dimineața, în revărsatul 
zorilor, are loc deschiderea ofi
cială a taberelor permanente de 
muncă patriotică. La Complexul 
culta ral-s parti v și de agrement 
din parcul Pantelimon II, trei 
sute de tineri de la diverse între
prinderi și instituții din Capitală 
tși vor fixa, pentru cîteva săptA- 
mîni, domiciliul permanent în 
corturi. Vor lucra la amenajarea

tineri se vor deplasa Mlnir_ Pa
ralel cu acestea, vechile obiective 
ale muncii patriotice inaugurate 
în primăvară, oontinui si fie 
asaltate cu același entuziasm ti
neresc. In duminica aceasta 300 
de tineri din cadrul sectarului IV 
vor lucra in Parcul tineretului 
din Balta Albă, iar tinerii din sec
toarele V p MI vor continua no
țiunea de amenajare a parcului 
tineretului din Crfngaji fi da bl 
Mărțișor.

Stadionul bucureștean Di
namo a găzduit ieri, conform 
tradiției, timp da o după-a- 
miaza întreagă, un bogat pro
gram cultural-sportiv închinat 

MihfaeT. întregul parc 
ti-a Im părții cu dărnicie a- 
tracțhle. Pe terenul central, 
după deschiderea ți defilarea 
participant dor — marcată de 
momentul poetic ^Miliția te 
du/ba poporului" — au acul 
loc cele mai spectaculoase W 
inedite demonstrații. O admi
rație fără rezerve au artmtf 
acțiunile rimelor de tarricm 
care ea rezolvat rapid > rigK 
titra teme de prinderea ur.O' 
ePtfrxfon~. Lttcnit.rii eme-i 
pregătesc nu «h-'eW-
te exrvra de dresa/ generai

și special. Judo, boxul, exerci
țiile de autoapărare, probele 
de îndemînare ne motociclete, 
demonstrația de măiestrie ți 
curaj a miliției călare, ne-au 
oferit alte citeva mostre ala

DEMONSTRAȚIE 
INEDITA 

laabei pregătiri profesionale P 
tehnice a celor care oegfieutd 
neoborit la întărirea legalității 
și ordina de drept, la asigu- 
rtvrj muncii pațnice a po- 

nostru Derigur n-d 
md tothriul. VecWe 
rinde — Dmamo fi

C.C.A. — ne-au prilejuit o 
plăcută reintilnire cu Ivă- 
nescu, Ene I, Ene II, 
Szâke, Voinescu, Onisie, 
Zavoda. IL Tătaru ți Țîr- 
covnicu. Din bogatul pro
gram sportiv n-au lipsit de
monstrațiile de handbal, polo, 
rmtație, volei, ciclism pe velo
drom, cu participarea sporti
vilor clubului „Dinamo*.  In 
sfirșit, concertul de muzică 
de fanfară, evoluția prestigio
sului ansamblu de cîntece șl 
dansuri „Ciocirlia", partituri
le de muzică populară și 
uțoară, ca și momentele ve
sele au întregit programul 
sărbătoresc închinat eveni
mentului jubiliar.

VIOREL RABA

I 
I 
I 
I

I
I

terenurilor sportive, a lacului 31 a 
pistei de atletism. în aceeași di
mineață. la Străulești, în cadrul 
vastului program de sistematizară 
a salbei de lacuri bucurcștene, 
alți 200 tineri vor începe organi
zarea de șantier, a clubului nau
tic al tineretului ; cel de-al III-lea 
obiectiv în premieră al muncii 
patriotice va fi deschis la șantie
rul aeroportului internațional. 
O tope ni. Aici detașamentele de

■ ■ ■

hQrhema
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TIMPUL DV. LIBER
• a um pec-j-s a tril Grtvra — 
» . U :J ? 3» te raaxi —
•jj 3 <« . n.J*  r -ti

ae- (Sala Savoy) : NU TE LĂSA 
STROE '. — ora 1S.30 ; (Cal. Victor 
rid) FEMEI. FEMEI. FEMEI 
— ora MM ; (la Teatrul de vară 
„N. Bilc«CU“ : HANUL MELO
DIILOR POPULARE — ora 20,00.

I 
I
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După ce !n orașul Tfrgovlște 
s-a desfășurat prininl concurs 
republican de rachete modele 
la sfîrșltul luni! trecute și 
unde echipei Metalul Tlrgo- 
viște i-a revenit tltiul de cam
pioană națională pe anul 1969, 
doi componcnțl at acesteia, 
profesorul Badu N. Ion (care 
la concursul național a clștigat 
cinci titluri) și Gheorghe Ba- 
ciuanu au reprezentat țara 
noastră, alAturi de Romeo Vi
zitiu, la recentul concurs in
ternațional de racbeto-modele 
desfigurat In localitatea ceho
slovacă Dubnica nad Vahoin. 
La acest concurs au participat 
34 de concurențl constituiți in 
11 echipe, reprezentind cinci 
țări : Iugoslavia, Bulgaria, Po
lonia, Cehoslovacia și Româ
nia. Concursul a însemnat șl 
prima confruntare oficială a li
nei echipe românești de ra- 
clieto-modele Intr-un concurs 
Internațional. Comportarea re
prezentanților noștri — ei au 
ocupat în clasamentul general 
locul III — este meritorie. Pe 
primele două locuri s-au si
tuat echipele Iugoslaviei șl 
Bulgariei. Dar au fost șl pro
be, ta cea de racheto-plane, 
unde echipa României a obți
nut lacul I. In clasamentul ge
neral Individual prof. Radu N.
Ion a obținut locul 8, 
nu Ghcorghe locul a, 
meo Vizitiu locul S3.

Bficăua- 
lar Bo-

VLADM.
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Open Pwinl G> Sala Palatu- 

r^) BOXMA — ora U.M ; Teatrul 
Xs^oaal _L L CaragLzîe” (Gala 
Ccx--efca) : PÂUrxrn TERIBIL! — 
era MM . Teatrul W1C : CARLOT A 
o — r-ra Xja ; Teatral

T NIatiara" (H-dvl Magheru) : 
ESETL^SteV FRAGIL — ora 1SM ; 
Ca Teatred «Se var*  _He. istria") . 
DGJt QIT’OTE — ora MM : Taa- 
trsf GisGejtî : ULISE $1 COIVCT- 
DCrmX — era î«» . Teatral

Dt*»r7/h?*i'  ■ DOAMNA 
DS LA MAXIM — ora _LM ; Tea- 
trte e~Tiasi de stat : MALETRI 
S3 irroCAMOXU — rpremlM) 
— ara te.te . Teatr-G *atirtc-mu-  
raî Tlaaar" (Sala Savoy) : 
XV TR LÂSA RTROR 1 — era 
ZXte ; CaL Tleaortef) : FTMXI. FE
ME. FXMEZ - ora M.M.

EDITURA PENTRU

LITERATURĂ

Cornea Paul ,i Mihn Zamfir 
„Gîndirea românească in 
epoca pașoptistă", vol. I— 
II. lei 27.

Cojovei T. : „Prietenă cu fo
cul ți cu apa", lei 11,50.

Ureche D. : „Viori fără a- 
murg", lei 5<75.

Fielding : „Tom Jones", vol. 
I—IV), lei 20 (B.P.T. 415— 
417).

EDITURA TINERETULUI

Rațiu I. ți Țăranu M.: „De 
mină cu vacanța", lei 5,75

EDITURA ACADEMIEI

Suciu I : „Algebră de funcții", 
lei 7.

Janko B. : „Rezolvarea ecua
țiilor operaționale neliniare 
în spații Banach", lei 12,50.

EDITURA MERIDIANE

••• „Pe țoseaua E-94 de la 
Moravița la București", 
(ghid). Iei 8.

„ȘTIINȚĂ Șl TEHNICĂ" — 
două decenii de apariție

DCMIX1CA, U TTMTZ ÎMI

Optea Rentei TRAVTATA - 
ora te. ■. LUCIA DI LAMMER- 
MXil — ora 1>JS ; Teatru! Mațio- 
aa! ^L L Ca.-ac.ale" (Saia Come- 
âaj : KM1GMA OTILm — ora 
MM : Teatrid J.jcU Suirdza Bu- 
ja^d-a*  SfMta MA<uruanu) : ME- 
TXORUL — ora SB M ; Ga Sala Pa- 
'.Mteaâ D-AI T C ARM A VALULUI

— era 11 tf MM ; Teatrul M!c : 
CASIOTA — ara MM i Teatrul 
„e. I MteME*W ®a Tewtral da

de stat ' XALTHU 61 BBTOCA- 
MOMU — ara MM : Teatrul ^Tte- 
dind- <Cal Vi eteri tei : ȘORICE
LUL SI PĂPUȘA — ora 1LM ; 
Teau l! satiric-muzieal „C. Ttea-

SlMBĂTA 14 IUNIE ÎMI
• 1TM Buletin de știri « 17,35 

Filmele pentru copil : • Fata vîn- 
tulvd • Vrăbioiul ciufulit • 18,15

^Emisiune pentru tineret. O seară 
la elub • 13,54 Studioul pionieri
lor. Imagini filmate din activita
tea organizațiilor de pionieri în 
eei M de ani de la înființare • 
11.II Telejurnalul de seară fCe e 
nou în piețele Capitalei < 26,M 
Ziua pionierilor. Vorbește Virgiliu 
Radu Han, președintele Consiliului 
Național al Organizației Pionieri
lor. adjunct al ministrului învăță- 
mmtului • 21,10 Tele-enciclopedia
• 21 PuDllcltate • 31,45 Monogra
fii contemporane. Orele soarelui 
— film realizat la Reșița • 21,25 
Recital Udo Jfirgens • 22M Sea
ră de romanțe. Solistă Marloara 
Tănase. Acompaniază formația de 
chitare „Dadcus**  • 22,15 Film se
rial : Anchetele comisarului Mai
gret • 23.15 Telejurnalul de noap
te •33.13 închiderea emisiunii pro
gramului I

PROGRAMUL II
• 1J.53 Telejurnalul de seară < 

Ce e nou în piețele Capitalei • 
MM Ziua pionierilor. Vorbește
Virgiliu Radulian • M.is Film se
rial ..Aventurii*  căpitanului Kln?i"
• 11JI Antotegi*  clateeă : Dl- 
teftr.e Angs^L Preaintl acod. Ser
ba*  CMtnMnae • 1L2S Ronen AM- 
later. .iMbga •■■*n  fierttESe*  fre- 
Marvi — după TT.'Uir- Fa^Ifcx??
• îL 13 Tref ff.eiadrî pe Uetărr.’r.i
• 2ZM Deaesa animate • XLM 
Roetalul dc stai bl tă seara. Me
nuete de Haydn. Mazart. Beetho
ven te Ionel Perlea. Interpretează 
evanatul ,,Philharmonia" • 12,M 
închiderea emisiunii programu
lui IL

••• „România" ghid (reedita
re), lei 20,50.
••• „Plaiuri dîmbovițene", 
ghid, lei 9.

EDITURA
ENCICLOPEDICA
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Bittman E.: „Ficatul, labora
torul organismului", lei 2 

Niederltom J.: „în lumea 
cristalelor", Iei 2.

EDITURA TEHNICA

Damachi E.: ..Amplificatoare 
ți detectoare de videofrec- 
ventl, receptoare de tele
viziune", lei 17.

EDITURA ȘTIINȚIFICA

Nicoieacu A- : „Probleme de 
aeanza fraze:". '« 5J0.

Naica C.; .Douăzeci p Hpte 
trepte ale realnlni*,  Ui 345

EDITURA C.N.E.F.S .

„Ghidul străzilor municipiului 
București", lei 25.

„ȘTIINȚĂ ȘI TEHNICA" 
•— revistă editată de C.C. al 
U.T.C. și Consiliul pentru răs- 
pîndirea cunoștințelor cultu- 
ral-științifice împlinește două 
decenii de apariție.

în peisajul presei și publi
cațiilor din țara noastră „ȘTI
INȚĂ ȘI TEHNICĂ" și-a 
dștigat de-a lungul anilor, a- 
precierea cititorilor, a tineri
lor pasionați de problemele 
științei și tehnicii.

Ca la orice popas aniver
sar, aruneînd o privire asupra 
perioadei parcurse, avem pri
lejul de a sublinia contribu
ția însemnată pe care i adu- 
a-o revista la cunoașterea ce
lor mai noi cuceriri ale știin
ței și tehnicii contemporane, 
la popularizarea succeselor 
științei și tehnicii românești, la 
dezvoltarea interesului și încli
nării tinerei generații spre în
sușirea temeinică, perseveren
tă și continuă a comorilor ști
inței — latură importantă a 0- 
perei de educație comunistă a 
tineretului.

In ultimii ani, revista și-a 
concentrat atenția asupra a- 
bordării unei tematici care să 
îmbine activitatea formativă, 
de educare științifică materia-

list-dialectică a cititorilor, de 
dezvoltare a concepțiilor îna
intate despre natură si socie
tate, cu necesitatea imperioa
să a zilelor noastre legată da 
informația științifică. Prin 
dezbateri, articole, interviuri, 
revista abordează sarcinile 
puse de partid în această pe
rioadă cercetării științifice din 
țara noastră contribuția fron
tului științific la înfăptuirea 
prevederilor planului cincinal.

Aniversarea a două decenii 
de apariție, găsește colectivul 
redacțional al revistei ,«ȘTIIN
ȚĂ ȘI TEHNICĂ" angajat, ea 
întreaga noastră presă, la ri
dicarea activității sale la ni
velul noilor cerințe ile vieții, 
la nivelul înaltelor și însufle- 
țitoarelor obiectiva conturate 
de documentele celui de-al 
X-lea Congres al P.C.R.

Cu prilejul acestei aniver
sări, colectivul redacțional al 
„SCÎNTEII TINERETULUI- 
felicită colectivul redacțional 
al revistei „ȘTIINȚĂ Șl 
TEHNICĂ" urfndu-i si ob
țină noi succese în îndepli
nirea sarcinilor de cinste și 
mare răspundere puse de 
partid în fața presei noastre.

ROMANTICA
VlRSTĂ

(Urmare din pag. I) 

cut tot atîtea promoții de u- 
teciști, tineri cu o temeinică 
pregătire, fii curajoși și 
demni ai României socialiste.

Anii petrecut! în organiza
ția pionierilor lasă fiecărui 
tînfir amintiri de neuitat. 
Numeroasele întîlniri ce au 
avut loc, in cinstea sărbăto
rii de azi, între diferitele 
vîrste «Ie foștilor și actuali
lor purtători ai cravatei ro
șii, >■ fost, poate, tocmai dia 
i.-wl motiv, deosebit de emo- 
țiosaate. Intre țincii de-o 
șchioapă și colegii lor mai 
virszaici. ajiuui asiĂzi mun
citori cn • Inaltl calificări, 
ingineri, medici, praf eteri. 
cnrcMliari științifici Mu ofi
țeri, puntea de legătură • 
eonitituie mai mult ea ori- 
clnd aceeași noblețe de ideal, 
dragostea fierbinte pentru 
patrie, devotamentul față de 
cauza Partidului Comunist 
Român, credința consfințită 
prin legămînt față de po
porul căruia aparținem.

Bogăției de fapte, pe care 
le-au impărtășit-o cei „vlrst- 
nîci*i  actualii pionieri la răs

pund nu numai eu dorința 
de a săvlrși ei Înșiși „mi
nuni" asemănătoare, ci și cu 
atitea și atîtea dovezi de ta
lent, iscusință și perseveren
ță, cite însoțesc activitatea 
școlară și pionierească de 
fiecare ii.

In sport și drumeție, In 
cercurile tehnice și eu prile
jul festivalurilor cultural ar
tistice, în întreg florilegiul 
activităților educative, ro
mantica virată a pionieriei 
încunună pretutindeni me
leagurile patriei cu un opti
mism riguros, cu certitudi
nea că frumusețile patriei 
și iitolnxile socialiste ale na
țiunii noastre vor fi 
nite de urmași vtedniei și 
sporite neîntrerupt, in dece
niile următoare do către a- 
cești copii minunați, de a- 
cești tineri fii de nădejde ai 
României, care aparțin celor 
20 de promoții de purtătbn 
al cravatelor roșii.

La clocOtitoarea lor săr
bătoare de astăzi, toate cele
lalte vîrste ale patriei, între
gul popor participă cu pro
fundă dragoste, cu îndreptă
țită încredere și mlndrie.
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O eoproducfi, franco-onglezfi

regia : ANATOLE LITVAK

O producție a itvdioului M. Gorki 
Scenariul ,i reglat SERGHEI GHERASIMOV

a d

O producție a itudiourilor Defa-Berlin 
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MAKAROVA IURI VASILIEV, SERGHEI GHERASIMOV, SERGHEI 
NIKONENKO

Film distins cu Marele Premiu — Moscova 1967

regia: HAfelS JOACHIM KASPRZIK
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INGE KELLER
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FABRICA DE TRICOTA
JE DIN SEBEȘ a inclus în 
producție numai în ultimul 
timp 37 de modele noi de 
ciorapi și tricotaje. De sem
nalat că diversificarea pro
ducției și mărirea numărului 
de sortimente s-au realizat 
în condițiile îndeplinirii rit
mice a sarcinilor de plan și 
a angajamentelor luate în 
cinstea celui de-al X-lea

RITMUL ÎNALT

LEA

SUCCESE DEOSEBITE
Pretutindeni în țarâ. în fabrici și uzine, pe șantierele de con

strucții, în mine și pe ogoare, fiecare zi de munca este marcată 
de noi și hotărîtoare succese în îndeplinirea planului de pro
ducție, în realizarea angajamentelor luate în întrecerea socia
listă. Știrile primite la redacție, veștile transmise de corespon
denții noștri, surprind într-o imagine plastică dinamica înfăp
tuirilor — cuprinzător bilanț al capacității creatoare, așezat în 
chenarul acestor zile de puternic avînt, premergătoare celui 
de-al X-lea Congres al partidului.

Congres al P.C.R. și a ani
versării eliberării patriei. 
Astfel, în perioada care a 
trecut de la începutul anu
lui, colectivul fabricii a fur
nizat peste prevederi o pro
ducție marfă valorînd 4 mi
lioane lei. S-au fabricat în 
plus 102 000 perechi de cio
rapi, iar sarcinile de livrare 
la export au fost depășite cu 
90 000 perechi. S-a realizat 
angajamentul de reducere a 
cheltuielilor planificate. La 
creșterea indicatorilor de

țării, gîndirca de ansam- 
concepția de largă pers- 
ce caracterizează politica 
economică. Ea este me- 
consolideze fundamentele 

sa

țării noastre la marele circuit și 
schimb de valori materiale pe 
plan mondial. Pornind de la a- 
ceste cerințe majore, proiectul 
de Directive subliniază necesita
tea dezvoltării mai accentuate a 
industriei electrotehnice și elec
tronice, producției elementelor 
de automatizare de mase plasti
ce șî fire sintetice, a mașinilor 
unelte de înaltă tehnicitate.

O asemenea linie directoare 
exprima grija partidului pentru 
viitorul 
blu și 
pectivă 
noastră 
uită să 
edificării economiei modeme, 
asigure progresul și prosperitatea 
întregii noastre societăți.

în perspectiva anului 1980, 
construcțiile de mașini și chimia 
vor asigura circa 45 la sută din 
întreaga producție industrială. 
Producția de energie electrică va 
ajunge la 80—85 miliarde kWh. 
Centralele nuclearo-electrice ce 
vor fi construite vor totaliza o 
putere de 1 800—2 400 MW. Pro
ducția de oțel pe locuitor se va 
apropia în mod simțitor de cea 
obținută în țările puternic indus
trializate. România va străbate 
astfel încă o etapă în edificarea 
unei societăți socialiste dezvol
tate.

Progrese însemnate au fost 
obținute și în agricultură, ramură 
productivă de bază a economiei 
naționale. în anul 1968 nivelul 
producției agricole era de 1,6 ori 
mai mare decît în anul 1938. Pe 
baza înzestrării agriculturii cu o 
cantitate mai mare de îngrășă
minte chimice, mașini agricole 
de o gamă mai variată, a extin
derii irigațiilor, roadele pămîntu- 
lui sînt mai bogate, creîndu-se 
premisele unui puternic avînt al 
agriculturii care să pună mai 
amplu în valoare avantajele for
melor socialiste de organizare și 
marile rezerve existente în aceas
tă ramură. Recent, proiectul de 
Directive a subliniat necesitatea 
accelerării procesului de dezvol
tare intensivă a agriculturii pen
tru a asigura producții înalte și 
stabile. Semnificative în acest 
sens sînt prevederile referitoare 
la dezvoltarea bazei tehnico-ma- 
teriale a agriculturii. Pînă în 
anul 1975 o suprafața amenajată 
pentru irigații va spori cu 
1,3—1,5 milioane hectare. Sub
stanța activă încorporată unui 
hectar de teren arabil, vii și li
vezi se va ridica la 183-190 kg 
la hectar. Parcul de tractoare va 
ajunge la 120—123 mii de trac
toare. Se va extinde folosirea e- 
nergiei electrice în agricultură. 
Măsurile prevăzute urmăresc ca 
agricultura să fie în cît mai mici 

deci un fenomen diametral opus 
luptei între generații. Alt as
pect : cîtă vreme se deschid de 
la o zi la alta noi și noi fronturi 
de muncă, promovarea specialiș
tilor în funcții superioare nu 
poate constitui în nici un caz 
un prilej de discordie. Concret : 
inginerul Mihai Cojocaru, un 
tînăr de 26 de ani, secretar de 
organizație U.T.C., pînă mai ieri 
șef de punct, a fost numit re
cent într-o funcție importanta : 
șef de lot la Centrala 1. Dar 
fără ca prin aceasta să fie în
lăturat cineva. Căci fostul șef al 
acestui lot, inginerul Dan Pre- 
doiu, a fost la rîndul său pro

VARA DE AUR
movat într-o funcție superioară, 
la Serviciul Organizarea științifi
că a producției, serviciu relativ 
nou unde nu a existat deci pro
blema înlăturării cuiva".

A doua întrebare, formulată 
cu toată seriozitatea. — ..Se ma
nifestă prin tinerii Porților de 
Fier fenomenul de alienare, sta
rea de angoasă" ? — primește 
un răspuns compus pe fundalul 
unor zîmbete, hai să le zicem 
aparte : „Un asemenea fenomen 
și o asemenea stare nu pot fi 
compatibile cu un colectiv care 
trăiește zi de zi și în proporție 
de masă sentimentul supunerii 
naturii; cine trece prîn proba 
grea a unei ierni cum a fost iar
na trecută nu poate avea decît 
psihologia unui învingător, a unei 
ființe puternice".

întrebarea a treia : „Există 

producție au contribuit în
deosebi măsurile de organi
zare științifică a muncii și 
îmbunătățirile constructive și 
funcționale aduse unul nu
măr de 15 mașini de tricotat.

Intr-o altă parte a țării, la 
SISTEMUL HIDROTEHNIC 
AL VĂII DO FT AN A în 
cinstea Congresului. con
structorii au început, cu a- 
proape 30 de zile mai de
vreme, turnarea betoanelor 
la cel de-al doilea baraj — 
situat Ia punctul Voila — 
care prin acumulare va asi- 

dependență de factorii naturali, 
jntensificîndu-se influența ne
mijlocită a tehnicii și științei în 
desfășurarea producției agricole. 
Pe această bază producția globa
lă agricolă va crește în perioada 
1971—1975 cu 28—31 la sută 
față de media anilor 1966—1970. 
Producția de cereale va ajunge 
în 1975 la 17,5—18,5 milioane 
tone, iar cea de legume la peste 
4 milioane tone. Alături de pro
ducția vegetală o creștere însem
nată va cunoaște producția ani
mală.

In perspectiva imediat urmă
toare agricultura va deveni o ra
mură cu un accentuat caracter 
intensiv, cu accelerate apropieri 
ale acesteia de tehnica produc
ției industriale. Pînă în anul 
1980 suprafața amenajată pentru 
irigații va ajunge Ia circa 3,5 mi
lioane hectare.

Suflul nou, creator, dinamis
mul izvorît dintr-o profundă cu
noaștere a realității este omni
prezent și în ce privește dezvol
tarea celorlalte ramuri ale econo
miei, silvicultura, transporturile 
și telecomunicațiile, construcțiile 
etc. unnărindu-se dezvoltarea e- 
chilibratâ și formarea unei struc
turi moderne în toate comparti
mentele vieții economice. Am
ploarea eforturilor întregului po
por pentru edificarea unei eco
nomii modeme se reflecta, de a- 
semenea, în realizarea unui vast 
program de investiții. Potrivit 
proiectului de Directive, fondu
rile de investiții centralizate se 
vor ridica în viitorul cincinal la 
elocventa sumă de 420—435 mi
liarde lei, ceea ce înseamnă a- 
proape totalul investițiilor dece
niului 1961—1970. Investițiile 
vor fi dirijate cu prioritate spre 
ramurile producției materiale și 
în cadrul lor spre fondurile fixe 
productive. Industria va primi 
57—58 la sută din totalul fon
durilor de investiții din care trei 
pătrimi vor fi alocate energeticii, 
chimiei, metalurgiei și construc
țiilor de mașini. O astfel de o- 
rientare este singura în măsură 
să asigure dezvoltarea susținută 
a economie!. Dar ceea ca carac
terizează planul de investiții sini 
deopotrivă nu numai prioritățile 
ci ți aspectele calitative, obține
rea de rezultate superioare față 
de cele din actualul cincinal in 
ce privește producția, productivi
tatea muncii, valorificarea resur
selor naturale, aportul valutar, 
realizarea unei creșteri mai mari 
de producție fi de cenit naționd 
la fiecare leu investit.

Creșterea producției material* * 
și a investițiilor vor avea ca ur
mare o sporire a venitului națio
nal care față de anul 1970 va fi 
în 1975 cu 45—50 la sută, iar in 
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zare socialistă a țării, urmată cu 
neabătută consecvență de către 
partid, Republica Socialista Ro
mânia. dispune astăzi de o in
dustrie puternică, în necontenită 
dezvoltare și modernizare. în 
anul 1968, producția globală in
dustrială era do 14 ori mai mare 
comparativ cu anul 1938. Dez
voltarea susținuta a industriei so
cialiste, realizată în condițiile 
amplificării procesului do diver
sificare a ramurilor, a perfecțio
nării mijloacelor de muncă a de
terminat schimbări înnoitoare în 
structura economiei naționale. 
Ritmul mediu anual de creștere 
a producției industriale în peri
oada 1966—1968 a fost de 12,3 
la sută, mult superior celui pre
văzut în cincinal. Industria a de
venit ramura conducătoare a e- 
conomiei țării. Ponderea ei în 
crearea venitului național a spo
rit de la 30,8 la sută cit repre
zenta în 19-38 la 53,5 la suta în 
1968.

In concepția Partidului Comu- 
ni&Bomân, poziția de ramură 
conducătoare a industriei, necon
tenita ei dezvoltare și perfecțio
nare este organic legată de îm
bunătățirea structurii sale potri
vit actualelor cerințe ale progre
sului iehnico-șttințific, de creș
terea accentuată a unor ramuri 
modeme in vederea ridicării pro
ductivității muncii sociale. In
dustrializarea nu înseamnă o 
creștere oarecare a industriei, ci 
o asemenea dezvoltare care are- 
ca un leit-motiv, în vedere nece
sitățile economiei naționale în 
pas cu evoluția tehnicii noi, asi- 
gurînd valorificarea superioară a 
resurselor materiale și a capaci
tății tehnice a forței de muncă. 
In acețt sens, producția globală 
industrială va crește în viitorul 
cincinal cu 50—57 la sută în- 
tr-un ritm mediu anual de 
8,5—9,5 Ia sută. In perspectivă, 
pînă în 1980 se prevede o creș
tere de 2—2,3 ori față de 1970. 
Industrializarea este o prezență 
dinamică care se întemeiază pe 
creșterea prioritară a industriei 
mijloacelor de producție și a ce
lorlalte ramuri ale creșterii eco
nomic© — energetica, metalur
gia, construcțiile de mașini ji 
chimia — de caae depinde asi
gurarea reproducției lărgite și în
zestrarea tuturor ramurilor eco
nomice, pe asigurarea unor ra
porturi optime între industria 
grea și industria bunurilor de 
consum, pe dezvoltarea acelor 
ramuri și subramuri care înde
plinesc un rol important în pro
gresul tehnico-științific actual 
fi asigură o participare activă a
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...Așadar, pe întregul front de 
25 km ai acestei construcții — 
pe insulele Golu și Simian bă
nuite în zare ; la Orșova aflată 
în reconstrucție, pe navele „Su- 
lina" și „Bistricioara" plutind la 
20 m sub noi, la fabrica statuilor 
suprarealiste de cîte 25 tone nu
mite stabilopozi; hăul din stin
gă, unde se finisează drumul na
țional nr. 6 ; jos de tot unde se 

ț bat Porțile de oțel ale ecluzei 
sau în cabinele macaralelor blin
date, la 15 m deasupra piscului 
pe care ne aflăm — peste tot 
vibrează elanul generos al gene
rațiilor tinere unite într-o co
lectivitate ai cărei „vîrstnîci" 
erau la 23 August 1944 niște 
copii, iar în anii reconstrucției 
abia fntrau în adolescență.

Pornind de aici, discuția de
butează cu o întrebare de ordin 
general : „Există la Porțile de 
Fler fenomenul denumit lupta 
între generații ?* Răspunsul, în
chegat din contribuția tuturor 
Interlocutorilor, se conturează 
astfel: „Categoric, la Porțile de 
Fier nu există un asemenea fe
nomen. Explicația? Prin dimen
siunile și evoluția lui, șantierul 
oferă tuturor oamenilor de orice 
vîrstă, specialitate, formație pro
fesională sau intelectuală, struc
tură psihică, ambiție a deveni
rii, posibilități de realizare prac
tică nelimitate. Un exemplu: 
cită vreme nevoia de brațe cali
ficate în zeci și zeci de meserii 
rămîne la Porțile de Fier mereu 
nesăturată, e firesc ca muncito
rii calificați — cei vechi deci — 
gă-1 primească pe noii veniți cu 
dragoste ri sl-1 afute să învețe 
meseria oft mai repede si bine. 
De aici : o unitate deplină în
tre oamenii de virate diferite,

un spirit distinct al Porților de 
Fier"? Răspuns : „Categoric, 
există un asemenea spirit dis
tinct. El se manifestă în primul 
rînd printr-o anumită rapiditate 
în gîndire și mișcare, prin elimi
narea din limbaj a formulei ne 
ie poate, pnntr-un pronunțat 
simț al umorului de factură su
perioară și prin mîndria de a fi 
de la Porțile de Fier — prezen
te, toate, în orie© împrejurare. 
Cînd ajunge la alt loc de muncă, 
un om plecat de la noi își prezin
tă mai întîi această prestigioasă 
carte de vizită- Acest spirit e 
cel mai bun propagandist al 

șantierului. El trezește Ia sute șî 
«ute de tineri un romantism de 
o factură specială care îi aduce 
aici la Dunăre, din toate col
țurile țării. Un exemplu : La re
centele alegeri cu prilejul întoc
mirii listelor s-a putut constata 
că Ia Porțile de Fier lucrează 
oameni veniți din absolut toate 
județele țării, cel mai mic grup 
reprezentativ fiind compus din... 
25 de persoane".

întrebarea a patra : „Cum se 
împacă condiția practicistă a 
tinerilor ingineri de aici, cu nă
zuința firească a oricărui specia
list al tehnicii de a evolua pro
fesional și de a fi cit de cît și 
un cercetător științific ?" Răs
puns : „Prin ineditul și dificul
tatea lucrărilor, Porțile de Fier 
sînt nu numai un mare șantier 
ci și un vast laborator de cerce-

gura apa necesară hidrocen
tralei ce va fi construită în 
această zonă. Concomitent, 
se lucrează la galeria 
fund a barajului principal 
la Paltlnu, proiectat să 
tingă 104 metri înălțime, 
va servi și la alimentarea_
apă potabilă a orașelor Plo
iești și Cîmpina. De aseme
nea, pe traseul conductelor 
vor fi montate dispozitive 
pentru irigarea a peste 6 000 
hectare.

Receptivi se pare la a- 
ceste succese, constructorii 
noului PORT MARITIM 
CONSTANȚA raportează la 
rîndul lor un rezultat de 
prestigiu : a fost dată în ex
ploatare, cu peste cinci luni 
mai devreme, linia ferată de 
acces in incinta noului port, 
precum și două triaje, ale 
căror linii însumează o lun
gime de 18 km.

Liniile ferate sînt folosite 
deocamdată pentru transpor
tarea materialelor necesare 
continuării celorlalte lucrări 
din interiorul noului bazin 
portuar : construirea danelor 
pentru acostarea navelor mi
neraliere. a platformei pen
tru depozitarea minereurilor, 
drumurilor interioare etc.

de 
de 
a-
El 
cu

1980 de circa două ori mai mare. 
Pe această bază partidul și statul 
nostru militează în mod consec
vent ca avantajele organizării so
cialiste a societății să se râsfrîn- 
gă tot mai mult în viitor asupra 
condițiilor de viață și ele muncă 
ale fiecărui cetățean al societății 
noastre, ale fiecărei familii. în 
viitorul cincinal 70—-72 la sută 
din venitul național va fi destinat 
consumului și 28—30 la sută acu- w 
mulării. Alocarea în continuare a 
unei însemnate părți din venitul 
național pentru acumulare cores- W 
punde aspirațiilor citate ale *o-  
cietâții, intereselor actualei gene- a 
rații și ale generațiilor viitoare. ™ 
Dar un volum sporit al producției 
și al venitului național depind A 
nu numai de mărimea acumulării. 
ci și de eficiența acesteia, de 
schimbările de ordin calitativ în £ 
componența elementelor procesu 
lui de producție (mijloace de 
muncă, obiectele muncii, forțs 
muncă), precum și de raporturile 
cantitative dintre ele. Cu cît ele 
vor fi mai bine utilizate cu atî< 
vor avea efecte pozitive asupra 
ridicării sistematice a nivelului - 
de trai. De altfel, sporirea con- V 
tinuă a eficienței economice, a- 
tribut de baza al unei economii « 
modeme și expresie sintetică a W 
tuturor avantajelor — economice, 
politice și sociale — puse în va- a 
loare prin politica partidului — — 
este amplu reflectată în nu
meroase părți și capitole distincte A 
ale proiectului de Directive.

In vasta operă de edificare a 
unei economii moderne se afirmă A 
cu o deosebită putere rolul con
ducător al Partidului Comunist 
Român, exponentul fidel al inte- 
reselor vitale, ale celor mai pro
funde aspirații de progres fi 
prosperitate a întregului popor, • 
călăuza sigură a mersului nostru 
înainte spre desăcîrșirea construe- - 
ției socialiste și asigurarea premi- V 
selor in vederea trecerii la fău
rirea societății comuniste. a

Iată de ce întreg tineretul pa- ™ 
trîei de la orașe și sate, unit prin 
aceleași gînduri și năzuințe, ur- A 
mează ca încredere nețănnuriti 
politica Partidului Comunist Ro
mân de dezvoltare intensa, stabi- 
lă p armeniaasi a economiei. 
mobilizindn-și întreaga energie s 
pricepere în vederea înfăptuirii 
prevederilor din Directive, care 
prin adaptarea lor de către Con
gresul i] X-lea al partidnlm 
deveni programul de Babacă con*  
strneti^-i. pașnică a fntrrrrchr 
popor român. Acesta este darul 
cri mai mai de preț pe care 
noștri, mai tineri san mai vînt- 
nici fl aduce țării, împlinirii a 25 
de ani de aspirații, de hirr. ae șî 
gtodire creatoare. £,

tare- Un laborator a cărui expe
riență trebuie ti dea rezolvare 
practică ți rapidă. Un exemplu : 
in gin erai Mihai Dobrovolichî. 
•ecrrtarul V.T.C de la I.C.P S. 
— Vlrdorova, a reușit să aplice 
la caastructut pilelor de poduri 
o aolupe tehnică inedită de 
mare randament, aplaudată de 
specialiști reputiți și intrată de 
acum în tratatele de specialitate. 
Si acesta e numai un caz. 
Deci: cu tot practicism  ol de 
aici, Porțile de Fier cunosc fi 
ipostaza unui loc unde se pot 
absolvi prin forța împrejurărilor 
studiile post-universitare-.

Intreharea a cincea t „Ce re
prezintă practic pentru colecti
vitatea de la Porțile de Fier or
ganizația de tineret"? Răspuns î 
„Numeric reprezintă 1500 de 
tineri cuprinși în 13 organizații 
cărora li se adaugă 500 de ti
neri neuteciști și alți peste 500 
care, ca tineri membri de partid, 
continuă să sprijine organizația 
noastră. Sub aspectul prezenței 
active pe șantier, ei reprezintă 
adevărate eșaloane de șoc la fie
care loc de muncă. La baraj 
uzină (400 de membri, secretar, 
inginerul Anatolie Condan), la 
Ecluză-aval (250 uteciști, secre
tar inginerul I. Dobie), la Șan
tierul 3 complexe betoane (200 
de membri, secretar inginerul 
Cehan) sau la Șantierul 2 Por
turi (200 uteciști, secretar artifi
cierul Dumitru Mateuță) organi-
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Pilda acestor pionieri ai avia- 
ției a fost urmată de o pleiadă de 
constructori care au dus mai de
parte faima aripilor românești. 
Dintre aceștia la loc de cinste se 
înscriu realizările lui Ion Paulat- 

_ constructorul primului hidroavion 
9 rotnânesc, ale lui Rodrig Golies- 

cu, inventatorul avioplanului, 
• care poate fi considerat 

precursorul coleopterului, ale lui 
Ștefan Protopopescu, cel care a 

• construit în serie primele avioa
ne de concepție românească, ale 
inginerului Radu Manicatide, 

A constructorul a numeroase tipuri 
* de planoare și avioane. Dintre 

creațiile cele mai reușite ale în- 
0 dustriei aeronatice românești s-au 

detașat tipurile de avioane 
I.C.A.R., S.E.T. și I.A.R. care, 
la vremea lor, s-au dovedit a fi 
excepționale atît din punct de 
ve vedere tehnic cît și al calită- 
ti lor lor de zbor.

Istoria aeronauticii consemnea- 
_ ză și nume de zburători români 
9 care au obținut perfoimanțe de 

răsunet . Ionel Ghica, realizatorul 
• memorabilului raid București —

Saigon ; Alexandru Pa pană, cîști- 
gatorul a numeroase concursuri 

• aviatice în America ; Gheorghe
Bănciulescu, primul pilot din lu
me care a zburat cu proteze la 

A ambele picioare ; Mihai Pantazi, _ 
" Gheorghe Davidescu și Alexan

dru Cemescu, realizatorii temera- 
rului raid București — Kapetown 

w Și mulți alții. Se cuvine a fi a- 
mintite și numele a două românce 
care au contribuit la strălucirea 
aripilor românești. Este vorba de 
Elena Stoenescu Caragiani, prima 
femeie pilot din România și prin
tre primele din lume care a efec
tuat raiduri aeriene meritorii și 
de Smaranda Brăescu care, în 
1933. a doborit recordul mondial 
absolut la saltul cu parașuta.

O puternică dezvoltare a cu
noscut aviația țării noastre în cei 
25 ani de la eliberare, ca urma
re a profundelor transformări so- 
cial-economice, a dezvoltării ar-

1

MUfLf Plin 
al omimi

de GABRIELA MELINESCU
Intre Băneas> și Snagov, 

Ia Ol o pe ni, acolo unde aerul 
orașului este mai devastat de 
privirea verde a plantațiilor, 
in cel mult două luni, acolo 
m ver roti avioanele super
sonice strălucitoare. Aero
portul Central-București va 
deveni poarta de aer a țării 
noastre, poartă mirifică priu 
care vom comunica cu restul 
lumii prin marele labirint al 
aerului.

Greutatea si viteza avioa- 
■eiar, necesitatea nei viteze 
de circulație maximă, po
trivită secolului modera, au 
determinat apariția acestui 
aerapart-laborator. dotat cu 
toata utilajele fizicii moder-

zațrile de tineret tint un sprijin 
de nădejde al organizațiilor de 
partid și al conducerilor tehnice. 
Recent într-una din analize, co
mitetul de partid al șantierului 
a apreciat pozitiv eforturile si 
realizările organizației noastre". 

-Pauza se apropie de aRrjit- 
Mijcarea din jur capătă treptat 
ritmuri alerte. Fierarii se aplea
că asupra etrierilor, sudcnțrie 
își pun masca profesională, care 
le face să semene cn cosmouauții. 
inginerii cn pantaloni scurți își 
îndreaptă staturile... Jos, în a- 
dîfK, lîngă poarta de oțel a 
Ecluzei, unul din marile obiecti
ve dedicate celui de al X-lea 
Congres al Partidului și zilei de 
23 August, tinerii lăcătuși între
rup partida de fotbal în care 
bătuseră crinccn o bucată de 
pohstiren și ie apleacă iuți pes
ta unelte ; sus, la 15 m peste 
toată această Înălțime, cabinele 
macaralelor galbene se rotesc 
singura în soare ca niște păsări 
ale acestei veri de aur. Petre 
Midie, secretar U.T.C., arată 
rpre una dintre ele. „Mai e ceva, 
spune d, care ține de spiritul 
Porților de Fier : oriunde s-ar 
afla, oamenii plecați de aid 
simt nevoia să se întoarcă. Mă
car pentru o zi. măcar pentru o 
vară. De pildă macaragiul 
Gheorghe Albot care lucrează 
pe această macara turn, calificat 
Ia noi. se întoarce aici în fiecare 
vacanța. E student în anul 
La Filozofie-.

Sînt tare curios să . aflu 
sisteme și raționamente se , 
naște într-o cabină metalică de 
aur rotindu-se în soare după 
cum îi poruncești. Dar despre 
asta, cu alt prilej. Eventual în
tr-o scrisoare cu titlul : destine 

•la Porțile de Fier.

III.

ce
pot

SARBATOAREA
ARIPILOR PATRIEI

monioase și în ritm susți
nut a întregii economii națio
nale. Prin grija partidului și sta
tului, aviația de transport — 
T.A.R.O.M. — a fost înzes
trată cu avioane moderne de 
mare capacitate și viteză spo
rită, care asigură transpor
tul rapid și eficient de pasageri 
și mărfuri. în prezent, prin extin
derea rețelei aeriene, Capitala 
patriei este legată prin curse re
gulate de numeroase centre' din 
țară, precum și de 20 alte orașe 
din 19 state din Europa, Africa 
și Asia. Prin darea în folosință 
într-un viitor apropiat l. marelui 
aeroport internațional de la Oto- 
peni, traficul aerian extern al a- 
viației noastre v-a spori simțitor.

Și avația utilitară a cunoscut 
o dezvoltare deosebită. înzestra
tă în cea mai mare parte cu a- 
parate speciale realizate de indus
tria noastră socialistă, ea își adu
ce un aport însemnat la cele mai 
dificile acțiuni în domeniul agro
silvic pentru fertilizarea solului și 
combaterea dăunătorilor.

Expresie a grijii partidului și 
statului nostru socialist pentru să
nătatea poporului, aviația sanita
ră a înregistrat în ultimii ani 
progrese însemnate. Numai în a- 
nul 196S au fost transportați la 
spitale și policlinici peste 10 250 
de bolnavi pentru a li se acorda 
îngrijirea medicală necesară. De 
asemenea, tot în anul care a tre
cut, au fost transportate 70 229 
kilograme de medicamente și a- 
paraturi diverse în scopul apărării 
și îmbunătățirii stării de sănătate 
a oamenilor muncii din cele mai 
îndepărtate puncte ale țării.
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ziduri, par 
soaore ale 
al muncii.

ne : mijloace de telecomu
nicații și telex, sistem radar 
pentru supravegherea in 
zona de aterizare, sisteme 
electronice, sisteme de indi
care vizuali a pantei de ate
rizare, stații de radio pentru 
convorbiri cu piloții..

Comandantul Aeroportului 
Central-București, Constan
tin Lrsache, ne-a aritat ma
cheta aeroportului pe care-1 
văzusem ia realitate sub 
forma unui șantier impresio
nant in care fiecare zi aduce 
a nouă schimbare.

Deocamdată vocile limpezi 
ale constructorilor arși de 
soare. amesteca {i printre 
uneltele Ier de lucru și prin
tre enormele 

! niște semnale
nani hna men ____
Degajată de obstacole o pistă 
gri deschis, de beton, lungă 
de 3 5M m și iată de 45 m se 
arată ca o trambulină mo
derna către lumina Mare
lui. Clădirile superbe ale 
viitorului aeroport inierna- 
tioaal stan ca aa lest la un 
loc eu acest loc de miraj : 
pista de aterizare eaire a in
trat m exploatare iacă de 
pe acum. Ea suportă cel mai 
grea avion existent și va face 
lață unui trafic de 31 de a- 
viaane pe ară. Pe această su
prafață de trei hectare vor fi 
instalate sălile de primire, 
birourile poștei, stațiile de 
televiziune și radiofîcare. ca
binetele medicale. Imaginat 
ca un mic oraș de tranzit, 
ne report ol va avea și o aero
gara la care se lucrează in
tens și unde lucrările se pre- 
xiată intr-nn stadiu avansat.

Se lucrează la fiecare zid, 
la fiecare corp de clădire. 
Corpul A livrat la 15 mai se 
prezintă ca o speranță că 
în curînd, in întimpinarea 
marilor noastre evenimente 
naționale — Congresul al 
X-lea al Partidului și Ani
versarea unui sfert de veac 
de la eliberarea patriei ■— 
aeroportul va deveni ud 
simbol al aspirațiilor noastre 
către înălțimi, un dar spe
cial pentru aniversarea pa
triei.

„Viitorul va fi peste o 
lună, două-, ne spunea, rea- 
lizînd o metaforă, coman
dantul aeroportului.

Cu melancolie și emoție 
m-am gindît la primul zbor 
al lui Aurel Vlaicu, la feri
cirea lui de atunci, la splen
doarea intenției sale de a 
trece Carpații victorios, eli- 
berînd spațiile aerului de ar
hitectura miraculoasă a la
birintului de nori, și cu evla
vie pentru el am privit mă
reția acestei construcții, mo
nument vital pentru viii te
merari al curajului de a cu
treiera aerul.

Demne de remarcat sînt și suc
cesele obținute de aviatorii noștri 
sportivi. 16 constructori și avia
tori sportivi români au primit cea 
mai înaltă distincție — diploma 
„Paul Tissandicr". In lumina mă
surilor adoptate de partid, aviația 
sportivă se preocupă pen
tru a atrage în rîndurile ei noi 
contingente de tineri și a le dez
volta pasiunea în domeniul ra- 
cheto-modelismului, planorismu
lui, parașutismului, zborului cu 
motor, contribuind și prin aceasta 
la formarea unui tineret viguros, 
dîrz și curajos, capabil oricînd să 
răspundă datoriei de onoare de a 
apăra patria.

Sărbătorirea Zilei Aviației ne 
amintește și de un alt eveniment 
important din istoria aeronauticii 
românești — nașterea aviației 
noastre militare. Creată în 1811, 
aviația militară română are bo
gate și frumoase tradiții de luptă. 
După cum este știut, evenimen
tele zbuciumatului an 1917, cînd 
poporul nostru ducea o lupta e- 
roică pentru apărarea ființei sale 
naționale, găsesc aviația noastră 
militară în sprijinul armatei 
române care acționa în marea 
încleștare de Ia Marăști, Mără- 
șești și Oituz. Prin legendarele 
lor fapte de vitejie, aviatorii mi
litari, a$a cum au fost căpitan 
Mircea Zorileanu, locotenent Tase 
Radu, plutonier Ion Muntenescu 
și alții, au înscris cu sîngele lor, 
alături de ostașii celorlalte arme, 
pagini de eroism în luptele pen
tru apărarea patriei.

Tradițiile de luptă ale aviației 
militare românești au cunoscut

s

*

Cînd i-a venit rîndul, R-a 
ridicat de pe iarba încă umedă 
de rouă și cfilcînd apăsat s-a 
îndreptat spre avion; Așa a 
făcut și ieri și alaltăieri și tot 
așa de cînd a venit primăvara, 
adică din ziua aceea cînd a în
ceput caisul să înmugurească, 
caisul pe care el și colegii lui 
l-au sădit acum trei ani în 
grădinița din fața dormitorului. 
Cu mișcări sigure a pornit mo
torul, apoi a simțit furnicătura 
aceea pe care ți-o dă desprin
derea de pămînt, înălțarea.

în cabină e liniște, deși vuie
tul motorului cu reacție stră
bate, departe, peste așezări. I 
se pare că în plutirea aceasta, 
deasupra tuturor, în vecinăta
tea norilor este mîngiiat cel 
dinții de razele soarelui. E vi
sul văzut cu ochii...

Cit și-a dorit clipele acestea ! 
Ba nu, clipa aceasta, căci zbo
rul, oricît ar dura, tot de-o 
clipă i se pare. O clipă care se 
repetă în fiecare zi. își amin
tește. Cînd era mai mic, atunci 
cînd îi încolțise gîndul să se 
facă aviator, a îndrăznit să 

LA ȘCOALA 
CURAJULUI

vorbească despre pasiunea lui 
<ntr-o seară, cînd toți ai casei 
se adunaseră la cir.â. Mamă-sa, 
femeie văduvă, cu trei copii, a 
Îngălbenit

— Ce-ți Veni *
în mintea ei, meseria de avia

tor se asocia cu imaginea răpo
satului Ion. unchiul lui Costică. 
Acela tot aviator fusese și din
tr-o misiune, pe front nu s-.i 
mai ir.tors

— Ba, să-ți muți gîndul de la 
aviație. Dacă-ți place învățătu
ra de carte o să-ți termini liceul 
ți o să te duci la o facultate și 
si să te întorci acasă să lucrezi 
aici. lingă ai tăi.

Costică nu se împotrivise 
atunci. A terminat liceul, a dat 
ți admiterea la facultate. A reu
șit, dar la cursuri nu s-a dus. 
S-a angajat bibliotecar. Dorul 
de a se face aviator nu-1 putea 
părăsi. Doi ani i-au trebuit lui 
Gheorghe Constantin ca s-o 
convingă pe maică-sa. Acum, 
tată-I elev, în ultimul an ai 
Școlii militare de ofițeri activi 
care poarta numele pionierului 
aviației românești — „Aurel 
Vlaicu*...

îi recunoști pe cei din anul 
III dintr-o privire. Au în ținuta 
lor, în comportare, ceva care te 
impresionează. Cînd sînt lîngă 
avioane, îmbrăcați în salopetele 
de zbor, dacă n-ar fi diferența 
de vîrstă n-ai ști care-i elevul 
și care-i instructorul. Și totuși... 
Iată-1 aici pe locotenent colone
lul Alexandru Maco și pe ma
iorul Constantin Cornea... Iar 
în jurul lor s-au strîns elevii. 
Cei de azi. Pentru că de ani de 
zile prin mîna lor și a celor
lalți instructori au trecut zeci 
de elevi și cei mai mulți dintre 
aceștia au ajuns, la rîndu-le, 

noi dimensiuni, ridieîndu-se pe dl 
treaptă superioaiă, în timpul in
surecției armate din august 1944 
și al războiului antihitlerist. La 
chemarea partidului, aviatorii*  
alături de militarii celorlalte ar
me, de întregul nostru popor, au 
luptat eroic pentru eliberarea pa
triei, participînd în continuare la 
marile bătălii purtate de ostașii 
români șî sovietici pe teritoriile 
Ungariei și Cehoslovaciei, pînă Ia 
zdrobirea definitivă a Germaniei 
fasciste. Poporul nostru cinstește 
cu venerație memoria bravilor a- 
viatori locotenent Gheorghe Mo- 
ciomiță, sublocotenenții Vasile 
Năsturaș și Frânt Secicar, adju
tanții Traian Dîrjan și Alexandru 
Bouru, precum și a multor altora 
care și-au dat suprema jertfă în 
lupta cu dușmanul cotropitor, 
pentru cauza scumpă a apărații 
libertății și independenței noas
tre naționale.

Demni continuatori ai glorioa
selor tradiții de luptă ale aviației 
românești, aviatorii noștri militari, 
crescuți șî educați de partid, își 
perfecționează necontenit măies
tria pilotajului, procedeele mo
derne de luptă în zbor. Rezultate
le obținute de către piloți la a- 
plicațiile tactice, în zborurile 
complexe în orice condiții meteo
rologice, ziua sau noaptea, în 
stratosfera sau la mici înălțimi, la 
tragerile aeriene, stau mărturie 
înaltei lor calificări, dezvoltatului 
simț al datoriei față de patrie. 
Cu aceeași răspundere își înde
plinesc atribufiile de deservire a 
zborului inginerii, ofițerii tehnici, 
maiștri, subofițerii și militarii în 
termen din toate unitățile de a- 
viație.

Puternicul entuziasm în muncă, 
generat de mărețul program de 
edificare a socialismului cuprins 
în Tezele C.C. al P.C.R. și în 
proiectul de Directive este carac
teristic și personalului din avia
ția militară. Urmînd exemplul co
muniștilor, uteciștii și toți mili
tarii din unitățile aviației sînt 
hotărîți să nu-și precupețească 
nici un efort pentru a-și desăvîrși 
pregătirea militară, a urca noi 
trepte pe scara celor mai înalte 
valori în arta pilotajului.

Cu prilejul sărbătoririi Zilei A- 
viației Republicii Socialiste Ro
mânia, întregul efectiv din avia
ția militară, pătruns de un fier
binte patriotism, își reafirmă încă 
O dată hotârîrea Iul de a munci 
neobosit, cu avînt șî mai sporit 
pentru a îndeplini exemplar mi
siunea de mare răspundere în
credințată, aceea de a apăra ca 
pe lumina ochilor cerul senin al 
patriei noastre independente și 
suverane.

printre cei mai temerari piloți 
ai aviației noastre militare.

Asculți discuțiile care se în
firipă. Vocabularul lor. 
adesea presărat cu termeni teh
nici, cu noțiuni strict legate de 
meseria de zburător. S-a dus 
vremea impresiilor romantice. 
Acolo, sus, pe cerul patriei, 
singuri la manșa avionului, fie
care zbor le pune probleme. 
Și Constantin Gheorghe, și 
Ion Tecuceanu, și Ionel Boe- 
rean și ceilalți colegi ai lor fan 
parte dintr-o promoție despre 
care se spune că e foarte reu
șită. în aceste 2ile cînd între
gul nostru popor se pregătește 
să întîmpine cel de al X-lea 
Congres al partidului și aniver
sarea unui sfert de veac de la 
eliberarea patriei, pentru ei, 
pentru elevii piloți, fiecare zbor 
reușit, fiecare misiune sau 
exercițiu îndeplinit cu note 
bune a devenit o chestiune de 
onoare. Comandanții lor, in
structorii se hotărăsc greu pe 
cine să evidențieze. Colonelul 
Vasile Zosim îmi povestește 
următoarea întîmplare : „Deu- 

năzî, elevii au avut de executat 
saltul cu parașuta. Vedeți, așa 
ceva nu se întîmplă în fiecare 
zi. Dacă în cabina avionului te 
simți într-un fel stăpîn pe ține, 
pe aparat, mă rog. d'acă simți 
sub tine scaunul, podeaua 
care-ți dau senzația de stabili
tate. saltul cu parașuta te 
scoate din lumea știută și te 
trezești dintr-o dată căzînd în 
gol. apoi, sub cupola ca o um
brelă, plutind undeva între cec 
și pămînt. Pentru parașutiști, a- 
cest act temerar devine o obiș
nuință. Piloții au însă o reținere. 
După executarea saltului, mă 
văd înconjurat de toți elevii, 
Cu fețele îmbujorate, bine dis
puți ca și cînd s-ar fi întors 
de la o plimbare obișnuită, 
m-au asaltat cu întrebarea • 
„Cînd mai sărim ?" Spontanei
tatea gestului lor, manifestarea 
unanimă a acestei dorințe este 
semnificativă. Asemenea oa
meni neînfricați, care înțeleg 
utilitatea a ceea ce fac și se 
dăruie cu pasiune acestui scop, 
asemenea oameni sînt elevii 
noștri. Gheorghe Constantin, 
ca și ion Tecuceanu, ca și Ionel 
Boerean, ca și toți colegii lor 
— elevi la școala curajului — 
astăzi elevi sergenți majori, dar 
în curînd ofițeri în aviația mi
litară. înțeleg acest lucru. Ei 
știu că sudoarea de acum, stră
duința de a învăța temeinic, 
repetarea fiecărui exercițiu 
pînă la executarea lui ireproșa
bilă este singurul drum care 
duce la măiestrie. Și meseria 
de apărător al azurului patriei 
nu se poate căpăta decît atin- 
gînd o asemenea treaptă.

ION GRUN
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bine cunoscută le
gendă pune în sea
ma vestitului Dio- 
gene din Sinope, 
cel care locuia în 
nu mai puțin renu

mitul butoi șl era supranumit 
„clinele", actul de profundă sem
nificație despre care omonimul 
său de mai tîrziu, Diogenes La- 
ertios, amintea în opera sa „Des
pre viețile șl doctrinele filozo
filor" : „Altă dată, aprinzlnd o 
lampă. In plină zi, umbla în
coace șl lricolo spunînd : „caut 
un

Anecdota nu mal spune dacă 
filozoful cinic a reușit 
atingă ținta, dacă el a găsit 
sau nu vreun om. Dar 
vechea parabolă pare a dohtndi 
azi o nouă actualitate. Nu îm
părtășim, desigur, pesimismul 
sau scepticismul celor care ar 
afirma zădărnicia efortului con
temporan de a găsi omul sau 
oamenii. Prezenta omului este 
o realitate atît de pregnantă 
a vremurilor pe care le trăim 
Incit însăși întrebarea rămîne 
lărfi sena.

O căutare a omului pare to
tuși necesară în planul medi
tației teoretlee moderna din 
două motive. Primo : întrueît 
îp hățișul teoriilor, conceptelor 
și noțiunilor nu rareori se es
tompează, dispare sau se de
formează profilul adevăratului 
autor al creației universale, su
biect al Istoriei și promotor al 
progresului : OMUL. Secundo : 
pentru că azi se propun con
științei noastre variate tipologii 
ale omului prezent și viitor, ti
neretul fiind într-un mod deo
sebit interesat să cunoască Ipos
tazele variate ale acestuia spre 
a alege șl urma modelele !n 
procesul complex al educației 
și autoeducațlel sale.

îți propunem așadar, ettitorn- 
le. o expediție în căutarea omu
lui, a imaginii mu tma^tnilor 
gale teoretice contempo-ne, 
lulnd drept puncte ale itine- 
rariulul ce nl-l propunem cîteva 
din operele filozofice ale ulti
milor ani în care, din diferite 
unghiuri de vedere, de pe po
ziții ideologice, politice iau etice 
variate șl, uneori, opuae. se în
cearcă analiza conceptului de 
om-ax al gîndirii contemporane.

om".
rf-și

str*-

de definiția «ofistultri Prota
goras pentru care omul este 

tuturor lucrurilor, a 
celor ce sînt în ce fel sînt, a 
celor ce nu sînt în ce fel nu 
sînt-. întregii serii de definiții 
care văd în om nu doar ființa 
superioară, ci creatorul fi de
terminantul universal, abaoluî 
liber, le sînt proprii atit cali
tățile cit și defectele acestei 
orientări antropocentrice : ca
litatea de a așeza omul In cen
trul existenței, de a-i afirma 
și valorifica personalitatea, de
fectul de a-1 rupe din legătu
rile naturale și «odaie reale. 

Numeroase alte definiții, gă
sind ca predominantă a ca
racteristică sau alta. aienză 
omul In lanțul existentei, refe
rind în primul rfnd Inserția sa 
in natură sau societate. contu
rată atit de pregnant *1  dn

tu memorabila expresie a dr-

șl limitele și scăderile sale.
Cu toată perenitatea și va

loarea lor de adevăr, aceste de
finiții. ce par etern valabile și 
univoce, și-au dovedit tempo
rali ta tea și calitatea lor plurivo
ci. Căci, dimensiunea si sensul 
lor preria l-au dictat Întotdea
una atit autorilor cit și opiniei 
pubfice. coordonatele sodal-is- 

torice reale ale timpului și lo
cului respectiv.

Nn lnlîmplător, în timpurile 
maf noi. multe din definițiile 
eterice date omului părăsesc 
simplul earacter deaomiaefc® 
Me felul celor amintite mai 
inaintel pentru a defini omul 
mai atei prin «rtx! său. așadar 
xm ntnrai prin f lățeam, d și 
prin ncțsnen «a. as n tEsxai prin 
«teme d d prin irhămha-ea an.

rw» dncă »-en crtet-za! ln- 
tetesnl pe enn-l dădeau amu-

A DISPĂRUT OMUL?

Contemporaneitatea a cunos
cut și cunoaște din plin și in 
prezent dezbaterea — purtată a- 
deseori în termeni antinomici 
— în jurul problemei definirii 
omului. Nu vom încerca, deci, 
aprecierea globală a tendințelor 
extrem de variate ale unor scoli 
>1 curente atît de diferite cum 
rfnt pozitivismul, pragmatis
mul, neocantianixmul. fenome
nologia. personalismul, existen
țialismul, neotomismul, care fie
care intr-o accepție ți măsură 
specifice, au contribuit la dia
logul despre om. Vom sub linia 
ooar prezenta în ultimul secol 
a K’naatrwnUai marxist ea prin
cipal inferteentor al tuturor 
acestor școli în extrem de (fiC- 
rila operă de elaborare ți coeC-

ÎN CĂUTAREA

OMULUI <•>

58 de ani de la marile lupteom, la imposibilitatea cons
truirii unei teorii cuprinzătoare, 
a unei antrepolopii științifice 
umaniste. într-atît îneît, unul 
dintre principalii exponenți ai 
structuralismului putea afirma 
în lucrarea sa ..Lea mots et 
les choses- efi omul, „invenție 
recentă", nu poate să nu dis
pară din centrul cunoașterii ac
tuale (M. Foucault).

Care sînt problemele 
actuale ale dezbaterii des
pre om ?

Ce poziții teoretice, fi
lozofice, etice, social-po- 
litice se confruntă azi In 
definirea omului ?

Care sînt raporturile 
dintre diferite teorii des
pre om si marxism ?

Cum poate dezvolta, și 
de aci înainte. marxis
to ni o antropotegie știin
țifică aman istă ?

Iată cî te va din întrebările că
rora vor încerca M le propună 
aa» e răspunsuri articolele vi
itoare consacrate. mai intiî. 
analizei unor lucrări publicate 
ta txltimii ani de autori mar
xiști și nemarxlști șt apoL sin
tetizării eîtorva dintre proble
mele «i tendințele majore legate 
de deecffrarea definiției omului 
prin prisma marxismului crea
tor. Credem că o asemenea 
preocupare, care corespunde in
teresului doooebit al tineretului, 
se taeerie pe linfa «arciailor cer
cetării filozofice care — așa 
cum ie sublinia în Tezele C.C. 
el P.CJL pentru Conprerel el 
X-«es al partidului — trebuie, 
latre altele să se orienteze spre 
o aprofundare teoretică a pro
blemelor a nun urmului, eticii și 
ăerroltdrii 
oollrm.

Căutfnd 
străvechi, 
..Ce este 
de principiul unității dialectice 
între general și particular : 
ornai nu exiști în mod abstract, 
d 1st ta dea una concret-istoric.
Clarificarea teoretică a noțiunii 
de om, cu condiția de a ține 
•eema de diversitatea aspecte
lor concrete ale omului în ra
port cu orlnduirea socială, claia, 
grupul, profesiunea, situația in- 
Gividuală etc., este încă o ne
cesitate stringentă.

Fără a anticipa concluziile in
vestigației la care pornim 
— credem a putea afirma că 
ar. a liza critică a diferitelor con
tribuții te va înscrie In pers
pectiva definiției marxiste a 
„omului total-, retLectînd mul
titudinea modelelor realității 
contemporane, mal ales socialis
te, șl sintetizând varietatea de 
note caracteristice omului ca e- 
sență dinamică plastică, infinit 
perfectibilă, dependentă de de
terminarea naturală, socială și 
culturală, dar și demiurgică, 
activă, și determinantă la rîn
dul ei, obiect și subiect al deve
nirii individuale și sociale.

personalității In so-

muncitorești din vara

anului 1919

de
re

de relevat este faptul că. cu oca
zia acestor acțiuni — pa Hngă 
revendicările economice și pc- 
litice cu caracter general — In 
diferite centre greviștii inclu
deau și anumite revendicări spe
cifice de rezolvarea cărora con
diționau reluarea lucrului-

Greva generală a ceferiștilor 
a provocat perturbări întregului 
trafic feroviar al țării, determi
ned în cele din urmă guvernul 
să ia în considerare revendică
rile muncitorilor. După ce timp 
de cîteva luni nu dăduse nici 
un răspuns memoriilor repetate 
ale ceferiștilor, guvernul a-a vă
zut obligat, la numai cîteva zile 
de la declanșarea grevei, să con
simtă satisfacerea parțială a re
vendicărilor : au fost recunos
cute consiliile muncitorești sl 
sindicatele, respectarea zilei de 
lucru de 8 ore, plata unor alo
cații speciale și majorarea sala
riilor cu 50 Ia sută.

Ridicarea la luptă a muncito
rilor ceferiști, pentru cuceriret 
și apărarea intereselor lor le
gitime, a impulsionat puternic 
și lupta celorlalte categorii și 
pături ale proletariatului. Ince- 
plnd din a doua jumătate fi anu
lui 1919 acțiunile revendicative 
ale clasei muncitoare au Îmbră
cat mal ales forma grevelor ge
nerale pe ramuri sau pe locali
tăți, In care revendicările eco
nomice fle împleteau CU cel® po
litice, pentru cucerirea de drep
turi și libertăți democratice. 
Pe această linie se înscriu gre
va celor peste 20 000 muncitori 
petroliști din Valea Prahovei 
din iulie-august 1919. grevate 
metalurgiștilor și tîmplarilor din 
București, ale docherilor din 
Galați și Brăila din toamna ace
luiași an, greva generală din 
Piatra Neamț și multe altele.

Luptele muncitorilor ceferiști 
din vara anului 1919 au dat O 
puternică __
burgheze, reușind să 
prin luptă recunoașterea drep
tului la Întrunire, 1h organi
zare, recunoașterea sindicatelor 
ai a consiliilor muncitorești O 
organe reprezentative ale i'jL *1  
muncitoare. Ele au demonstrat 
totodată forța, maturitatea poli
tică și capacitatea organizatori
că a acestui înaintat detfițfl« 
ment al proletariatului din Rfr*  
mânia.

Acțiunile revoluționare des
fășurate cu o deosebită vigoare 
de către clasa muncitoare în 
anii 1918—1919 cît și in perioada 
Imediat următoare, lndecsabi 
greva generală din octombrie 
192®. idînelrea conținu*  a pro- 
reeuluf de clarificare ideologic*
In care Intrase mișcarea mun- 
citoreuc*  din țara noestr*  au 
evidențiat mal mult ca orlelnd 
necesitatea creării unul partid 
revoluționar, singura forț*  po
litic*  capabil*  aă organizeze șl 
să conducă proletariatul, în
treg poporul român în lupta sa 
de eliberare socială șl naționa
lă, pentru socialism, progres și 
civilizație.

citorești, în special după de
monstrațiile de 1 Mai 1919, a 
avut drept urmare desfășurarea 
unui întreg șir de greve generale 
pe ramuri, al căror semnal a 
fost dat și de astă dată de mun
citorii ceferiști.

în vara anului 1919, între re
vendicările ceferiștilor acelea 
privind mărirea salariilor, ziua 
de lucru de 8 ore — recunoscută 
și apoi suprimată de direcție — 
libertatea de întrunire și activi
tate a sindicatelor ocupau un 
loc central, ele fiind în repetate 
rîndurl prezente în memoriile 
înaintate guvernului. încercări
le elementelor reformiste din 
conducerea Uniunii Sindicate
lor C.F.R. de a determina pe 
muncitori să renunțe la arma 
grevei în așteptarea tratativelor 
nu au avut rezultatul scontat, 
în noaptea de 11—12 iunie 1919, 
muncitorii de la Atelierele 
C.F.R. din Capitală, în frunte 
cu elementele revoluționare, în 
pofida legislației în vigoare, au 
declarat grevă. La întrunirea

în decursul numeroaselor bi
ții li de clnxă desfășurate de pro
letariatul român de la apariția 
sa. luptele muncitorești din 
vara anului 1919 se înscriu la 
loc de frunte. Cuprinse în a- 
vîntul revoluționar, generat de 
ascuțirea fir*  precedent a con
tradicțiilor regimului burghezo- 
moșieresc și de urmările dezas
truoase ale primului război 
mondial, masele muncitorești, 
piturile largi populare din țara 
noastră, ca și din alte țări ale 
lumii, au fost însuflețite în lup
ta lor de istorica victorie a Ma
rii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie, care răstumase pute
rea capitaliștilor și a moșierilor 
pe a șasea parte a globului pă- 
mîatesc.

Desăvlrșirea procesului 
formare a statului național
mân a creat condiții mai favo
rabile pentru progresul socie
tății românești, a lărgit cadrul 
luptelor de clasă, a unit pe plan 
național lupta proletariatului și 
a aliaților săi favorizînd desfă
șurarea marilor bătălii revolu
ționare.

Reorganizarea partidului so
cialist șl a sindicatelor a avut 
rolul de dinamizator al luptelor 
de clasă care, către sfirșitul 
anului 1918, au antrenat impor
tante forțe ale clasei muncitoa
re pe întregul teritoriu al țării. 
Punctul culminant al acestor ac
țiuni l-au constituit luptele 
muncitorilor capitalei din 13 De
cembrie 1918, lupte care au evi
dențiat capacitatea politică și 
organizatorică a proletariatului, 
hotărîrea sa de a cuceri pe cale 
revoluționară drepturi și liber- 
tițl democratice, de a imprima 
dezvoltării sociale o orientare 
corespunzătoare intereselor ce
lor ce muncesc.

Teroarea dezlănțuit*  de au
torități după evenimentele de 
la 13 Decembrie 1918 nu a putut 
stăvili, contrar așteptărilor 
cercurilor guvernante, avlntul 
revoluționar al maselor munci
toare. Primăvara și în special 
vira anului 1919 marchează un 
nou flux al valului luptelor 
populare caracterizat înainte de 
toate printr-un tot mal pro
nunțat caracter organizat al 
grevelor, demonstrațiilor de 
stradă șl întrunirilor muncito
rești. Era rezultatul creșterii 
conștiinței de clas*  a muncito
rimii. a gradului «iu de organi
zare ii tn același timp a spo
ririi roîu2ul ccmfliflor munci- 
torerti- Mtecarea grevist! a hiat 
premorth f •• ta te. pe prtet^i 
pian al actfuniter ritaîndo-M 
deiasamentele înaintate ale cla
sei muncitoare — ceferiștii, me-

Agreve de dunU șl eocn-
iZL-1 ©•ttFHate revolutteoarl. eu tm-

Y- • a-c . •, r'—’■ ■ fini tiastfr-’ To- \ ’ ni-t- t A ; rr. «cari. •«
holere o dat*  - ti-. N- m. ^Imbtna I" r organle eu mi»-

jsxsm 
de situația economică grea de

— Dumneavoastră rezervați dud« război.
istoriei un tec anumit in crea- fn tot cursul anului 1919 mîș- 
rea profilului modern al per- eările greviste, întrunirile și de- 
sonilitlții ? monstrațiile de protest a-au țl-

— C.C.G. : Numai Istoria poate nut lanț, sâptămînă de săptl-
a m,ni« lună de lună. Intensificării și eetițeaa al lumii. De aceea, A „

da pildă, bacalaureat fără isto-W re> evident*  a acțiunilor mun- 
ria national*  »1 geografia țării 
mi •• pare pur șl simplu o „con
tradicție in terminis". Cunoaș
terea temeinic*  a limbii, litera
turii. geografiei ai istoriei patri
ei înseamnă baza de pornire a 
viitorului cetățean.

— Flecare civilizație, luat*  In
sena larg, se baxesi*  pe e anu
mit*  ierarhie a va Ieri Iar ; care 
este !■ epeca noastră modern*  
valoarea central*  ?__________

-ul reelaborxre a teoriei despre 
om.

PreJuind critic întreaga mot- 
tenire progresistă a filozofiei, 
posted la temelia toartei des
pre an materialismul dialectic, 
ronerpțte materialistă a istoriei, 
utilized ceSc mal înaintate cu
ceriri ale stiinței st cunoașterii 
ameneetl — merrirmal a pni 
bezele «md om «manirm, pre- 
misria wri nai concept» des
pre m

Au apărut, desigur, multe con
cepte înaintate, umaniste despre 
om ta variate scoli șl curente 
ffloaofice contemporane. Defini- 
țlfle «nuhd au căpătat noi di- 
merxiuiii și note pertinente : 
m vorbește azi despre homo 
npeifieaaj — Intru rit omul este 
ființă dătătoare de semnificații, 
despre hosw loQwoas — ca 
ființă cuvântătoare. despre homo 
uitnwu — ce ființă valori
zatoare. Antropologia, etica, 
psihologia, pedagogia, sociologia 
examinează amplu, cu rezultate 
însemnate, problemele persoanei 
si relațiilor interpersonal*,  ra
portul între individ, grup, so
cietate. problemele statului și 
rolului etc.

Dar. cu toate Mafia li con
ceptele valoroase existente tn 
mod indiscutabil. în orizontul 
gindirfi nemarxiste asistăm la 
• pulverizare a eoeeaptuliri de FRED MAHLER

rătpum problemei 
dar mereu actuale : 

omul ?“ ne călăuzim

DEFINIȚII ?

MB M

r • —•

— C.

■

atit 
cft

— C.C.G. : Munca. Munca 
suprema valoare.

dezvol
te pri- 

_ p ■ 
Tntr-ederâr,

d. de exean- 
■I pemanali- 
ei landă a- 

«■ intetec- 
de dvilizația mo
od iu achimb in- 
Ktl nsaRra per- 
I opiate dv. este 
I etaeervafia 1

C. C. G. In nid un cu 
!> oorietatea 

te civilizație 
u diminuează 

dar • poate dez- 
< rom, oe pildă, a-

M de nai nid nu m putea 
pe. Dar. chiar în pnvința 
enrtetăți. eu cred că, de 
își spere curtatul forța 

mX a «nriritatea personali- 
Lhcd. Do ea n-a fost lezată per- 
•e*aLuten hd
hs: Fțem—lag

CCG.:

înainte Ins*  ca. în articolele 
ciclului ce-1 începem, să ne 
oprim la exegezele contempo
rane ale omului, ni se pare 
utilă o considerare 
incompletă, arbitrară,

- fatal 
■Qperfi- 

cialfi — a „moștenirii- pe care 
epoca noastră a primlt-o în do
meniul considerat.

Cela mal multe dintre defini
țiile date omului au oscilat între 
reliefarea autonomiei, a ww- 
laritdfii. a „centraluiții*  emu
lul iau, dimpotrivă, a eteron»- 
miei, a unic erjo2idfții. > 
glnalUdții acestuia. Prima •- 
r ian tar a mi aa pare cel zaed 
clar axprlmată. In antichitate.

Istoria. Fiindcă, dacă ea nu o- 
feră rețete na face. In schimb, 
să înțelegem sensul general, 
larg, al dezvoltării omenirii

— Se poate afirma că fiecare 
generație are alte repere dupl 
care reconsideri trecutul ț

— C. C. G. ! Desigur. Repe
rele vremii sale, concepțiile e- 
pocil. De altminteri, termenul 
generație ml ie pare sub 
aspect cronologic, incert, dilua, 
far sub aspect logic — confuz. 
O generație ie califică în ra
port cu anumite evenimente is
torice pe care le recunoaște șl 
la caro Ișl dă adeziunea. Ge
nerația de la 1848, de pildă, iau 
generația lui 23 August. Deci, 
ideile dominante ale societății 
marcate printr-un mare fapt 
istoric vor ghida generația ei 
în cercetarea trecutului.

— Dar In observarea viitoru
lui ? Istoria n-are nimic co
mun cu viitorul ?

— C. C. G. : Ba da, senti
mentul evoluției la care mă re
feream privind prezentul func
ționezi pregnant șl atunci dnd 
ne referim la viitor. Mal ales 
în planul națiunii. Cu cit na 
vom ști mai bine ascendența, 
chiar îndepărtată, eu cit vom 
cunoaște mal bine faptele îna
intașilor, cu atît va crește sen
timentul de încredere, de «igu- 
ranță In capacitatea poporuluL 
Capacitate de adaptare șl de 
rezistență. în ultimă instanță, 
capacitatea noastră de creație 
a noii civilizații contempora
ne și viitoare.

— Există e tipologie Istorici 
a civilizațiilor? Filozofi coa- 
temporani ai litoriei fac de
partajarea între civilizația o- 
rientală, civilizația occidentali, 
singura caracterizată de Laloup 
și Nelis prin cultul rațiunii — 
și civilizația primitivă a lumii 
negre. Sîntcți de acord cu a- 
ccastă tipologizare ?

— C. C. G. : Nu. Fi au simțit 
probabil, nevoia didactică de a 
pune ordine în Istorie potrivit 
concepțiilor lor idealiste, elu- 
dlnd cu totul criteriul social, 
în plus, ignorarea civilizațiilor 
americane anterioare albilor — 
mexicană, peruviana etc. — de
monstrează intenția de a 
da prioritate civilizației 
dentale. Premisă, pentru 
nedreaptă.

— Premisă proprie, de 
Iui Thor Heyerdahl cu ba 
de bambus ?

— C. C. G. : Cam așa. Să ve
dem, Insă, rezultatele, argu
mentele și concluziile lui Thor 
Heyerdahl.

— După opinia dumneavoas
tră, civilizația poate ti un prin
cipiu unificator al istoriei uni
versale ?

— C. C. G. : Să ne Înțelegem 
de la început asupra termeni
lor : eu înțeleg prin civiliza
ție suma valorilor materiale, 
iar prin cultură suma valorilor 
spirituale. Pleclnd de la aceas
tă concepție este evident că ci
vilizația are rol unificator. Glo
bul a devenit astăzi, în sens 
larg, o unitate prin suma valo
rilor acordate de civilizație — 
tiparul, comunicațiile, radioul, 
televiziunea

— Istoria civilizației și a cul
turii este, intr-adevăr, atît de 
unitară, incit procesul dezvol-

acor- 
occi- 

mine.

pildă,
rea sa

tfcfl Iar 
dim și jadecm 
Intrerw*  * 
■emit isteria < 
vi lize (ii Ier anaie 
Are dreptate T

— C. C. G. : Nu cred eă ara 
dreptate șl precizez : ist arte e±- 
vilixației și a culturii nu sa 
poate concepe separat de isto
ria națiunilor, a popoarelor 
care le-au creat. Dar dacă vrea 
■1 pătrundem sensul 
tării umanității, 
vin ța d vili rației
culturii, trebuie.
să cercetăm civilizația babilo
niană, egipteană, greacă, roma
nă, civilizația Renașterii, a e- 
pocli moderne și contemporana. 
O concluzie cu caracter gene
ral implică, desigur, un studiu 
global De aceea, astăzi o isto
rie universală scrisă de un ite- 
gur om e tot mai greu de te- 
făptuit.

—- Din pricina dificukățilas 
de investigație ?

— C. C G. : Nu nmnal atR. 
Masa de fapte este, t*tr-  stea 
văr, copleșitoare. Poate eă ?• 
viitorul apropiat ordinatoarele 
ne vor furniza rapid datele, 
scurtînd timpul invert! ga ț: ei. 
dar munca rămîne tot urteșA 
Fiindcă, pentru a pătrunde, oa 
pildă, specificul civilizației si 
culturii din fiecare ^oră e ne
cesar nu numai un număr eo- 
losal de date, d și a coomrar- 
tie arhitectonică extrem de 
complicată.

— Observa ți. In MmnainJ da 
față, a latre pit radare a di
ve rMter civilizații d cnMnri ?

— C. C. G. : .Asistăm, Inxr-a- 
devăr, la acest fecotsen — de 
altminteri, comun întreg” evo
luții umane — care ar îndrep
tăți astăzi speranțele unei sin
teze In folosul și nu ^re dis
trugerea omenirii.

— Cealarrarva dinam rivitJ- 
■ații și culturi poate fi denu
mit un fenomen — fie chiar in
cipient — al zilelor naaaira, sas 
a doar a năzuință ?

— C. C. G : Eu, tn tot enzul. 
nutresc această năzuință. Dual 
rum sper In forța oamamîor 
de a se elibera de robiile so
ciale, «per Ie înțelepciunea lor 
de a colabora pentru a se ehbere 
de servituțile materiale și spi
rituale. Cred, eu alte cuvinte, 
tn homo sapiens.

— Dar in bamo-faber ?
— C. C. G : In primul rînd. 

Fără el, fără omul care a mun
cit și muncește eu uneltele 
n-am fi ajuns aid, n-ar fi e- 
șdstat nid Homer, nld Shake
speare și nici Einstein. Aid e 
baza puternică a materialis
mului istoric. In recunoașterea 
șl prețuirea lui homo laber.

— Homo sapiens și homo fi
ber pot fi diiociați ?

— C. C. G. : Nu există două 
astfel de tipuri umane, d două 
laturi distincte 
entități : omul, 
multan creator 
rale și bunuri

— Ce părere 
siunea privilegiată a unei anu
me civilizații sau anume cul
turi In ansamblul general al o- 
menirii ?

— C. C. G. : Superioritatea u- 
nei atari misiuni a întruchipat 
de-a lungul istoriei teoretiza-

ale aceleiași 
deopotrivă ți si
de valori eultu- 
de civilizație, 
aveți despre tni-

ri. M • 
«A. ±e? m

N’els Bohr, a 
Bamard ? 

norocul

Ine, a limbilor vechi, pa
leografia, tehnica istoriei. 
Plus „simțul Istoriei", a- 
dică ceea ce i-ar putea numi 
talent de evocare istorică și, fi
rește, talantul literar.

— Personalitatea Istericului 
peate transpare In concluziile 
cerce tării ar sale ?

C.C.G.: Lucrarea mea „Istoria

0 RELAȚIE MODERNĂ

CULTURA-PERSONALITATE
vorU de • eolitrte culturali « 
șeșMrttar ?

— C. CL G. : Progreaul în- 
•MTrA prin tine dinamism, e- 
voluție. Egalitatea uu inegali
tatea aportului se pot mătura 
n^mai etnd produral e gata, fi
nit Egal e dreptul tuturor de a 
m manifesta; ttartul. dară 
vreți, e egaL rezultatele Irul 
diferă. Din multiple motive, dar 
diferă. în acest uriaș buchet 
care e cvilizația, florile nid nu 
seamănă, nid nu tint egale dar, 
flecare, eu rectul ei. alcătuiește 
IntreguL

— Adeseori lumi personalită
ților marcante o considerată un 
criteriu.

— C. C. G. : Nu e un criteriu 
absolut lată, numai In ultimul 
veac, neamul nostru a dat o- 
menirii- pe Brâncuși, pe Gh. 
Constentlnescu, pe Coandă, pe 
Eneseu. Alții au dat mai puțme 
personalități j dar nu e nevoie 
să te numeri tot timpul printre 
titani ca să-ți aduci contribu
ția la ansamblul universal al 
culturii și civilizației.

— Istoria recunoaște o elită 
creatoare a valorilor culturale, 
a elementelor civilizației?

— C. C. G. : între personali
tatea creatoare |1 masa poporu-

cel mare*,  cum spunea Gcethe, 
de a ne afla în fața unei reale 
personalități.

— Folosirea utilă, fructuoasă, 
a resurselor culturii mondiale, 
a avantajelor civilizației mo
derne implică oare nevoia unui 
prefîl nou al personalității?

— C. C. G. : Acest nou profil 
implică neapărat existența u- 
nui ideal. Adeziunea Ia un 
ideal. Altminteri, culturi, civi
lizație — toate pot rămîne ex
terioare omului, care astfel se 
simte în afara lor, străin. Noi 
ne-am asumat țelurile generoa
se ale socialismului. în alte țări, 
lipsa idealului duce la o mare 
derută, la mari frămîntări, mai 
ales In rîndul tineretului, care 
caută cu înverșunare un nou e- 
chilibru, vrlnd să dea un nou 
sens vieții.

— Ce elemente de educație 
propuneți tineretului nostru 
pentru alcătuirea unei armo
nioase personalități necesare a- 
linierii idealului ?

— C. C. G. : Generozitatea, 
dăruirea ; ■ atenție mare acor
dată nu propriei persoane, cl 
serviciului adus societății. Mai 
precis, conștiința utilității în
scrisă In trei cercuri concen
trice : util în cercul familiei, 
util în cercul națiunii, util în 
cercul larg al umanității.

— Deci, numai măsura împli-

— Ca istoric, atribuițl univer
salitate civilizației saa culturii? 
Uneori eivilisația a socotită una 
pe tot parcursul istoriei, iar cul
tura specifică, relativă. Alții a- 
firmă că civilizația e perenă, 
cultura fiind Îb schimb univer
sală.

— C.C.G. : Ambele coexistă ; 
una, fiind suma valorilor mate
riale, alta, suma valorilor cul
turale, ele se influențează nece
sar și reciproc. Eu nu le diso
ciez. Diferă numai intensitatea 
lor. după epoci.

— Cercetătorul civilizațiilor șl 
al culturilor din toate epocile, al 
istoriei universale, ori naționale 
— istoricul — trebuie să fie și 
scriitor și savant ?

— C.C.G. : Idealul e să fie om 
de știință dar să aibă șl însu
șiri de literat. Idealul e însă ca 
o limită în matematică spre care 
tinzi, dar pe care n-o atingi. Un 
caz fericit a întruchipat la noi 
Vasile Pirvan care era om de 
știință, literat și filozof în aee- 
lași timp.

— Istoricul modern e 
astăzi ca personalitate 
prin multilateralitate ? 
muri ale culturii îi sînt 
rat necesare ?

C.C.G. : întîl, știința de bază 
deci istoria, apoi geografia și 
matematica, la care se adau
gă cunoașterea limbilor strâ-

definit 
ideală 

Ce ra- 
neapft-

Românilor- ie deschide cu un 
motto din Tacit : „Sine Ira et 
studio-, adică ,.fără ură și fără 
părtinire". Istoricul poate avea 
preferințe, antipatii, dar clnd 
scrie ca istoric trebuie să recon
stituie faptele așa cum au fost, 
iar judecățile de valoare să le 
emită cu obiectivitate și cinste, 
în cadrul concepțiilor epocii sale.

— Istoricul este încărcat tot
odată șl ca răspundere civică?

C.C.G. : Negreșit. Un istoric 
poate răspîndi idei generoase, 
după cum poate infesta contem
poranii cu idei înguste sau chiar 
primejdioase. Istorici, ca de pil
dă Treitschke, au fost apologeți 
ai forței, ai dreptului anumitor 
popoare de a conducă. Pentru 
mine, istoria înseamnă cea mai 
înaltă instanță judiciară fiindcă 
ea judecă pînă la urmă faptele 
oamenilor. De aceea istoricul 
trebuie să fie un magistrat cu 
balanța judecății în echilibru 
perfect.

— Cum vă explicați In această 
epocă a specializării stricte, că 
cercetarea istoriei e asumată și 
de nespecialiști, unebri eu 
biectlve de investigație sau 
zultate spectaculoase ?

— C.C.G. : De pildă ?

o- 
re-

ineinta Atelierelor C.F.R., la 
care au participat și delegați al 
altor centre feroviare din țară, 
ceferiștii au respins categoric 
propunerile de reluare a lucru
lui, afirmlndu-și hotărirea fer
mă de a continua lupta pînă la 
satisfacerea integrală a reven
dicărilor lor.

Greva muncitorilor de la Ate
lierele C.F.R. din București a 
constituit preludiu! unul pu
ternic val de greva In întreaga 
țară. La ea aderă muncitorii fe
roviari din Ploiești, Craiova, 
Turnu-Severin, Brăila, Galați, 
Constanța, Buzău, Iași, Pașcani, 
ș.a. transformîndu-se în grevă 
generală șl antrenînd aproape 
20 000 de ceferiști.

însuflețiți de exemplul munci
torilor de la Atelierele C.F.R. 
au declarat grevă și salariații 
întreprinderii de gaz și electri
citate din București, muncitorii 
Imprimeriei Naționala precum și 
cei ai Fabricilor de țigări și chU 
briturl.

Greva generală începută Ia 
București a cuprins foarte re
pede majoritatea centrelor fe
roviare din Moldova. Afllnd des
pre izbucnirea luptei tovarăși
lor lor efla Capitate, la U iunie 
1911 muncitorii d funcționarii 
de la AteUerela CF _R_ Ni colina 
din Iași au hoUrit încetarea 
lucrului pînă la rezolvarea In
tegrală a memoriului cu reven
dicări întocmit la Bucuraștl. Si 
aici, ca de altfel în toate cen
trele feroviare cuprinse de gre- 
vi, In adunări, ceferiștii au fă
cut dovada unei puternice soli
darități de clasă, exprimîndu-șl 
voința de 
în deplin acord cu hotărîrlle 
luate în Capitală. Greva cefe
riștilor a declanșat și la Iași o 
serie de greve ale muncitorilor 
de la principalele întreprinderi 
metalurgica din 
electricitate șl 
de tramvaie, de 
prinderi textile,

lovitură legislației 
impună

a continua lupta

oraș : uzina da 
întreprinderea 
la două între- 
ș.a.. Important

CONSTANTIN FETCULESCU 
cercetător științific în Institutul 
de studii istorice și social-politico 

de pe " *lingă C.C. al F.C.R.

— De pildă căpitanul englez 
de marină Lydell Hart oare a 
scris între altele o istorie a po
liticii britanice de neangajarc, 
sau medicul Schliemann care a 
întreprins studii arheologice a- 
supra cetății Troîa.

— C.C.G. ! Iată de ce ! istoria 
face parte din esența omului, 
cunoașterea trecutului fiind pe 
de-a-ntregul o necesitate umană, 
în fiecare există simțul istoriei, 
dar unii au o rază de interes li
mitat. alții văd, sau vor să vadă, 
mai departe. Acest simț istorie 
creste, după observația mea, o 
dată cu vîrsta, în afara unor ex
cepții ca, de pildă, Kogftlnlceanu 
ori Bălcescu.

— Reala aprofundare a stu
diului istoriei ține deci de matu
ritate ?

— C.C.G. : Adesea da, fiindcă 
în tinerețe elanul vital proiec
tează gîndlrea mai degrabă spre 
anticipație. Cu timpul omul re
flectează mai profund asupra 
ascendentei sale, simțul istoriei 
ca si apropierea de trecut reaîl- 
zindu-se astfel la maturitate. Ti
nerețea are fata îndreptată spre 
viitor.

— La ce vlrstă ați 
prima dată? Ce obiect 
erirea de atunci ?

— C.C.G. : La 18 ani,

canferința, 
la sfjrșjt a

publicai 
avea la

— — __ o recen
zie critică asupra unui volum de 
St. Longinescu, apărută în „Con
vorbiri literare" exact acum o 
jumătate de veac.

— Care este in prezent ulti
ma dumneavoastră lucrare ?

— C.C.G. : Istoria patriei, un 
rezumat, tinut la curent și dus 
la zi, al lucrării mele mai vechi, 
alcătuit împreună cu fiul meu, 
Dinu Giurescu. Concomitent, 
coordonez un dicționar istoric 
românesc lucrfnd cu mare plă
cere alături de 32 cercetători ti
neri. Iar la finele acestui an 
va apare ediția a doua, adăugită, 

Cuzadin ..Viata șl opera lui 
Vodă".

— Ați ținut nu de mult 
rit de conferințe in zece 
din S.U.A. î unde ati avut 
toriul cel mai entuziast ?

— C.C.G. : Poate efi la Denver 
unde «m vorbit în fata eîtorva 
sute de freshmen, adică stu
dent! din anul I. Conferința nu 
fusese anunțată, nici pregătită 
pentru aeest oraș. Pe neaștepta
te. a trebuit să vorbesc la ce
rerea acestui for universitar. 
Tema conferinței g-a referit la 
sentimentul național în România 
începînd din secolul XIX. în in
troducere, am adus freshmenllor 
salutul celor 63 000 de student! 
al centrului universitar Bucu
rești. Cifra î-a impresionat evi-

O 60-
oraee 
audi-

dant, iar 
țiile de 
tr-adevăr, interes.

— In ultimii ani ați scris mo
nografii istorice ale Bucureștilor, 
Brăilei, orașelor moldovene. 
Preferați monografiile istorice 
ale orașe]ort nu ale personali
tăților ?

— C.C.O. î Istoria orașelor irs 
totdeauna o mare temnificați*  în 
evoluția națiunii ca întreg, iar 
Istoria Bucureștilor a fost gindi- 
tă si pregătită de mult, de clnd 
scriam „Istoria Românilor". Dar 
am scris și „Viața și opera lui 
Cuza Vodă".

—In Istoria eapllalel neaitre 
prezentați „un secol zbuciumat' 
secolul XVI, veacul Iul Mihai 
Viteazul pînă la statornicirea 
Bucureștilor — drept capitală. 
Socotiți acel timp, epoca cea mal 
zbuciumată ?

— C.C.G. : Din punct de ve
dere al orașului, da. Capitala 
noastră n-a mal trecut prin ca
tastrofe atît de mari : arsă, dis
trusă de turci, de tătari in nu
meroase și repetate rîndu^i- 
Deci, ca zbucium al distragerii, 
veacul XVI ; ca tumult a) dez
voltării. însă, ultimul «:p oi in- ț 
registrează maximul sub toate 
aspectele.

— Inclusiv oa aport ]a inflori- 
re« culturii românești.

— C.C.G. : Negreșit. E vremea 
lui Emlnescu si Caragiaîe, e epo
ca Iui Babeș, Tițeica. I- Cantacu- 
zino, a lui Enescu. Vlalcu «i 
Vuia, în secolul XX se manifes
tă Iorga și Pirvan.

— Cum apreciațl contribuția 
istericilor românj la cercetarea 
istorici universale ?

— C.C.G. : La noi e o tradi
ție începută cu spătarul Milescu 
și continuată cu Dimitrig Cante- 
mîr, al cărui nume l-am văzut 
săpat pe zidul bibliotecii Sainte- 
Genevieve din Paris alături de 
numele marilor filozofi si istoriei 
ai lumii. Flacăra științei a 
dusă mai departe de itolnicu.1 C. 
Cantacuzino. de M- Kogălnicea- 
nu, cu „Extrasei® din cronicele 
românești 
Vfttsală" 4_, ___,___ ___
Iorga St Vasile Pirvan. Ca 
nu-I numesc decît pe cel ce 
trecut pragul vieții...

★
— ...Cărora, ca și celor ce __ 

afiă printre noi, ca și interlo- 
le păstrăm 
asa cum ne 
istoric ro- 
330 de ani, 

„Cu
i

după r«ac- 
stîrnit, In-

*

pentru Istoria uni
și, firește, de Nicolae 

~‘ să
au

se

cutorului nostru 
toată recunoștința : 
îndrepta chiar un 
mân născut acum 
Constantin Cantacurino • ___
(lirepțate iasie a da la toți mari 
mu Iță mite celor te au dat în
vățături si au scris istorii de 
obște, căci cu ostenelile lor au 
folosit viața de ob'jte..,-
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ACTUALITATEA
LUI EMINESCU

Emlnescu face parte din cate
goria scriitorilor pe care perspec
tiva adesea neîndurătoare a 
timpului nu-i trece în umbră, ci 
le amplifică progresiv valoarea. 
Generații după generații identifi
că în opera lui noi adâncimi, noi 
dimensiuni, noi frumuseți. Încît, 
indiferent din ce unghi a fost 
și este receptată, ea se impune 
mereu proaspătă, mereu actuală. 
Altfel spus, nu se fixează în peri
metrul unei epoci, adică al unui 
moment istoric, ci se confundă 
cu durata și nu necesită, pentru 
a o înțelege, glose erudite, ci 
rămîne, In substanța și ecourile 
ei, accesibilă oricui și oiicînd.

Explicația fenomenului stă. 
înainte de toate, în omenesc. în
treaga operă eroine*  ci ană tradu
ce, prin articulațiile ei tematice 
și prin mesajul încorporat în me
taforă, polivalentele semnificații 
ale «trăveobiului și veșnic moder
nului dicton terenfian : „Sînt om 
și nimic din ce e omenesc nu 
mi-a străin". Condiție sine qua 
non, intrinsecă și inerentă orică
rei literaturi realmente autentice, 
înțeleagă astfel, poezia și proza 
lui Emineaeu relevă, neîndoielnic, 
un univers spiritual în care ne 
regăsim integral, ca ființe supuse 
celor mai diverse și mai vitale 
întrebări, probleme, situații, mu
tații sufletești, reacții violente 
«au tăceri grăitoare, trecînd de la 
atitudinea titaniană la cea de re
flecție, de la tentativa de a forța 
porțile cunoașterii la cea de în
genunchere vremelnică ori defini
tivă In fața Imposibilului, de la 
evadarea în fantastic la reîntoar
cerea în concretul cotidian, de la 
șoapta cu modulații inefabile la 
glasul de stentor al tribunului an
gajat în treburile cetății. Un uni
vers îmbrățișlnd, așadar, existen
ța umană în dubla ei ipostază on
tologică și gnoseologică, antre- 
nlnd exploatarea marilor șl nemu
ritoarelor teme lirice. Nu e greu 
de observat (exemplele sînt efec
tiv inutile 1) că opera eminescia
nă abordează, ca laitmotive, ideea 
de viață și de moarte, de individ 
și de societate, de geniu și de 
nulitate, de patria și de umani
tate, da dragoste și de natură, de 
real și de vis. da lupt*  și de re
semnare, eă fiecare «e preachimhă 
în adevăr lemibil. prreupnnînd 
participarea afectiv*  totală, o*  in
tenția poetului nu se reduce la 
a sesiza mlracukMul lumii sau 
nedreptățile ei. d tinde să reali
zeze, prin alchimia venului, co-

AUREL MARTIN
muniunea cu simțirea și gîndirea 
cititorului. Comuniune înfăptuită 
Ia nivel ideal, rareori atins (situa
ția e indubitabilă) de vreun alt 
poet român. Pentru că, practic, 
nici unul n-a făcut să vibreze 
atît de universal, coarda omenes
cului.

In al doilea rînd, explicația 
actualității peste decenii a verbu
lui eminescian constă în caracte
rul lui național. Oricare text re
prezentativ din seria antumă sau 
postumă poartă adine impregnat 
în sîngele lui o sensibilitate apar- 
ținînd meridianului nostru. Poe
tul își alimentează viziunea, în 
cele mai caracteristice poezii, din 
folclor și din istorie, din mit și 
din legendă, din contemplația vie 
a peisajului românesc populat cu 
ape și codri. Niciodată pînă la 
ei, nu s-a desfășurat la noi o sin
teză lirică atît de complexă și de 
expresivă, aducînd într-uu unic 
șuvoi date fundamentale ale reali
tăților cerpato-dunărene. Nicăieri 
dorul, în infinitele lui ipostaze, 
n-a avut, ca în lirica eminesciană, 
un destin atît de sugestiv. La nici 
un alt scriitor alternanța melodii
lor n-a urcat și n-a coborft îm- 
brățișînd atît de pluriform ine
fabilul cîntec popular. De altfel, 
■pre a ae defini pe rine |i spre 
a-i defini pe semeni, în clipele 
vitale ale existenței, Emineacu a- 
pelează repetat la fabulosul ti 
tipologia basmelor, la baladă sau 
doină, la cronici, așadar la tezau
rul geniului național, dînd glasu
lui său inflexiuni patriotice. Dra
gostea de glie, încrederea în vii
torul de aur al țării, ridiculizarea 
demagogiei și demascarea falsului 
patriotism sînt note de confinat 
ale atitudinii lui. Note de struc
tură, implicite deci, acordlnd me
sajului eminescian un sens de o 
rară gravitate emoționali. Sens 
răscolitor, pentru că străbate, in
diferent de tema particulari, fie
care poem.

Exemplar In ambele privințe, 
Emines cu rămlne mereu actual fi 
prin calitatea strict estetică a ac
tului său liric. întreaga tai litera
tură e transfigurare și eaenfiab- 
zare. Condiții nu numai ala BO- 
dernitlțij perpetua, ci și ale artei 
autentica de totdeauna. Autorul 
Laceo/drului a avut vocația <±n- 
tecultri orific, dar și pe aceea a 
cîntacnlni fanatic, rîvnind și In
tr-un sena |i în altul la conver
tirea impalpabilului In palpabil, a

inexprimabilului în exprimabil 
a necunoscutului în cunoscut. 
Verbul lui echivalează p cu un 
zbor amețitor spre altitudini, șj 
cu un plonjon temerar în 
abisurile conștiinței, țintind în 
amîndouă direcțiile pragul ab
solutului. Tendința e de a 
sugera, prin metaforă, com
parație, epitet sau simbol, co
eficientul transcendent al fe
nomenelor, de a desluși și ex
plora miracolele lumii știute ti 
neștiute, văzute și nevăzute, de a 
împinge cu un pas înainte inttri- 
fia, de a găsi „cuvfntul ce expri
mă adevărul"1 și «i<temui relatio
nal cel mai adecvat să traducă și 
să transmită emoția. Dominată de 
certitudini și mai ales de incerti
tudini. de «enmificatii univoce 
«au ambiguității de diafan nn de 
plastica rigmnoasă, de gettal 
protestatar sau de cel medita tiv, 
de serafic sau de tdunc, de tă
ceri, de șoapte, de foșnete m da 
tanete și trîznete, poezia enrinee- 
ciană rimîne mereu un act de co
municare, un extraordinar spec
tacol liric, întemeiat pe dialogul 
subtextual ca câtitoruL De mda 
valoarea ei de accesibilitate, te 
■ ccepfia ruperi oară a tmnereuhn. 
Valoare nameșoratâ nici de na
tura dechaterii, de aubstrvta] ai 
filosofic, tries de jocul fântânei 
aaociativB. nid de 
lixabiî al senalor 
treierate.

Poet complet, mnhilateral aol- 
citat, itrălnat esq^arânentatnr ti 
inegalabil bijutier al vemhflL bi
ruind materia verbală rebelă, 
Emineacu ln»mme*74 i din prea- 
peetiva Mtaahtăfii, un model p 
«tub aceste raporturi. StiuctMii 
prin excelent*  romantic*,  a ri&wi 
(cu Luca^^id, Fremrw dagar- 
tiouailor. Serisorila ti multe alte
le) ramantisml rarerihteae pe cel© 
mai înalte cuhni; faaeteat da 
exemplu] itzireehfler taaistati la
tini, a ceea torul w&eia dintre ceia 
mai superbe manifetiiri ale nao- 
clasit iuuu'ui ramâneac. Oda te 
metre reteac; suveran pe unefeete 
de expresia, antici pasai tendin|o 
rembotea ■ ebtez areete pm.de. 
arearcardiste. Dfnenln da toate 
aeastaa. la tacearei teși mareo 
rai isteite târia ti trăinicia, ficte- 
dn-la si tiiiasc*  e nouă vlrrtl în 
ecuații neblmite ; ritmurilor tra- 
dițiouale, prozodiei în vogi le

16 iunie

ANCA OVA.VEZ

București

olul social al instituției de artă
O — V-aș ruga sS definiți ralul 

Uniunilor de creație in viata 
artistică a epocii contemporane. 

A — Uniunile de creație au fost 
incluse ca niște organisme so
ciale în Frontul Unității ‘Soda- 

• liste. Acest fapt este confirmat 
în Tezele Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român 

• pentru Congresul al X-lea, 
unde se subliniază înalta pre
țuire pe care o acordă partidul 
și statul artei șl literaturii. Arta 

A și literatura constituie factori 
esențiali de cunoaștere și In- 
rîurire a gindirii și sensibilității 
umane. Iar rolul lor In înfăptui
rea progresului social, in ridi
carea conștiinței socialiste și

dragostei față de patria socia
listă, față de tot ceea ce este 
drept și frumos.

— Așa cum au relevat lucră
rile Conferinței pe țară a Scri
itorilor din luna noiembrie a 
anului trecut, vechea formă de 
organizare nu mai corespunde 
pe deplin avintului cunoscut de 

în 
noi

literatură in ultimii ani 
țara noastră. S-au precizat 
forme de organizare...

ria vieții sociale politice sau 
culturale. Intre timp, dinamis
mul vieții noastre culturale s-a 
accentuat, așa încît în artă nu 
se mai poate lucra făcînd, din 
ideea centrului, un fetiș.

Structura veche a Uniunii 
Scriitorilor și-a relevat defici
ențele datorită dinamicii 
male a societății 
monstrîndu-ne că 
creăm o structură

nor-
noastre, de- 

trebuie să 
mai suplă,

infuzează modularea proaspătă 
unor cadențe și a unor jocuri de 
rime, inedite și ele ; momentului gfe înnobilarea spirituală a oame
de inspirație li ajodază, în dina- " niJor «te considerabiL Partid- 

fiarea tot mai activă a artiștilor 
a viața sodală a țârii noastre, 

participare aflat*  azi Intr-o 
etapă calitativ superioară, se 
înscrie și In tradiția ideilor re- 

A voluționare europene, de la ilu- 
minism încoace, idei care și-au 
găsit o strălucită încununare In 

A Ideologia marxist-lemnistă
Uniunile de creație, dincolo 

de rolul lor administrativ, stnt 
organisme care pot și trebuie șl 
mai mult să-și pună problema 
destinelor aodetății noastre. în 

" cadrul politicii sale de aprofun
dare continui a democrației 
socialiste, de strângerea legătu
rilor eu toate categoriile ne oa- 

• meni ai mundi din țara noastrâ, 
conducerea de partid și de 
s-a consultat tn probleme 
portanta privind aodetatea 
creatorii și eo conducerea

mica variantelor, procesul de ne
contenită șlefuire a versului.

Nu începe nici o îndoială: 
Eminescu i-a condus după evan
ghelia muncii și autoexigenței. 
Așa ae explică enorma cantitate 
de mannscrise rimase de la el și 
numărul atit da redus de antume. 
Așa se explică existenta seriilor 
de versori la același poem și lim
pezimea de cristal a textelor aoco- 
tita definitive. Așa se explică, în 
fine, calitatea acrii tarii eminescie
ne. Cahtate câștigată prin efort și 
printr-tm afnaț al antocontrolulni 
pilduitoare andndcuă. Ce înseam
nă și una și na « imposibil
de imaginat : să comparăm 'men
tal măcar) varianta ultimă a 
f ■naMaff'whri cn prima versificare 
a beduini Fata le grădtaa da 
aur. Deoeebtriie riat fundameaita- 
U. E2e i rnwmeexă saltul în 
afeebal eacețial nivenal, iar 
sub raportai expresia reliefarea 
acaini tsmhni ense, înimitahil 
care arte pria daâmfie al vocn 
•acmeaesee- Voce, evident Fâ> 
■mutică. Actuală, peste timp, prin 
chtar aatisa să.

CREAȚIA

ADEVĂRATA

un act social

rară din România s-a concen 
trat de-a lungul secolelor li 
jurul unor foruri în care scrii 
torii nu s-au grupat în virtu 
tea genului pe care-1 abordau 
Nici marile reviste („Convor 
biri literare*',  „Viața româneas 
că" etc), nici cenaclurile („Ja 
nimea", „Sburătorul") n-ai 
strîns laolaltă pe oamenii de li
tere numai după criteriul ge
nului de literatură pe oare-; 
practicau.

Renunțînd' la secții, trecînd 1« 
structura Asociațiilor, deci, de 
fapt, Ia o colaborare spirituală 
a tuturor scriitorilor intr-un 
punct geografic și spiritual dat, 
se repune în picioare un pro
gram mai adecvat de organi
zare. Asociațiile fiind destinate 
a deveni niște organizații capa
bile să ajute, în mod definito
riu, la valorificarea experienței 
și talentului scriitorilor noștri, 
la nivelul și la exigențele unei 
societăți moderne cum este a- 
coea a României socialiste de 
azi.

Asociațiile de scriitori trebuie 
să devină, prin pasiunea și dă
ruirea tuturor membrilor lor, 
un for, nu numai de reprezen
tanță a scriitorimii, ci, dincolo 
de toate acestea, organe care 
instaurează în mod firesc cli
matul necesar stimulării crea
ției. Desigur, operele se fac în 
atelier, dar aerul proaspăt care 

‘fi

stat 
lm- 

r- 
ii

mea brii Uniunilor de creație. 
W Părerea scriitorilor este cerută 

ti apreciată, dovadă a utilității Q ei șl a spiritului de răspundere 
cu ore aceasta este formulată.

Uniunile de creație hi asumi. 
V de asemenea, Împreună cu toate 

Instituțiile de artă ti cultură, 
£ misiunea nobilă de educare ■ 

ti re refulai fn spiritul concep
ției materialiste despre lume, al

Interviu cu scriitorul SZASZ IANOȘ,

secretar al Uniunii Scriitorilor

— Sistemul de Filiale ale 
Uniunii Scriitorilor a asigurat 
acelor membri ai lor care nu 
locuiesc In București posibili
tăți și drepturi la nivelul poli
ticii culturale a Partidului, care 
niciodată n-a considerat că 
vreun scriitor se află la perife-

Fr

Reuniunea Institutului
Internațional de T eatru

întreaga evelufia a teatrului 
românesc din ultimii K ee ani 
a fost dominați, pe unele din
tre em^rdtasîatele « hmdafflen- 
tale, de prezența regtxorihrr. în 
consens cu orientarea unei sec
țiuni importante a de
idei din teatral mendiai eaa- 
temporari, care t’nde să «e a- 
propie tot rail vizibil de defi
niția Iui Firmin Gemier : _Re- 
gizoru! este teatrul Ar
bitrara prin caracte—el ex- 
chisivist. această definiție ca
racterizează, ia «lip su
gestiv Însemnătatea hotărltoare 
a directorului de scenă !n acnl 
teatral modem. O dovadă eloc
ventă este și faptul că istoria 
teatrului românesc contemporan 
se confundă In buna măsură eu 
istoria creației regizorale și, că, 
încercînd un bilanț, memoria 
caută aproape automat spec
tacolele 1_’ .........................

lui 
Esrig, 

Penciulescu.
In

iroape automat cpee- 
lui Ciulei, lui Pin-

a czr

ANDREI ȘERBAN
Văzuți de A. ANESTIN

Teodorescu, 
Giurcbeseu, 

După cum, 
cobor! nd In Istorie cu încă 
o generație, este indiscutabil că 
înfățișarea de azi a artei noas
tre scenice poartă blazonul pro
fesional al lui Paul Gusty, ion 
Sava, Victor Ion Popa, Ion §a- 
highian sau Sică Alexandrescu. 

Ca și In scrisul dramatic sau 
In interpretarea actoricească, in 
regia noastră de teatru genera
țiile s-au succedat în chip fi
resc, urmlnd meandrele unui 
proces complex și dialectic. în 
care preluarea tradiției înain
tașilor și căutarea înfrigurata 
a unui timbru propriu s-au îm
binat In proporțiile cele mai 
variate. Grație reorganizării In- 
vățămintului superior de regie 
artistică, este astăzi rîndul u- 
nui nou eșalon de regizori, ma
joritatea foarte tineri, să erupă 
In viața teatrală, nerăbdători 
să-și facă auzit euvIntuL Ei au 
între 24 și 28 de ani, se numesc 
Aurel
Ivan
Radu 
nes cu 
tură distinctivă 
covîrșitoarea Încredere în for
ța intransigentă a artei lor, în 
capacitatea el de comunicare, 
In puterea ei de a esențializa și 
de a reprezenta. Multe din spec
tacolele realizate In scurta lor 
carieră au cunoscut un ecou 
răsunător în lumea teatrală. 
Aurel Manea cu „Filoctet“ (la 
Iași), „Rosmersholm" (la Sibiu) 
și „Anotimpuri" (la Timișoara),

Crin 
lui

Manea, Andrei Șerban, 
Helmer, Anca O vânez, 

Boroianu sau Eugenia Io- 
și, principala lor trăsă- 

este deplina,

TI NERI I
REGIZORI
ÎN VIAȚA
TEATRALĂ

care-1 pretinde, deseori, tine
rețea.

Nu este locul «ici să căutăm 
o definiție cuprinzătoare a a- 
cestei generații de regizori și, 
eu atît mai puțin, să distingem 
trăsăturile caracteristice ale 
fiecăruia dintre eL Cu riscul 
obișnuit al generalizărilor su
mare, vom spune, totuși, că ceea 
ce îi unește și le conferă cali
tatea unui grup artistic distinct 
pare a fi aspirația către un 
limbaj teatral auster, transmi- 
țător elevat al ideii. „Trăirea- 
și „reprezentarea- se contopesc, 
în spectacolele lor, Intr-un aliaj 
original, actul scenic redobîn- 
dește solemnitatea primordială 
de ritual profetic. Contempora
neitatea unui asemenea teatru 
derivă din apelul insistent la 
responsabilitate, la participare,

pM ie mewoamaaea aesme 
pre pafeeăa^e», ae 
«caastlar^ia^â. a roiîr -r 
Ivaa Hateaer. cmc o uim.^ pe 
t»-i fwulete gteeea »-e pot 
az^ai. ăficrâ cfrArnYrtțr

Ceea ce este. !xsâ. păAoe 
peetra r«>ț-a taturer ea 
tessrajâ. erne extra ordxnara 
câsS'-ră cu care aj fost pnnup 
tn brealei. facepiad
prefeacra lor — rețtcx-. ae te- 
me’.r.îeă reputație, ca Radu 
Persr. ^.îevru. Io-: Csfar sau Xfi- 
r s . Dskl - coatir. cu o 

dkr. teat’X <; cj
triuai tea trail și cu ptAOcul 
tinăr. toii regteeri *-au  bucu
rat pretMtiuâââî se a eâKț;e 

’.atlase, câuurue «u 
fast încurajate, sueqesew lor au 
fost printiic cu entuz~*a$ri  pa
tinele excepții nu fac. prin sin
gularitatea lor, deeft să înl«- 
reaaeă aceasta). Iată semr.ul si
gur de sănătate al unei vieți 
teatrale prospere, deschisă în
noirilor, favorabil afirmării 
plenare a talentelor. Tocmai de 
aceea, alegerea Bueureștiului 
drept sediu al Reuniunii Insti
tutului Internațional de Teatru 
consacrată „Dezvoltării profe
sionale a tl nărui ui regizor- (ale 
cărei lucrări se deschid luni) 
dobîndește semnificații majore, 
Insemnlnd un act de consacrare 
internațională nu numai a unui 
grup de tineri regizori talentați, 
dar, mai ales, a unui climat ar- 
tistie înfloritor. însoțită de o 
«uită de manifestări ilustrative 
— spectacole, expoziții româ
nești și internaționale — reu
niunea va prilejui o amplă dez
batere consacrată contribuției 
tinerei generații de regizori Ia 
dezvoltarea artei teatrale con
temporane și factorilor esențiali 
care contribuie Ia formarea 
personalității artistice a tînfi- 
rului regizor. Dezbatere In cen
trul căreia se vor afla, fără În
doială, șl realizările de pe a- 
cum definitorii ale tinerilor re
gizori din România.

8* fW O
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SEBASTIAN COSTIN

d* fdoaa 
da caiaara dacit ca
t^tair. O țcooii. mi cmt ar 

prie cipice reprrrreirw ti 
d cere dan taaod. Or,

tocmat acosta reprezaaAaafi da 
aanută s-aa cewipUc^ mâr-en 
căimef da taarhocritatr. Da ce 
vorbesc insă la tispvl freewf ? 
Fiindcă mi as pere cd la Staxfir- 
td ^AL Sabia" s-au striru dm naa 
riitdurila, ci autorii da fdura da 
aici iti pun die mmm jirnliisis 
da croație, ci cerctd azadbocri- 
iătii a fort spart.

Am acut prilejul sd vid aproa
pe 40 da documentare, selecția 
anului trecut, ți din acestea am 
rimat eu o impresie globali 
mulțumitoare. Deși nu foste ge
nurile erau foarte bina 
prezentate, deșt, 
filmul-anchetă nu 
aerd rol preponderent 
care, după părerea mea, 
trebui tă-l aibă în producția stu
dioului, deși nici filmul da artă 
nu ocupa încă locul ce i se cu
venea, am căzut strădania de a 
face ceva, ceva bun și intere
sant, am văzut efortul de a nu 
ge mai bate pasul pe loc. Chiar 
dacă nu trăim un reviriment, 
chiar dacă nu se poate spune că 
școala documentarului românesc 
este din nou la mare înălțime, 
în orice caz putem fi conțin^ 
că se face ceva care să ducă do
cumentarul înainte.

IdM, de pildă, filmul-anchetă. 
O pledoarie pro domo mi se pa
re aproape inutilă. Filmul-anche
tă este poarta care se deschide 
spre actualitate, spre prezent, 
spre faptul de viață insolit. Deși 
nu are, așa cum spuneam mai 
înainte, preponderență în planul 
tematic al studioului, filmul-an
chetă ne-a dezvăluit cîteva pro
filuri distincte de realizatori. Re
ținem în primul rînd numele lui 
Al. Boiangiu. Acest realizator a 
fost tot timpul consecvent cu 
sine a dat atenție mărită an-

da
juca

i re-
pildă, 

lard
P*  
ar

mal elastică, o structură a auto- 
nomiilor, pentru a da posibilita
tea desfășurării și împlinirii ini
țiativei dm toate centrele din 
țară. Acestea să nu mai fie de
pendente 
numai 
membrii 
nerală a 
incit ele 
plin la efervescența culturală a 
zonei din care Asociațiile res
pective fac parte, scoțînd efec
tiv viata literară existentă în 
afara Bucureștilor din com
plexele ei de inferioritate.

Noul Statut și noua structură 
a Asociațiilor Scriitorilor cre
ează această posibilitate, garan- 
tînd, în același timp, o exigență 
care nu va confunda niciodată 
descentralizarea cu diletantis
mul. Tn acest fel, sper că am 
elucidat și motivele înființării 
acestor Asociații.

— Cum ați putea defini ra
portul dintre Uniunea Scriito
rilor (în vechea sa organizare) 
$1 membrii săi, dintre aceasta și 
Asociațiile create în ultimele 
șase Juni ?

— Vechea organizare lăun
trică a Uniunii Scriitorilor, res- 
pectînd anumite realități evi
dente, s-a conturat organizato
rici pe ideea genului de creație. 
Stratificările organizatorice ale 
Uniunii Scriitorilor erau făcute 
pe niște secții de creație. Acest® 
secții s-au format, totuși, după 
un model impropriu tradițiilor 
noastre literare. Mișcarea lite-

de centru, ci să fie 
coordonate de către 
aleși de Adunarea ge- 
scriitorilor, în așa fel 
să poată contribui din

străbate forurile, definește 
climatul atelierului.

— C® obligații țredeți că 
vin Uniunilor cEi creație 
faza actuală de evoluție & 
mâniei socialiste ?

— După părerea mea, obli
gația de a fi un factor determi
nant al vieții culturale unde fiin
țează Asociația respectivă. Dacă 
ele nu imprimă în viața spiri
tuală a orașului și zonei respec
tiv© tot ceea ce azi literatura 
poate să spună și spune chiar, 
înseamnă că aceste forme de 
organizare au avut o rezonanță 
pur administrativă. Noua struc
tură, mai mobilă, vrea să elu
deze practicile birocratice din 
viața literară, iar problema 
esențială care se pune, în aeest 
context, este aceea a responsa
bilității sociale.

Se vorbește foarte mult des
pre caracterul angajat al scri
sului, al actului de creație. Sînt 
convins că în faza actuală de 
evoluție a 
caracterul 
presupune, 
prinderea 
dogme, de 
pur și foarte 
siunea scriitorului 
servi poporul. Datoria 
scriitor este să găsească modali
tățile estetice potrivite, pentru 
ca acest serviciu să fie efectiv 
și să aibă — așa cum se afirmă 
și in Teze — o înrlurire asupra 
conștiințelor. Orice experiment 
este posibil. Nici unul nu poate 
să infirme insă o constantă a 
oricărei exigențe intelectuale și 
anume că gratuitul poate fi 
savurat ca o manifestare a ex
cepției. Creația adevărată, ori- 
c!t de complicată, aparent, ar fi 
ea, exprimîndu-se prin cele mai 
diferite modalități posibile — so 
definește ca un act social, de
vine o valoare a colectivității, 
un bun cultural menit să intre 
in inima și conștiința unui 
popor.

re
in 

Ro-

României socialiste, 
angajat al artistului 
în primul rînd, de«- 
de prejudecăți, de 
fetișizări, păstrtnd, 

organic, mi- 
de a-și 

fiecărui

N1C0LAE BALTAG

^Jytanșă-personaj. llieșu a re- 
dat pe peliculă frumusețea unor 
pitorești locuri românești ți a 
șliut a*  eomdueâ filmele astfel 
■Mit fontii aoextora a*  fie echi- 
hheaL Cortumaie de epoci mi- 
nafios realtarte joacă ți ele un 
rol aparte. Fără ele aproape ca 
■■-fi nof» imagina filmele. De 
altfel fruauteețee aparte a „Cin- 
teoeiar ReneșteriT e adus filmu
lui ți laurii Festivalului de la Ca- 
aaes dfa autul acesta. Slecomit 
Popocici cu ^Soarele negru" dă 
in tmogiiti un adecărat poem. 
Vechile moiice religioasa de pe 
O tapiserie u sugerează asociații 
neobianuiîa. Iluminată aparte ți 
fHuetă aparte, hiatea aceasta de 
umbre ți htrtuni sa reconrtituie 
intr-un taucerx aproape fabulos. 
Sleooatir Popocia reușește ast
fel o performanți ia fiimtd de 
Crti.

Un sector pe nedrept ignorat

SE REVITALIZEAZĂ
DOCUMENTARUL

ROMÂNESC ?
tre ultimele sale filme, demons- 

tocmai aceste calități. Și 
Gabriel Barta se arată preocupat 
de anchetă. Avindu-l colabora
tor, reporter în anchetă, pe Mi
hai Stoian (care a lucrai și cu 
Al. Boiangiu) Barta realizează o 
frumoasă investigație pe urmele 
unei invenții pe care indolența a 
dat-o uitării. Barta știe să cree
ze acel suspens care este spe
cific anchetei, să ne ducă înce
tul cu încetul pe drumul ade
vărului.

Un alt domeniu în care s-au 
realizat citeva pelicule interesan
te este cel al documentarului de 
artă. Aici numele lui Mirel llieșu 
sau Slavomir Fopovici se află la 
loc de cinste. Mirel llieșu în cele 
două filme dedicate cortdui „Ma
drigal*  („Cîntecele Renașterii*  
și „Cîntece românești de altăda
tă") a reușit să creeze o armo
nie deplină între cîntec și ca
drul plastic în care se desfășoară 
el, o armonie deosebită, muzică-

din acest studio este acel al fil
mului de știință popularizată. în 
acest domeniu se realizeze me
reu ceva nou, se descoperă me
reu cite un fapt truolit. De alt
fel, filmul de știință popularizată 
a ținut mereu ridicat steagul stu
dioului, chiar atunci cînd în ce
lelalte sectoare lucrurile nu mer
geau tocmai bine. Ion Bostan, 
Dona Barta, Doru Cheșu sînt nu
mele cîtorva dintre cei mai ac
tivi realizatori din acest dome
niu. „Pe urmele unui film dis
părut*  realizarea lui Ian Bostan, 
este deosebit de interesantă, atît 
sub raport științific, cît din 
punct de vedere cinematografic. 
Repunerea în mișcare a fotogra
melor luate de profesorul Gheor- 
ghe Marinescu cu mulți ani în 
urmă, este o performanță. „Pe 
urmele unui film dispărut" capă
tă astfel forța de reconstituire a 
unui document. La fel filmul 
„Lumina neagră*,  realizat de

Dom Cheșu este deosebit de in
structiv și, în același timp, atră
gător, ca film.

Filmul pe teme sau de inspi
rația folclorică a cîștigat teren 
în producția studioului. Și aici 
se manifestă două tendințe: una 
spre documentarul de esență fol
clorică și alta spre stilizarea ex
cesivă și șlefuirea nedorită a fol
clorului. „Izvoare" (regia Octav 
loniță) se înscrie in prima cate
gorie. Filmul are acele elemente 
de tradiție populară care să-l 
facă interesant.

O problemă la ordinea zilei 
în Studioul „Al. Sahia" este cea a 
filmului-comandă. Aici lucrurile 
devin foarte spinoase. Are drep
tul autorul de film documentar 
să intervină in procesul elaboră
rii scenariului ? Filmul-comandă 
se 
se facă ? Au dreptul cei ce co
mandă un film să impună sti
lul, să se amestece în probleme
le de limbaj cinematografic ? 
Ceea ce se poate cere este ca 
regizorul de film să nu conside
re comanda doar ca o obligație 
neplăcută și, ca atare, să se a- 
chite de ea doar formal. Regi
zorul trebuie să dea tonul fil
mului, să țină strîns bara de di
recție, să nu cedeze la diversele 
presiuni administrative. Să nu 
uităm că filmul comandă ajun
ge pe ecran tot sub emblema 
Studioului „Al. Sahia" și că aceas
tă emblemă trebuie onorată. Am 
văzul de altfel citeva filme-co 
mandă mai izbutite, printre care 
„Gospodarii" de Virgil Calotescu. 
Documentarul acesta comandă, 
inspirat de o temă de actualitate 
în agricultură, tratează, prin ima
gini și comentariu, tema dată, 
destul de interesant.

In fine, încă o problemă care 
se ridică este cea a comentariu
lui. Nu puține sînt filmele docu
mentare cărora le strică un co
mentariu ornamentat cu epitete 
de prisos Sau un comentariu ex
cesiv de retoric. Cred că o so
luție pentru îmbunătățirea aces
tuia, pentru integrarea comen
tariului în imagine este invitarea 
unor scriitori în studio, pentru 

aduce contribuția la ridica- 
calității comentariului (filmul 
zi în Transilvania", conten
ds poetul Gheorghe Tomo- 
este un exemplu în această

scenariului ? Filmul-comandă 
poate face oricum, numai să

a-și 
rea 
„O 
tat 
zei 
privință).

Ce trebuie, în concluzie, să-i 
cerem documentarului românest 
de azi ? O prezență mai largă 
în actualitate, o atenție sporită 
acordată filmului-anchetă, o mai 
mare grijă pentru filmul de 
artă și transformarea, pe cit po
sibil, a filmului-comandă din 
act de obligație în act de creație.

AL. RACOVICEANU

pm.de
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YAȘAR NABI NAYIR

llie Robu — Arad : 
Lunga dumitale scrisoare 
m-a emoționat ți m-a țârul 
încă o dată să cred că ru
brica noastră iși merită 
dreptul la existență. Dacă 
dumneata ai fost in stare 
wl-|« fi dat intr-o rimbtiă 
pînă ți mărunțișul de 
tramvai ca să cumperi 
„Scinteia tineretului* ■ cu 
riscul de a merge pe jos 
pină acasă, înseamnă eă 
efortul meu de a sta cîteva 
nopți în față cu sutele de 
scrisori venite săptămir^l 
drn întreaga țară este cu 
prisosințd răsplătit. Incă- 
o dată iți mullumeac pen
tru căldura cu care rm-ai 
scris.

Propunerea dumitale de 
a se crea un fel de sub- 
rubrică pentru cazurile 
negative » care sd se infi- 
tuleze ,.De la om la neom*  
mi-a reținut atenția. Nu 
mi-a displăcut nici incita

ția de a vizita Aradul p da 
a locui pentru citeca sile 
la dumneata acari. Xu-i 
rame dacă nu ai un con
fort la inăfyme, eu mă 
mulțumesc cu un pat oa
recare ți cu o bucată de 
prime. Mă întrebi, apoi*  ce 
părere am despre femeile fi 
fetele dm ziua da astăsi. 
Ca ri ftu sincer, am o pă
rere bună. Poate chia*  o 
părere mai bună decit 
despre bărbați. Apreciex 
mai mult femeue poate 
unde mă simt ne undeva 
oinocat față de ele. Întot
deauna noi, bărbații, gre- 
țim față de femei ți întot
deauna ele ne iartă. In le
gătură cu ultima întrebare 
pe care mi-ai adresai-o, 
trebuie ri rog pe colegii 
mei de k aeefid industria
lă ri m intereseze 91 să-ți 
răspundă. Încă o dntă mul
țumiri pentru deosebita 
amabihtaie.

de ION BĂIEȘU

id pun ți un pariu. Și fiți, 
de asemenea, sigur că» 
dacă există pe lume un 
suflet care să-i înțeleagă ți 
ri-i ajute pe îndrăgostiți

pirul în pinzele albe, acela 
sînt eu. Vâ public deci 
poezia închinată iubitei. Șt 
o fac fără invidie, pentru 
că eu mă pretind cu totul 
altceva.

—
Orice om ce-și desfășoară 

activitatea Intr-un plan *1  
Vieții spirituale, este obli
gat „volens — nolens- sâ C’j- 
gete la problemele atît de 
acute pe care le ridică tine
retul, ca parte integranti a 
societății, și mal ales ca de
tașament de mîine al ei. Prin 
natura preocupărilor mele 
am avut deseori de-a fare 
cu tineretul. Și de ce si n-o 
recunosc : cele mai gre'e 
probleme mi le-a ncticat u= 
tlnăr de 15-16 ani, pe nuaine 
Yașar Kab. Nayir^

Nu meerc cituțl de pcțin 
să-mi fac procesul tinereții 
mele.. ci mă străduiesc, ca 
aflat la o vlrstă matură, să 

1 înțeleg resorturile «ubîecti-
1 va și obiective ce mi-au di

rijat biografia sinuoasă ți 
care în cele din urmă m-HJ 
adus într-un domeniu al 
activității spirituale.

Copilăria m-a detavorizat- 
‘fisn întilnit o lume ostili 
—Knu mă refer la posibilita
tea de a avea ce îți trebuie, 
ori ,cît îți trebuie pentru a 
supraviețui fizic — care 
chiar în zorii vieții m-a ul
tragiat. Eram obligat să ur
mez o școală cu caracter de 
cult, unde o data cu literele 
arabe trebuia să-mi însușesc 
kilometri întregi de strofe 
religioase, de texte de neîn
țeles pentru un copiL A- 
veam.tot timpul senzația că 
o forțk ostilă încearcă să mă 
înstrăineze de orice carte, 
de orice revistă ori tipăritu
ră în care omul găsește un 
rost. Cind găseam in casa 
vreunui cunoscut o carte. In 
care se‘predica un adevăr o- 
menesc, indiferent de unghi 
social ori de filozofie, parcă 
renășteam. Și azi îmi mai 
aduc aminte cit de mult 
petreceam și sărbătoream 
acest eveniment. Apăsînd 
cartea pe pieptul meu, o 
aduceam acasă, o citeam cu 
nesaț, iar după terminarea 
ei o depuneam cu venerație 
într-un colț anume, știut 
numai de mine, de unde o 
luam și altădată spre a o 
reciti.

Poate că cele relatate par 
lucruri searbede ori bana
le. Dar numai cine a avut 
parte de un asemenea me
diu sufocant, fn primii ani 
ai vieții — și din păcate in 
multe locuri de pe glob nu 
s-au schimbat nici măcar 
CU o iotă situațiile ca cele 
descrise de mine — numai 
acela poate prețui bucuria 
ce ți-o poate da lumina căr
ții, posibilitatea de a avea 
la îndemînă colecții întregi 
în cate umanitatea în ceea 
ce are ea mai bun, cu tezau
rul ei de experiență și în
țelepciune, se oferă tuturor.

Această „senzație a cărțiî“i 
cum îmi place să denumesc 
posibilitatea oricărui ins de 
a putea să-și îmbogățească 
spiritul cu nestematele cui-

de YAȘAR NAâ. NAYX

art In ev

fia; ra fatod -I

M
aas i 

eu treadi 
beaLzj cA U

terea vr.e*  iarrt 
largă s-a f, jr?
ia marile mrftar-x &W o- 
vuLzapt, E-< pa» îx ■■■- 

propria-mi mrte ceea ea 
au fâr-jt K
cit de multe sa= *3
de perfecționat-----—
nii.

In riateriSe sacfir âe sai 
sus, am laeercax să «i jrr n 
ce mare îaaemnărate are 
atracția e»erctată âe c=i- 
turi, pos-bii^i^e oferte on 
epoca mocerrX ăe a te - 
ț£a. cunoașterea BMM
străine. PrAte că ac ri—i» 
C referit !n soecixl la i:e*-  
te douâ probiense. te
experte-, ța c.- ar.
fn calitatea mei de o_rb- 
cist, n-aș fi avsî 
să mă Intflnesc cu 
tineri prevenind aia cfc' arw 
pături sociale si care 
ridicat unde semne de în
trebare.

Departe de mine tîzati 
de a analiza Am
cunoscut numeroși tineri ee 
valoare, oameni compete^.;!, 
calificați, posedînd fruzaca- 
se trăsături umane — In pe
regrinările mele prin Fran
ța, Italia, Belgia, Iugoslavia, 
România. Socotesc. însă, a 
fi la fel de adevărat faptul 
că fn lumea de azi coexis
tă cu cei de mai sus un r_- 
mar încă prea mare de ti
neri mici în ani dar ți la 
preocupări, care întorc spa
tele în mod ostentativ de la 
cultură, civilizație, compor
tament firesc. Pentru mulți 
dintre aceștia străduințele

■ ■ w mii i
— cs cm*acscx»‘e ri ts»»

afresa c-otWkIM ftcmsto 
»4 nrap ■ decH U rrf> 
lese U nroprtn I dialectică : 
tinervgra trribe^» afirmată 
te orice feBpeețorare arta 
ceea ceri tm vrvpris fi nu 
Cnw|B.

Cina Popocici — Brațov : .Urmăresc cu deosebit 
interes rubrica „De la om la om*.  Interesantă și a- 
miiTantS. La începutul existentei sale eram pur și 
simplu uimiți de câte ,•drame sentimentale" există pe 
lume. Mă gindeam: oare despre altceva nu se mai 
poate discuta ? Cum să oferi o floare, cum să o pri
mești, cum să aduci o alinare cdor din jur, cum să 
ningfi. rum să răspunzi la mîngîiere, cum să rîzi 
viitorului, cum să ai încredere în oameni etc. Dar ați 
pas în discuție și probleme .«serioase", lucruri care 
dor, care lasă urme... Și acum, ca tot omul, vă rog să 
mă ajutați ți pe mine. Aș dori să devin critic literar 
și vă rog să-mi spuneți la ce facultate e bine să dau 
admiterea și ce materii se cer".

DE DRAGOSTE
Te oglindești în oglinda sufletului meu. 
Izvor ești, țlșnit din stîncă, ești curcubeu.
Tu dnd pămîntul atingi, visătoare
Iarba se apleacă de cîntec, de roua> de soare, 
Codrii ne-au chemat în vraja lor
Atingînd cu mîndrele vîrfuri pridvorul stelelor. 
Comori sînt mii în lume, dar fără noimă, 
Acestea sînt, dacă inima n-are o doină...
Precum vezi, tu ești marea mea comoară, 
Rîu al nemuririi cu sclipiri ce mă-nfioară 1 
iar tu să mă crezi cînd îți zic că totul ești. 
Oamenii îmi știu de pe acum narcisa din Vlădești.
A vrut unul din rădăcină să to smulgă, 
Roza mea dintre roze cu mlădiere demiurgă. 
Atunci tu ai tras cortina cu brațele îngerești. 
Mesajul inimii mele acesta a fost și este :
Etern ca „Luceafărul’* unde iubirea-n slavă se ridică. 
Amor sau cine ți-a pus în ochi, iubit-o, raza mirifică ?

IXumr V. TIMOC

— Ce părere aveți despre 
critica de jos ?

— Stimată doamnă, in urma unui mic accident auto, soțul de. 
a fost internat la noi, împreună cu secretara.

A dori M deci critic li- 
terer. draga mea corespon- 
destiă, iată o intenție nobi
lă pentru o fată, căd de 
acest domeniu cam aspru 
ai arteL femeile nu prea au 
curatul ri se apropie. Poa
te că normal ar fi să ur
mezi o facultate de limbă 
ți literatură română» dai 
eu te-aț îndemna ri încerci 
h o facuhate de filozofie. 
Asta nu numai pentru că 
în arflisM creme se cor- 
beție derpra critica tolera
ră ca despre o filozofie a 
totemuri, dar pentru că 
mpectioa facultate te-ar 
îndemna spre o înțelegere 
moi profundă a fenomene
lor artistice ți ți-ar deschs- 
da orizonturi md generoa
se de medacție. Nu cunosc 
rnia^faTi de admitere^ dar 
pe»1 ad

Cunosc oameni care cîțti- 
gă o frumoasă ptine de pe 
urma acestei meserii fi 
care, la origine» au fost in
gineri. doctori țt chiar ... 
conlebili. Mai cugetați, 
deci. Căci, de fapt, nu exis
tă nici o facultate pe lume 
care ri vă acorde titlul la 
care visați. Acesta se cîțti- 
gă moi ttrziu.

Emil Sinescu — Bucu
rești : Foarte frumos fi 
lenribil descrieți dumnea
voastră sentimentul iubirii I 
iubirea a un clopot de 
aur al cărui dangăt te au
de ți dmeolo de stele» din
colo de moarte... Iubirea e 
mai dulce ca mierea, 
atunci cind cei doi îndră
gostiți se mițcă pe aceeași 
orbită fi mai amară ca pe
linul cind unul din îndră
gostiți se abate de la tra
seul stnMa*.

• iacriM* de fdazofie son 
fnoiogie pentru « decani 
erstie âteror aaa scriitor.

exntet ai fdozofiei iubtiii. 
^rerimtxaem ci ace» k 
srirpeul scrisorii o poezie 
da dragoste, eram in stan

Poate că o să vă supărați 
pe mine dacă am să spun 
că m-am simțit pe undeva 
lezat de influențele bunu
lui ți marelui nostru poet 
Mihail Eminescu pe care o 
resimțiți în unele versuri 
acut. De fapt, e foarte 
bine că atunci cînd sînteți 
înamorat apelați la Emi
nescu, pentru că el va ră- 
mtne pentru cei de vîrsta 
dumneavoastră modelul 
poetului îndrăgostit. Poate 
că mai ttrziu veți înțelege 
că el a fost ceva mai mult 
decît atît. Dar dacă poezia 
e sinceră, eu sînt gata să 
o apăr m fața tuturor rău
voitorilor. Și știți de ce vă 
apăr ? Pentru că am se
sizat imediat direcția foar
te realistă a stihurilor. 
Luînd la rină primele li
tere ale fiecărui vers, am 
ajuns la următoarea dedi
cație precisă: „Titica, că
prioara mea“. Dacă Titica, 
căprioara dumneavoastră 
dragă, vă va accepta de 
bărbat și veți face un me
naj fericit, mulțumiți-i 
tindea, în clipele dumnea
voastră de tihnă conjugală, 
ți nefericitului Mihail Emi
nescu, care în zbuciumata 
lui viață exact așa ceva 
îți dorea.

Phhru L. — Focșani : 
IwfiMpkraa pe can e»-o 
povestiți este ^atie cele 

iaaporib^e da rezeLnat. 
Ati aia ritr-c baaă eterii 
ei bi keriiMM danate- 
coestii (pe eon eu a cu

nosc o apreciez) se va 
juca piesa mea alertarea". 
Prezentîndu-vă la teatrul 
respectiv, nu ați mai găsit 
bilete (ce veste nemaipo
menită mi-afi dat 1). Un 
iînăr v-a oferit biletul lui. 
După spectacol v-ați înttl- 
nit și v-ați plimbat o jumă
tate de oră. lntvmplător, 
băiatul era foarte simpatic, 
ceea ce v-a împins spre 
păcatul de a-i accepta pro
punerea de a vă revedea. 
A.jn s-a născut idila fi de 
aici a pornit necazul des
pre care veniți a vă plinge 
mie. La ora actuală îl iu
biți. Mă întrebați: „Ce 
să fac ca să scap de a- 
ceastă încurcătură ?“ Cul
mea e că pe tînăr îl chea
mă Costel, motiv pentru 
care remușcările mele se 
dublează dintr-odată. 
Dumneavoastră spuneți 
negru pe alb: „Poate pas 
absurdă, dar e adevărat". 
Iar eu vă înțeleg perfect și 
cd întreb dacă trebuie 
să-mi dau cu pumnii in 
cap că am scris piesa 
„Iertarea", că în felul ă- 
cesta v-am obligat să vă 
cunoașteți cu susnumitul 
Costel și că sînteți neferi
cită. Dar să punem și va
rianta cea mai convenabi
lă : ce m întîmplă dacă în 
cele din umri veți fi fo- 
ricitâ cm reflectori ri to
rid ta ca btae? Sâ 
rnrihri pkw >

Vi rog ri-flri KriețL Mi 
tntereeeazd.

Cornel, județul Argeș : „X'-am creaut că o să ajung 
fn situația dificilă de a apela la dumneavoastră, dar 
ultimele întîmplări m-au hotarît N-aș fi știut cui să 
mă adresez, dar într-un număr din <,Scînteîa tinere

— Avem la îndemînă un cot- 
Iem Jtooaoroe grenouille" T — 

întrebat comisarul pe in
spectorul da serviciu.

— Aram, noaptea domnule 
furnicar ? — inspectorul COQti- 
na ri considere ei In ziua a- 
ceea comisarul nu era în toate 
muiUIe.

— Ce importantă are noap
tea ? îmi trebuie urgent un 
costum ^bomme grenouille" 
(coatnm Mom -broască- — cos
tumul de cauciuc prevăzut cu 
rezervor de aer cu ajutorul că
ruia se fac cufundări sub apă 
— n_n_)

— N-avem decit o lingură 
butelie cu aer iar compresorul 
• defect— Și știți că regula
mentul interzice cufundarea de 
unul singur...

— Știu toate astea ri Iau răs
punderea asupra mea — a con
tinuat ferm comisarul

Nu s-a lăsat impresionat 
nici de faptul că nu putea lua 
cu sine pușca submarină cu a- 
cid carbonic pentru simplul 
motiv că toate capsulele cu gaz 
erau goale. Și-a ales de aceea 
o puycă harpoD cu resort de 
tipul „Champion- — considera
tă cea mai eficientă din toate 
modelele cunoacute, rațiune 
pentru care ea a fost Inclusă ți 
In arsenalul poiițîei. Nici bu
telia cu aer comprimat nu l-a 
scutit de surprize. în locul ce
lor 200 atmosfere menite să-i 
asigure autonomia unei lmer- 
siuni de o oră. acul manome- 
trului indica 100 de atmosfere.

Comisarul a luat cu fiine e- 
chipamentul de scufundare șl 
însoțit de doi inspectori s-a ur
cat In micul automobil negru 
care rtaționa în fața comisaria
tului :

— Unde mergem, patron, ? — 
a întrebat șoferul somnoros.

— La cheiul de nord, batrî- 
ne...

Comisarul se gîndea că e mal 
bine să se cufunde în mare de
parte de locul unde era ancorat 
„Sainte Helene" pentru a nu 
trezi bănuielile celor de pe 
bord, cu tot riscul pe care îl 
comporta insuficienta sa rezer
vă de aer din butelie.

înainte de a intra în apa 
murdară a portului, comisarul 
a înghițit o tabletă de amphe- 
tamină. pe care avusese preve
derea s-o ia din dulapul farma
ceutic de la comisariat (amphe- 
t am in a este un produs asemă
nător benzedrineî, fiind reco
mandată în stările de oboseală 
sau cînd este nevoie ca simțu
rile omului să fie mai ascuțite

decît de obicei Din această 
cauză ampbetamina este folosită 
de aviatorii de reactoare In 
timpul zborurilor la viteze su
personice, de polițiști în timpul 
misiunilor primejdioase etc).

Comisarul a mai verificat o 
dată etanșeitatea costumului de 
cauciuc, a privit cu neliniște a- 
cul manometrului care cu cele 
160 atmosfere ale sale nu era 
deloc de bun augur si cu un 
gest hotărît, a tras pe față mas
ca de sticlă a scafandrului au
tonom.

Deși avea cu sine o lampă e- 
lectrică, comisarul era decis să

nu mal vedea fundul mării. A 
înconjurat vasul pe lingă elice, 
pentru a ajunge la tribord, par
tea unde cei doi marinari a- 
runcaseră obiectul greu care-1 
intrigase atît de mult pe comi
sar. Acul manometrului nu mai 
indica decît 100 atmosfere 
cînd comisarul s-a hotărît să 
coboare sub cargou, pini la ni
sipul de pe fundul mării. Furat 
de glnduri, comisarul n-a obser
vat decît ilrziu că a ajuns la o 
adîncime de 40 de metri. De a- 
cum, decompresiunea era obli
gatorie si dacă nu Ieșea imediat 
la suprafață, aerul nu-i mai a- 
jungea pentru repausul obliga
toriu de circa un sfert de oră, 
la o adîncime de 10—15 metri. 
Toate acestea le știa comisarul 
dar O cuprinsese un fel de be
ție și nu mai putea da înapoi.

La aproape 50 de metri, lumi
na a scăzut brusc și s-a hotărît 
să aprindă lampa electrică. Pe 
fundul mării, printre corali 
murdari, acoperiri de tot ce 
poate fi aruncat drept nefolosi
tor de pe bordul vaselor, chiar

CEI TREI
DIN

BEIRUT
n-o folosească decît în caz da 
stringentă necesitate, dat fiind 
faptul că lumina ei l-ar fi tră
dat imediat. Cu toate că înota 
la o adîncime de 10 metri, lumi
na de pe fundul mării nu era 
mai mică decît cea de la supra
față. Se orienta totuși cu greu
tate printre umbrele lungi a- 
runcate de bordajul vaselor an
corate în port astfel că era ne
voit să privească tot mai dea 
spre acul busolei, prinsă lingă 
ceasul brățară. Adîncimea mării 
creștea treptat astfel îneît co
misarul începu să înoate „între 
două ape1*,  pentru a nu atinge 
limita de la care era nevoit să 
execute la ieșirea din imersiu- 
ne pauza de decompresiune 
fără de care organismul suferă 
șocuri adeseori mortale — din 
pricina bulelor de azot care se 
formează pe artere. Pentru a a- 
junge sub pîntecele negru al 
cargoului „Sainte Helene" i-au 
trebuit comisarului aproape 15 
minute. Sub coca greoaie a va
sului se căsca o adevărată pră
pastie — sau cel puțin așa I se 
părea comisarului care de acum

sub coca neagră a cargoului, 
comisarul a zărit un sac mare 
de cauciuc. A încercat sa-1 ri
dice dar era mult prea greu 
pentru puterile sale. Ceea ce a 
văzut la capetele sacului l-a 
umplut de admirație. Erau două 
baloane de cauciuc prevăzute 
cu ventil lung iar lingă unul 
din baloane se afla un reci
pient cu hidrogen. Trucul 
contrabandiștilor era simplu și 
eficient. Cu gazul din recipient 
urma să fie umplute baloanele, 
pînă cînd sacul greu va avea sS 
plutească Intre două ape. A- 
tunci, un „homme grenouille" 
putea foarte ușor să lege cu o 
parîmă sacul și să-1 prindă de 
cîrligul unei bărci cu motor 
care avea să ducă prețioasa în
cărcătură la loc sigur.

Cînd a privit acul manome
trului comisarul s-a îngrozit. 
Butelia mai avea aer doar pen
tru 10 minute. Nici măcar cît 
să ajungă înapoi la cheiul de 
nord al portului. Spaima l-a dat 
puteri și a reușit să parcurgă 
distanța care îl separa de cei 
doi inspectori care de acum îl

tului" am văzut articolul, sau mai bine zis scrisoarea 
.■De ce nu au și copiii dreptul să-și aleagă părinții**.  
Situați» lui N. C. m-a impresionat, dar deși eu o duc 
altfel, îmi e mai greu decît lor.Să încep însă cu în
ceputul :

Tatăl meu, încă de cînd eram eu și sora mea mici, 
nu obișnuia să vină prea des acasă. „Trăia" cu o 
femeie. Eu nu înțelegeam termenul acesta pe care 
mama îl repeta adesea, dar atunci cînd nu a mai venit 
de loc, am înțeles că a plecat de la noi. Aceasta s-a 
întîmplat cam acum 2—3 ani, după ce a făcut cîteva 
luni de închisoare. Nouă ne trimitea din cînd în cînd 
bani. Din cauza aceasta mama s-a îmbolnăvit (de 
altfel era mai de mult) de nervi. Noi, copiii, am cres
cut fiecare în felul lui. Eu am învățat bine și am 
intrat la liceu, sora mea l-a terminat, dar era foarte 
rea și avea o fire impulsivă. Dar acum un an mama 
a avut o congestie cerebrală și a murit. Nici nu am 
apucat să-mi dau bine seami de aceasta, să-mi dau 
seama de gravitatea faptului, tata s-a recăsătorit. 
Mama vitjegă este, tn mod firesc, femeia cu care 
•.trăia4*.  Aceasta nu m-a „deranjat" de loc, ca să 
spun așa, deoarece știe să se poarte ca o mamă. Cu 
tata e altceva, nu-1 cunosc, nu-1 înțeleg de loc. Cred 
ca mai bine m-aș împrieteni cu un străin. Tata e 
alcoolic, adică e mereu beat. Cînd e treaz, însă, e 
bun, mai știe să se poarte. Eu însă- cum v-am spus, 
nu-1 cunosc de loc, niei pe el, nici pe mama vitregă. 
Mă simt stingherit cînd trebuie să le cer ceva, parcă 
mă reține ceva...

Asta nu ar fi o situație prea grea, dar s-au ivit și 
alte „complicații". Sora mea s-a căsătorit la Pitești 
și a venit cu niște pretenții absurde- dar care i se 
cuvin. Eu parcă aș fi între ciocan și nicovală. Fie
care dintre ei vin și mi se plîng contra celuilalt, mă 
iau de martor la certuri, la învinuiri... Cel puțin 
acum, de curind, sora mea l-a lovit pe tata și a ieșit 
un scandal Oribil... Eu, vă rog să mă credeți, am în
ceput să cred că lumea nu este făcută decît din cer
turi, supărări și intrigi' ca fericirea e ceva tare nostim 
Și plăcut, dar care nu exista decît la unii oameni. 
Odată am vrut să mă sinucid, dar m-am oprit la 
timp. Mi-am dat seama că mai am de trăit și poate 
voi gusta fericirea. De aceea, m-am și înscris la liceul 
militar. Poate n-am făcut bine, dar e al doilea lucru 
care îmi place pe lumea asta. Primul este visul de 
a deveni scriitor, un scriitor care să înfățișeze adevă
rata față a unei lumi despre care se știe puțin, lumea 
copiilor nefericiți, care-și încheie copilăria de timpu
riu.

Acum vreau să vă rog ceva ?
Eu cred că aș putea să scriu o nouă aventură a 

..Cireșarilor", dar nu-mi prea vine la socoteală, 
deoarece nu aș putea scoate în relief caracterul „Cire
șarilor", Ci al eroilor mei. Dumneavoastră, dacă vreți, 
îi veți spune toate astea scriitorului Constantin Chin
tă. Vă rog mult, mult de lot 1 Să știți că eu am o 
mulțime de nuvele, schițe și romane în cap.

P.S. Să nu spuneți la nimeni despre scrisoarea 
mea".

Iată» dragul meu Comei, 
că nu spun la nimeni des
pre scrisoarea ta. Am spus 
doar cititorilor. Dar ei sînt 
prietenii mei intimi și vor 
jti să țină un astfel de 
secret. Am publicat scri
soarea ta pentru că mi-a 
plăcut enorm. Pentru că tn 
ea te-em descoperit mai 
bine decît dacă om fi rial 
de corbi nopți la
riad. Pentm d am desco
perit m ea stnsâ^eirea race 
yi crudă a unei lucidități 
mature, am descoperit fn- 
țelepciunea tristă a unui 
om care gîndește asupra

celor din jurul său. Te rog 
să-mi trimiți imediat tot 
ce ai scris pînă acum. Âm 
sd-i arăt imediat scrisoarea 
ta scriitorului Constantin 
Chirițâ, care îmi este un 
foarte apropiat prieten Șt 
pe a cărui înțelegere te 
rog să contezi de pe acum. 
Sper ca în timpul vacanței 
tale de vară să ne vedem 
ți să stăm mai pe îndelete 
de vorbă. Sper să nu vii 
•nai cm mina goală, că vet 
avea atunci ce iă-i arăți 
lui Constantin Chintă. 
Măcar un scurt episod din 
noile aventuri ale „Cireța- 
rilor". Succes!

așteptau neliniștiți, După ultima 
gură de aer și-a smuls vizorul 
de sticlă de pe față, a desfăcut 
ventilul buteliei, abandonînd 
pe fundul mării echipamentul 
greoi care devenise inutil. Ure
chile începuseră să-i pocnească, 
simțea dureri îngrozitoare în 
tot corpul și ajuns la mal a mai 
avut timp să spună cu glas 
stins :

— Decompresiune... Coletul e 
pe fundul mării... sub vas... Mă 
sufoc...

A fost un adevărat miracol 
că medicii au reușit să-1 sal
veze pe comisar.

în noaptea aceea însă nimeni 
din poliția orașului Sete n-a 
mai dormit.

Portul mișuna de polițiști de
ghizați în vagabonzi, marinari 
beți, iar pe mare, în jurul car
goului Sainte Helene, la o adîn
cime de 20 de metri, a fost 
instituită supravegherea coletu
lui ce se odihnea pe nisip. Cite 
doi scafandri autonomi se 
schimbau la fiecare oră, patru- 
lînd fără zgomot între doua ape. 
(Costumele „homme-grenoullle"
— pentru scafandrii autonomi, 
fuseseră împrumutate de la 
escadra de marină militară 
ce-șl are reședința la cîteva 
mile în afara orașului Sete).

Abia în zori, evenimentele s-au 
precipitat. O bandă veselă de 
cheflii — care probabil cutre
ierase localurile de noapte — 
s-a îmbarcat cu mare zarvă pe 
unul din iahturile particulara 
din portul destinat ambarcațiu
nilor de plăcere. Cheful s-a con
tinuat la bordul iahtului și în 
liniștea zorilor zgomotele pe
trecerii, ritmurile înfundate ale 
muzicii de dans se auzeau pînă 
departe, spre oraș.

.La început se părea că timo
nierul iahtului a îndreptat cîrma 
spre larg. Apoi, brusc, timonie
rul iahtului păru să se răz- 
gîndească. Iahtul încremeni la 
cîteva sute de metri de cargoul 
Sainte Helene. Pe punte apă
ruseră bărbați și femei în ținută 
de seară, pregătîndu-se să ad
mire răsăritul soarelui în Me- 
diterană.

Abia apăruse un sîmbure fi
rav de lumină la orizont, aco
perit și descoperit de frămîn- 
tarea măruntă a valurilor stîr- 
nite de Mistral — cînd s-a dat 
alerta. în cîteva minute, o 
șalupă a poliției a abordat iah
tul, în timp ce alți polițiști îl 
trezeau din somn pe căpitanul 
de pe Sainte Helene.

— Protestez... Am să mă plîng 
ministrului... N-aveți nici un 
drept să ne stricați petrecerea...
— a țipat la polițiști un bărbat 
între două vîrste și cu înfăți
șare distinsă, după toate apa
rențele proprietarul iahtului.

Căpitanul de pe Sainte He
lene, obișnuit cu asemenea in
tervenții, s-a echipat repede și 
i-a însoțit cu zel sincer și ne- 
ascuns pe oamenii poliției.

ATANASIE TOMA

(Va urma)

I COPIII«
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TATA DOARME ȘI SFO
RĂIE PUTERNIC. Deodată, 
se întoarce pe partea cea*  
laltă și se face liniște,

— Mamă, mamă ! — stri
gă băiețașul. Vino repede 1 
Lui tata i s-a stricat moto
rul.

In timpul unei plim
bări, profesorul îl întreabă 
pe elev :

— Tu știi în ce direcție 
mergem noi acum ?

— Da, spre Sud.
— De ce crezi asta ?
— Fiindcă, cu cît 

mai mult, cu atît 
cald.

se
mergem 

face mai

I
I
I
I
I
I
I
Itaseam-— TĂTICULE, 

nă un dialog ?
— Atunci cind 

oameni.
— Dacă mama ____ v.___

tine, acesta e un dialog?
— A, nu, atunci e un mo

nolog.

ce

vorbesc doi

vorbește cu I
I

— CUM VA PLACE băie
țașul nostru ? — Întreabă
gazda pe musafir.

— E foarte simpatic, dar 
am impresia că mă ia drept 
doctor ; cum m-a văzut, a 
scos limba la mine.

— CARE VREME — în
treabă profesorul — e mai 
prielnică pentru culesul me
relor în grădină ?

Elevul : Cînd clinele doar
me în cușcă.

— FIULE, ce obiect iți 
place cel mai mult la 
lă ?

— Clopoțelul.

școa*

— BUNICULE, 
buni ?

— Ba nu mai 
dragul moșului.

— Atunci, păzește-mi pu
țin, nucile astea.

ai

am

dinți

deloc,

— NU-I AȘA, drăguțule, 
ca tu nu m-ai văzut nici
odată pină acum? — îl în
treabă scamatorul pe băiatul 
care a intrat in arenă, din 
mijlocul publicului.

— Niciodată, tăticule !l_

I
I
I
I
I
I
I

J

I



SClNTEIA TINERETULUI Fag. 7

la exploatarea minieră Baia Berșa
în întimpinerea Congresului 

al X-lea al Partidului și a celei 
de-a 25-a aniversări a ©liberării 
patriei, ia exploatarea minieră 
Baia Borșa, din cadrul Combina
tului minier Baia Mare, a fost 
dat vineri în ftincțiun© un mare 
ansamblu de lucrări prin care se 
dublează capacitatea de extracție 
și preparare a minereurilor com
plexe. Ansamblul cuprinde, în 
subteran, un puț dotat cu o ma
șină de extracție, galerii de tran
sport, instalații de compreaoare 
și de ventilație, iar la suprafață 
o uzină de preparare, realizată 
cu utilaje de performanță ridi
cată, fabricate în țară.

în aceeași zi, la Rotația cen
trală a fost pusă în funcțiune, 
cu 105 zile înainte de termen, 
instalația de amplificare și adap
tare a fluxului tehnologic pentru 
prelucrarea zgurilor provenite 
de la Uzinele ehimioo-metalur-

gioe. Prin intrarea în funcțiune 
a acestei instalații, cu o capaci
tate de prelucrare de 140 000 
torie de zgură pe an, ae asigură 
valorificarea unei noi surse de 
materii prime.

înainte de termen a fost inau
gurat și Centrul de cercetări mi
niere. Cele 18 laboratoare — de 
chimie, microscopie, preparare, 
radîoizotopie etc. — șl cele două 
stații-pilot sînt dotate cu apara
tură modernă, pentru cercetări 
legate de deschiderea și punerea 
în valoare a unor noi zăcăminte, 
valorificarea metalelor neferoa
se obținute din zguri și pirite și 
a unor noi substanțe minerale.

La festivitatea prilejuită de 
inaugurarea noilor obiective au 
participat ministrul minelor, 
Bujor Alm&șan! primul secretar 
al Comitetului județean Maramu
reș al P.C.R-, Gheorghe Blaj, re
prezentant! ai organelor locale

de partid și de stat. în cadrul 
festivității s-a dat citire unei te
legrame adresate Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, în care se spune, 
printre altele :

Succesele repurtate de către 
constructorii obiectivelor amin
tite, de minerii maramureșeni, 
le Închinăm celor două mari eve
nimente din viața partidului și 
naținnii noastre — Congresului 
al X-lea al Partidului Comunist 
Român si celei de-a 25-a aniver
sări a eliberării României de rab 
jugul fascist.

Vă încredințăm că nu ne vom 
precupeți nici un moment efor
turile pentru a duce la îndepli
nire In mod neabătut sarcinile 
ce ne sînt puse în față, convinși 
fiind că prin munca noastră vom 
contribui astfel h 
tinnâ a economiei 
socialiste".

Consfătuirii CONFERINȚA Salut participant lor ia

Anivertarea

Întărirea con- 
patriei noastre

a 10 ani
de la apariția revistei

internaționale a partidelor INTERNAȚIONALĂ masa rotundă:

TELEGRAMĂ
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consfliuhri 

de Stat al Republicii Socialista România, a transmh Maiestății 
Sale, Regina ELISABETA A II-A, Palatul Buckingham, o 
telegrama în care se spune :

Cn ocazia aniversării zilei de naștere adresez Maiestății Voastre, 
în numele Consiliului de Stat și al meu personal, felicitări șl urări 
de fericire personală și de prosperitate pentru poporal britanic.

„fârschnnge*  Zer Volh 
iod lindediode**

Primire la C. C. al P. C. R
în cursul vizitei pe care o în

treprind© în țara noastră, la in
vitația Comitetului Central al 
P.C.R., delegația Frontului Neo 
Lao Haksat din Laos, condusă 
de Tian Souk Van Sak, membru 
al C.C. al N.L.H., a avut întîl- 
niri la C.C. al P.C.R. cu tovarășii 
Mihai Gere, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar al

C.C. *1  P.C.R., Mihai Levente, 
membru al C.C. al P.C.R., se
cretar al Consiliului National al 
Frontului Unității Socialiste, 
Ghizela Vasa și Nicolae Guină, 
șefi de secție la C.C. al P.C.R., 
Vasile Nicolcioiu, secretar al 
C.C. al U.T.C.

Convorbirile au decurs Intr-o 
atmosferă de caldă prietenie.

Vineri a avut loc ședința Con
siliului Uniunii Centrale a Coo
perativelor Meșteșugărești. în 
cadrul căreia a fost analizat 
stadiu] realizării planului pe 
primele cinci luni ale anului și 
executarea bugetului UCECOM 
M al asigurărilor sociale pe 
4BliI 1S68.

Consiliul 
menite sâ 
Integrală a 
pe anul fn

a adoptat măsuri 
asigure realizarea 

sarcinilor de plan 
___  ... curs și îmbunătăți

rea continuă a activității de de
servire a populației. De aseme
nea, a fost aprobată execuția 
bugetelor UCECOM și Asi
gurărilor Sociale pe anul 1908.

Tn legătură țu alegerea tova
rășului Gheorghe Vagllichi ca 
președinte al Comisiei perma
nente pentru sănătate, muncă 
și asigurări sociale a Marii 
Adunări ■ Naționale, Consiliul 
UCECOM l-a eliberat din. func
ția de președinte al Comitetu-

lui Executiv a! UCECOM și a 
ales, în unanimitate, în această 
fundic P® tovarășul Iile Alexe. 
De asemenea, Consiliul a ales 
pe tovarășul Dumitru Cernlcica 
în funcția de vicepreședinte al 
UCECOM. iar pe tovarășul 
Haim Cohn. în funcția de «e- 
cretar al Comitetului Executiv 
al UCECOM. Totodată, tovară
șii Constantin Muștea, Olga 
Horșia șl Petre Anghelâche au 
fost aleși membri ai Comitetu
lui Executiv.

La lucrările ședinței a parti
cipat și a luat cuvîntul tova
rășul Janos Fazekas, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri.

★
In aceeași zi, a avut loc o 

ședință a Comisiei de Revizie 
a UCECOM, caro a ales ca pre
ședinte al acesteia pe tovarășul 
Lorenz Cziko.

Vineri au avut loc la Sibiu lu
crările unei sesiuni științifice 
prilejuite de aniversarea a ÎS ani 
de la apariția revistei „Forschun- 
gen zflr Volkz — und I.andei- 
kunde". publicația editată de Aca
demia Republicii Socialiste Româ
nia, care valorifica rezultatele 
cercetărilor *1  studiilor științifice 
întreprinse de cercetători al sec
ției de științe sociale din Sibiu a 
filialei Cluj a Academiei fi al 
Muzeului Bruckenthal.

Lucrările sesiunii au fost des
chise de acad. Raluca HJpan. pre
ședintele filialei Cluj a Academiei 
Iar dr. docent Carol Coiner, re
da ctor-response Ml al revistei, a 
fficut un bilanț al activității pu
blicației slblene.

Au prezentat comunlclrl «cad. 
Constantin Daleovidu, prof. 
Nicolae Lupu. «1 dr. Comei Trimle, 
directorul Muzeului Bruckenthal.

Cu prilejul festivităților, redac
torii ?1 colaboratorii revistei au 
adresat Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, per
sonal tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. o teleeraml prin care 
își exprimi hotărîrea de a depune 
toate eforturile In slujba marilor 
Idealuri socialiste și umaniste care 
cfllăuzesc politica înțeleaptă a 
partidului, în slujba continuei 
propășiri a patriei noastre.

Vizitele delegației

Miine, In „Cupa Națiunilor" la rugbi

România Polonia

comuniste și
MOSCOVA 13 (Agerpres). — 

La 13 iunie au continuat la Mos
cova lucrările Consfătuirii inter
naționale a partidelor comuniste 
și muncitorești. Au fost discutate 
probleme înscrise pe ordinea 
de zi.

în cadrul ședinței de diminea
ță. care a fost prezidată de 
Georges Marchais, membru al 
Biroului Politic, secretar al C.C. 
al P.C. Francez, au luat cuvîn- 
tul : Dominique Urbany, pre
ședintele P.C. din Luxemburg, 
Jumjaaghiin Țedenbal, prim-ae- 
cretar al C.C. al Partidului Popu
lar Revoluționar Mongol, Tunji 
Otegbenye, conducătorul dele-

muncitoreștiA
ga ți ei Partidului marxist-leniniști
lor din Nigeria, Meir Vilner, se
cretar general a] C.C. al P.C. din 
Israel, Aii Yata, secretar general 
al Partidului Eliberării fi Socia
lismului din Maroc.

în cadrul ședinței de după- 
amiază, care a fost prezidată de 
Jorge Kolle, prim-secretar al C.C. 
al P.C. din Bolivia, au luat cu- 
vîntul Arnoldo Martinez Ver
dugo, prim-secretar al C.C. al 
P.C. Mexican, Kostas Koliannis, 
prim-secretar al C.C. al P.C. din 
Grecia, precum și condndtorul 
delegației unuia din partidele 
frățești, care activează în ilega
litate.

A MUNCII
• Mesajul tovarâțului

NICOLAE CEAUȘESCU

primit cu vii aplauze

de participant!

• Cuvintarea țelului

delegafiei române

„Tineretul și securitatea

europeană"
(Urmare din pag. 1)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu
turnul

de televiziune din Moscova
MOSCOVA 13 (Agerpres). — 

Vineri seara, tovarășul Nicolae 
Ceauțeecu, împreună cu membri 
ai delegației Partidului Comunist 
Român, care participă la lucrările 
Consfătuirii internaționale a parti
delor comuniste și muncitorești, a 
vizitat tumul Centrului da tele
viziune din Moscova.

La satire, membrii delegației 
au fost întimpinați de V. E. Dîm- 
Șiț, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al U.RS.S.» ți de 
N. D. Psurțev, ministrul teleco
municațiilor.

N. D. Psurțev a dai explicații

pricind caracteristicile tehnice ale 
acestui edificiu, case domină în
treaga Moscovă.

De la înălțimea de peste 300 
da metri, oaspeții români au ad
mirat panorama capitalei aocie- 
tice.

La plecare, tovarășul Nicolae 
Ceauțescu a semnat in cartea de 
onoare: „Felicităm colectivul
care a realizai această impună
toare construcție, mijloc însemnat 
de propagare in mamt a cuceri
rilor științei ți culturii. Ea vădeș
te posibilitățile largi pe care le 
oferi socialismul» superioritatea 
noii orinduiri sociale".

Vietnamului de Sud

CURSA
PENTRU
ELYSEE

după cum au anunțat agențiile 
de preșă — Guvernul revoluțio
nar provizoriu al Republicii Viet
namului de sud a mai fost recu
noscut în cursul zilei de vineri de 
guvernele R. P. Bulgaria» R. S. 
Cehoslovace, R.S.F. Iugoslavia, 
R. P. Mongole, R. P- Polone, 
R. P. Ungare, Uniunii Sovietice, 
precum $i de guvernul Republicii 
Congo (B).

Ecourile succeșului și victo
riilor obținute de pugillștil 
noștri pe ringul „europenelor" 
de box nu s-a stins și iată că 
duminica de miine vine cu cer
titudinea unui nou succes al 
sportului românesc pe bâtrlnul 
continent. Este vorba despre 
ultimul act în competiția euro
peană de rugbi : „Cupa națiu
nilor" F.I.R.A. Aflată la cea 
de-a treia ediție, competiția 
continentală a rugbiului se 
bucură de o deosebită popu
laritate In rîndurile iubitorilor 
acestui sport, face o bună pro
pagandă dezvoltării continue, 
progresului prin vehicularea 
ideilor jocului modern.

Edițiile anterioare au fost 
cîștigate de reprezentativa 
Franței — etalonul pînă nu de 
mult al rugbiului european, Ro
mânia ocupînd de fiecare dată 
locul secund. Dar. In urma vic
toriilor obținute de XV-le ro
mânesc anul trecut asupra Ce
hoslovaciei, și mai ales a acelui 
15—14 cu reprezentativa coco
șului galic, ne aflăm în apro
pierea realizării visului — a- 
cela de a cîștiga trofeul. Așa
dar, mîîne, România — Polonia.

O partidă care exclude surpri
za, deoarece diferența dintre 
valoarea rugbiului românesc șl 
a celui polonez este cunoscută. 
Școala românească a sportului 
cu balonul oval s-a consacrat 
definitiv pe plan Internațional 
Acum urmează încatalogarea ei 
printr-un trofeu la nivelul re
prezentativei, câci la nivelul 
cluburilor, Dinamo București 
și-a înscris numele pe lista su
premației cu doi an! în urmă, 
etnd a ciștigat Cupa Campioni
lor Europeni.

în vederea tntîlnirii de mtlne 
cu Polonia, care va avea loc pe 
stadionul ,.23 August*  In des
chiderea meciului de fotbal 
Steaua — Dinamo Bacău, lotul 
român de sub bagheta antreno
rului federal prof. Al. Teofilo- 
vici și antrenorului T. loneacu, 
are următoarea componență : 
DSiculescu, Wusek. Nica, Iri- 
mescu, Draflomirescu, Nicolescu, 
Rădulescu, Leonte, Rășcanu, Țu- 
țuianu, Ciobănel, Șerban, lor- 
fulescu, Raciu, Dinu, Damian 
și Floresca.

CORNEL VALEANU

I

I Programul competițional I

I
I
I

VOLEI: Duminică, începînd 
de Ia orele 10, In sala Flo- 
reasea, echipa campioană a ță
rii la volei masculin, Steaua, 
va tntllnl In meci revanșă pe 
Ț.S.K.A. Cerveno Zname So
fia. In finala Cupei campioni
lor europeni.

RUGBI : In ultimul med 
contend pentru „Cupa Națiu
nilor — F.I.R.A." echipa națio
nală a României va tntllnl 
formația Poloniei, pe- stadionul 
„23 August", duminică, de la 
orele 16,15 In deschiderea me
ciului de fotbal Steaua — Di
namo Bacău.

I

CANOTAJ : Pe plata de apă 
din fața „Pescărușului", pe la
cul Herăstrău, se va desfășura 
tradiționala întrecere „Cupa 
Școlilor sportive" la caiac, du
minică, de la orele 3.

HANDBAL i Returol tntllnl-

ril Internaționale dintre selec
ționatele orașelor Berlin șt 
București (primul meci s-a dis
putat vineri după amiază) va 
avea loc pe terenul de la Di
namo, duminică, de Ia orele 10.

FOTBAL : Partida Rapid — 
Jiul, programată duminică în 
cadrul ultimei etape a diviziei 
naționale A, se va disputa pe 
stadionul „Republicii" de la o- 
.rele 16 și nu pe „Ciulești" cum 
fuses© stabilit inițial. La ore
le 18, meciul formațiilor de 
tineret. La stadionul „23 Au
gust", duminică de ia orele 18, 
tot In cadrul diviziei A : 
Steaua — Dinam o Bacău, Iar 
dimineața, de la orele 10, pe 
Stadionul Steaua, meciul for
mațiilor de tineret.

Sîmbătă, divizia B progra
mează In Capitală, pe terenul 
„Electronica", de la orele II, 
întîlnirea Electronica Obor — 
Steagul Roșu Brașov.

I
I

I
I
i
I
I

ROMÂNIA - SPANIA: 2-0 IN „CUPA DAVIS"
MADRID 13 (Agerpres). — Ieri, la Valencia a început meciul 

dintre echipele de tenis ale României și Spaniei, contind pentru 
grupele semifinale ale „Cupei Davis”. După primele doua par
tide de simplu, echipa română conduce cu 2—0. Primul punct 
a fost înscris de Ilie Năstase, care a evojuat remarcabil in jocul 
cu Ltiis Arilla. obținînd victoria în trei seturi : 6—4, 8—6, 6—2. 
I m Tiriac a cîștigat la mare luptă cu 6—4, 6—3, 4—6, 1—6, 6—3 
In fața lui Manuel Orantes. Astăzi se dispută partida de dublu.

parlamentare tunisiene
• PREȘEDINTELE MARII

ADUNĂRI NAȚIONALE, Ște- ■ Gwvemul revoluționar previzo- 
fan Voitec, a primit vineri dele- ■ riu j Repnbllcit Vietnamului da 
gatia Adunării Naționale a Re- ■ 8ud a fost recunoscu, de noi g„. 
nubheii Tunisiene condusă de h y cafe exprimat „tfel
dr Sadok Moladdem prețedin- | solidaritate, m lupta dreaptă a 
tele Adunării Naționale. B forțe]or patriotice din Vietnamul

. S de sud și sprijinul față de pro- 
le aVuX1 Me i> ”<^Astfei - 

cil Tunisiene, dr. Sadok Mokad- | 
dena, însoțit de membrii delega
ției parlamentare tunisiene si de 
ambasadorul Mahmoud Mai- 
mo uri, a depus o coroană de flori 
la Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporului și a 
patriei, pentru socialism.

• \TNERI DUPĂ-AMIAZĂ.
delegația parlamentari tunisiană. _
în frunte cu dr. Sadok Mokad- | lari Ia miezul nopții «-a înebe- 
dem. președintele Adunării Na- I iat campania electorală tn vederea 
tionale. a flcut o vizită ministru- I celui de-al dodea tur de «eratin 
lui afacerilor externe. Comeliu I al alegerilor prezidențiale din 
Xfinescu, cn care a avut o con- I Franța, care se va derfășura du- 
vnrbîre cordiali. I minică. Organismele specializate

în aceeași ri. parlamentarii tn- I continui <ă efectueze sondaje a> 
nisirni an vizitat Muzeul de artă I opiniei publice. Ziarul 
al Republicii Socialiste România. ■ FÎGARCT a publicat fn ediția oe 
precum fi ocrf cartiere da locuiri- I ieri datele unui non sondaj, reah- 
țe și construcții sodal-eulturale I zat de Sofrea ta 11 iunie- Rezulta- 
dln Capitali I tul acestuia fl indici tn contiuna-

* I ra favorit pe Georaes Pompidou.
Biroul Marii Adunări Națio- I Astfel din câta 1 500 dr pertoa- 

nale a oferit vineri un dineu în ■ ne dheationate. Ia sută l-au 
rin<tea delegației parlamentare H pronunțat patru Pompidou și 
tur.’riene. co-.duU de dr. Sadok g Bț2J>ai M u poher
M«Oh.’k ,y**̂ ’*-'  Ad>J- I n >. Sfitâ » deehre» că nu ver
nării Naționale. ■ . jAu oarticlpat Stefan Voitec. | partadpa la vot sau vot mtrodu- 
președirtele Marii Adunări Na- | ce buletine albe tn urne, fi tn 
ționale Kovacs GyOrgv. acad I sftrțit- 14 la sută au fott nededif- 
THe Mur<ulescu fi Gheorghe 
Necula. vicepreședinți al M-A.N . 
Constantin Stihescu. secretaru’. 
Conciliului de Stat. Alexandru 
Boabă «i Adrian Dimîtriu. mi
niștri. Mihail Levente, secretar 
al Consiliului Național al Fron
tului Unității Socialiste, pre
ședintele Grupului român al 
Uniunii interparlamentare. Mi
ron Nicole^eu. președintele Aca
demiei. Dumitru Ralalia. Tra- 
inn Tonașcu. Gheorghe Roșu si 
Gheorghe Vasili ch:. președinți 
ai unor comi«ii permanente ale 
M AN. Petru Buriaru. adjunct 
al ministrului afacerilor exter
ne, Tuliu Fejes, secretar al 
M.A.N., deputați. conducători 
fii unor instituții centrale, oa
meni de știință și artă.

în timpul dineului, care s-n 
desfășurat tntr-o 
cordialfi. Ștefan 
Mokaddem au

După cum anunță agenția 
V.N.A., guvernul R. D. Viet
nam a dat publicității o decla
rație prin care salută cu căl
dură ți apreciază un eveni
ment istoric important ți ca o 
mare victorie a populației din 
Vietnamul de sud. crearea Gu
vernului Revoluționar Provi
zoriu al Republicii Vietnamu
lui de Sud. Subliniind că acest 
eveniment constituie o expre
sie a voinței populației sud- 
vletnameie de hotărî sin
guri soarta, declarația relev*  
e*  guvernul R. D Vietnam a 
primit cu căldură linia *!  pro
gramul de acțiune al Guvernu
lui Revoluționar Provizoriu. 
Guvernul R. D. Vietnam, se 
apune in declarație, va acționa, 
împreună cu Guvernul Revo
luționar Provizoriu al Repu
blicii Vietnamului de Sud, 
pentru a Întări relațiile dintre 
cele două zone, !n toate do
meniile. In așteptarea reunifi- 
cărll tării.

GENEVA 13. — Corespon
dentul Agerpre». H Liman, 
transmite : în ședința plenară 
de vineri dimineața a Confe
rinței internaționale a muncii, 
jefui delegației române, Petre 
Lupa, a dat citire mesajului 
adresat conferinței de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Coagiliulul de Stat al 
Republicii Socialiste Romtnla. 
Mesajul a fost primit cu vii 
aplauze de partidpanțil la con
ferință.

în cadrul discuțiilor pe mar
ginea raportului prezentat de 
directorul general 
David Morse, șeful 
române a subliniat 
pectlva eelor 50 de 
crearea Organizației Interna
ționale a Mundi reliefează 
multiplele sale preocupări ,1 
eforturi depuse pentru solu
ționarea unor probleme de in
teres general, ceea ce a con
tribuit la afirmarea ei ca in
strument util al cooperării in
ternaționale.

Delegația român*,  a »pu» 
vorbitorul, apreciază ca deoie- 
bit de Importantă problematica 
inclusă tn agenda actualei se
siuni, Îndeosebi raportul direc
torului general, problematică 
axată pe valorificarea și utili
zarea deplină și rațional*  a 
forței de munc*.

Delegatul român a vorbit 
apoi despre importanța califi
cării șl perfecționării forței de 
muncă, subliniind preocuparea 
autorităților din țara noastră 
pentru asigurarea unei condu
ceri competente, pentru orga
nizarea pe baze științifice a 
producției și muncii.

în încheiere, vorbitorul a 
scos In evidență necesitatea 
Înfăptuirii prlndplulul univer
salității organizației, ceea ce 
lmjxine admiterea tn rindul 
membrilor O.I.M. a țărilor so- 
dallste care și-au manifestat 
dorința in acest sens și, tot
odată. restabilirea drepturilor 
legitime ale R. P. Chineze.

al 
delegației 
ei retros- 
anl de la

sentimentale profunde ale ti
nerelului țârii noastre, devo
tai cauzei pâcîi fi înțelegerii 
între popoare, a inițial a- 
ceasfă reuniune animată de 
convingerea câ organizațiile 
da tinerel pot fi trebuie să 
oducâ o contribuție utilă la 
eforturile pentru instaurarea 
unui climat de pace fi secu
ritate in Europa. Inițiativa 
U.T.C. a găsit un puternic ră
sunat, răspunzînd unor ce
rințe de certa importanță ți 
actualitate, înicriindu-sa in 
puternicele curante da opi
nia publică care militează 
pentru securitatea euro
peana. Peste 70 de or
ganizații de tineret dintre 
cele mai reprezentative de 
pe continent vor fi prezente 
ia „masa rotunda". Comu
niști, social-democrați, socia
liști de stingă, liberali, radi
cali, domocrat-crețiini, con
servatori vor înceica, îm
preună, sâ investigheze cai
le cooperării în lupta pentru 
securitate europeana, sâ re
leve ceea ce unește pe tirtp- 
rii din diferite țâri ale con
tinentului ți sâ faciliteze o 
mai bună cunoaștere reci
proca intre ei. Faptul câ re
prezentanții unor organiza
ții de orientări aht de diver
se iau lac ți discută în jurul 
aceleiași mese este deosebit 
de pozitiv, deoarece bariere
le neîncrederii, ideile pre
concepute sau deformările 
pot fi înlăturate numai prin 
cunoașterea directă, prin 
contacte nemijlocite. Firește, 
var fi exprimate păreri deo
sebite în o serie de probleme. 
Dar elementul esențial îl re
prezintă faptul că discuția 
largâ, deschisă, va îngădui 
un schimb de pâreri din ca
re va reieși o cunoaștere mai

precisâ iar cunoașterea des
chide totdeauna caile apro
pierii. Dorința noastră since
ra este ca acest schimb de 
opinii sa se desfășoare sub 
semnul stimei și respectului 
reciproc, sâ pună în relief 
aspirațiile comune, posibili
tățile pe care organizațiile 
de tineret, indiferent de o- 
rientare politică, le au pen
tru a coopera eficace pe 
platforma luptei pentru 
pace, dezarmare, securitate 
fi colaborare internațională.

Generația tînărâ a Româ
niei socialiste salută cu căl
dură pe oaspeții voniți din 
numeroase țâri ale Europei. 
Participanțîi la „masa ro
tunda'' vor putea in zilele 
petrecute în țara noastră să 
cunoască năzuințele fi aspi
rațiile poporului și tine
retului român, care în- 
tîmpină prin importante 
realizări în construcția so
cialistă cel de al X-lea Con
gres al partidului fi ani
versarea a 25 de ani de ia 
eliberarea patriei, preocupă
rile fi condițiile de viață ate 
generației tinere, atașamen
tul sau față de cauza păcii 
si înțelegerii între popoare, 
tineretul român, care mili
tează pentru dezvoltarea co
operării generației tinere a 
Europei și a lumii, îți expri
mă convingerea că „masa 
rotunda" va constitui o ma
nifestare a năzuințelor co
muna ale tineretului din Eu
ropa, a voinței sale de a 
acționa pentru ca pe acest 
continent toate popoarele să 
dobîndeascâ garanția secu
rității lor, în condițiile unei 
păci trainice, unei conlu
crări fertile între state, indi
ferent de orinduirea social- 
politică. Cu aceste gînduri 
salutăm pe oaspeții noștri fi 
urâm succes deplin lucrărilor 
„mesei rotunde .

Sosirea unor delegații
In 

masa 
buția __  . _____
unei atmosfere de pace și secu
ritate in Europa**,  vineri au so
sit in Capitali •

Delegația Tineretului Liber 
German (FJDJ.) din Berlinul 
Occidental ; Delegația Tineretu
lui Frontului Patriotic pentru 
eliberarea Naționali din Portu
galia ; Delegația Federației Ti
neretului Comunist din Italia 
(F.G.C.I.); Delegația Federației 
Tineretului Socialist ai F.S.LU.P. 
dîu Italia : Delegația Tineretu
lui partidului Uniunea de Centru

vederea participării la 
rotundă „Rolul ți contri- 

tineretului la asigurare*
din Greci*  : Delegația Ligii Ti
neretului Democrat din Finlan
da (S.D.N.L.); Delegația Orga
nizației tinerilor centriști din 
Finlanda ; Delegația Uniunii 
social-democrate a tineretului 
finlandez : Delegația Centralei 
organizațiilor de tineret soeial- 
democrați din Finlanda; Dele
gația Tineretului Liber din El
veția ; Delegația Organizației 
Tineretului Democrat Unit 
(E.D.O.N.) din Cipru ; Delega
ția Uniunii Tineretului Iugo
slav : Delegația Comitetului Po
lonez de cooperare al organiza
țiilor de tineret (O.K.W.O.M.).

• MINISTRUL COMERȚU
LUI INTERIOR a! Republicii 
Soci a late România, Nicolae 
Bozdof, aflat latr-a vtzhl in 
Republica Democrată Germa
nă, a întrevederi ea niais- 
trul comerțului și aprovizionă
rii al R.D.G., Gunter Sieber. A 
participat, de asemenea, 
sa dorul României la 
Nicolae Ghesea.

Ștdinfa unti comisii 
C. A. E. R.

oamenilor de știință și specia
liștilor maghiari.

• INTRE 31 MAI ȘI

amba- 
Berlin,

. _ atmosferă 
Voitec « Sadok 
rostit toasturi.

DELEGAȚIEI
Buda-

• MEMBRII 
Comitetului orășenesc 
pesta al P.M.S.U. și ai Sfatului 
popular orășenesc, condusă de 
tovarășul Sarlos Tstvan, mem
bru al C.C. al P.M.S.U., preșe
dintele Comitetului Executiv 
al orașului Budapesta, însoțit 
de Ion Cosma, prim-vlcepreșe- 
dinte al Comitetului Executiv 
al Consiliului popular al muni
cipiului București, au făcut în 
zilele de joi și vineri o vizită 
în județul Constanța.

Ei au vizitat Muzeul de ar
heologie șî Edificiul român cu 
mozaic din Constanța, Stațiu
nea experimentală viticolă 
Murfatlar și localitățile balneo
climaterice de pe litoral.

★
Vineri după-amiază, amba

sadorul R.P. Ungare la Bucu
rești, Jozsef Vince, a oferit un 
cocteil cu prilejul vizitei în țara 
noastră a delegației Comitetu
lui orășenesc Budapesta al 
P.M.S.U. și a Sfatului popular 
orășenesc, condusă de tovarășul 
Sarlos Tstvan, membru al C.C. 
a! P.M.S.U, președintele Comi
tetului executiv al Sfatului 
popular al orașului Budapesta.

„Cel mai dificil
examen"

• ÎNTRE 31 MAI $1 11 IU
NIE *-a  desfășurat la Nisa, eu 
participarea a 90 d« țâri. Fes
tivalul Internațional al cărții. 
România a participat cu peste 
300 de volume, de o valoare 
excepțională, foarte apreciate 
de vizitatorii și particlpanții la 
Festival.

• LA MOSCOVA A AVUT 
LOC zilele acestea șediața Co
misiei Permanente C.A.E.R. 
pentru standardizare, la care 
au participat delegații din R.P. 
Bulgaria. R.S. Cehoslovacă, 
R.D. Germană, R.P. Mongolă. 
R.P. Poloni, Republica Socialis
tă România, R.P. Ungară și 
U.R.S.S. Reprezentanții țârilor 
membre ale C.A.E.R. au făcut 
un schimb de pSreri în proble
me legate de adincirea și per
fecționarea In continuare a co
laborării in domeniul standar
dizării.

• ANDRE! GROMIKO, mi
nistrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., ți-a încheiat vizita în 
Republica Arabă Unită. El a fost 
primit de președintele Nasser și 
a avut convorbiri cu omologul 

" care a
Orientul

Actuala perioadă coincide, sau mai exact spus, ar trebui sM 
coincidă, ca împlinirea speranțelor absolvenților universităților 
portugheze. Dupi ce au primit, in urma recent încheiatelor 
examene de licență, diplomele cuvenite, ei consulți ofertele de 
anzajare ale întreprinderilor si instituțiilor. Foarte rtiulți dintre 
ei încearcă, insă, o mare dezamăgire.

Unul dintre cele mai informate cotidiene portugheze, DIARIO 
DE NOTICIAS, Notează că „niciodată amenințarea șomajului 
printre tinerii ahsolvenți n-a fost atit de gravă ca în acest 
an“. Potrivit datelor estimative ale Ministerului Muncii și Or
ganizării Sociale, circa 7 5M din cei 11 000 absolvenți ai ac
tualei promoții a universităților și institutelor superioare teh
nice portugheze nu vor găsi „angajamente ferme" in eco
nomie și celelalte sectoare ale vieții sociale. Majoritatea marilor 
întreprinderi au făcut cunoscut că din cauza slahei conjuncturi 
nu vor angaja în această vară decît circa o pătrime din numărul 
de cadre tehnice superioare recrutate normal în fiecare din 
cei zece ani anteriori. 14 întreprinderi și două din institutele 
cele mai importante de proiectări în domeniul construcțiilor, 
au anunțat că nu vor angaja nici un nou absolvent — spe
cialist. Rectorul Universității Coimbra, una din cele mai renu
mite din țară și ai cărei absolvenți sînt de obicei foarte căutați 
pentru buna lor pregătire — a anunțat că ofertele de angajare 
primite în acest an acoperă mai puțin de o treime din -nu
mărul proaspeților licențiați. DIARIO DE NOTICIAS scrie, cu 
vădită ironie amară, că „pentru muiți absolvenți (portughezi — 
n.n.) se conturează un obstacol mult mai greu și mai de ne
trecut decît cel mai dificil examen din întreaga lor viață uni
versitară". E vorba, evident, de obstacolul din calea găsirii unei 
slujhe. Ca o ilustrare a veracității afirmațiilor ziarului lusitan, 
un cotidian vest-german relata, într-o informație din capitala 
portugheză, un fapt edificator. Un absolvent al Universității din 
Lisabona (secția drept administrativ) s-a prezentat la concursu
rile pentru angajarea de funcționari la trei instituții din trei 
orașe diferite. EI a eșuat din cauza concurenței acerbe, a nu
mărului foarte mare de candidați. In cele din urmă, minat de 
o ultimă speranță s-a dus în orășelul lui natal din districtul 
Porto și s-a prezentat la concursul pentru angajarea de învă
țători. Spre marea lui decepție, a constatat că erau înscriși 160 
de candidați pentru cinci posturi vacante.

Judecind după asemenea date, vara aceasta se anunță ca un 
anotimp al dezamăgirilor pentru foarte muiți sau, mai precis, 
pentru cel mai mulfi dintre absolvenții din ultima promoție a 
universităților portugheze. P. nicoara

• RECTORUL UNTVTRST- 
TATU CATOLICE DIN RIO 
DE JANEIRO, Laercio Moura, 
a suipendat joi, sine die, cursu
rile tuturor facultăților din 
cadrul acestei universități. Ho
tărîrea sa a fost luată In urma 
intervenției poliției în sălile 
de curs și birourile profesori
lor, făcînd uz de arme. Potrivit 
unui denunț, care ar fi deter
minat acțiunea poliției, ituden- 
ții pregăteau manifeste împotri
va vizitei în Brazilia, începlnd 
de lunea viitoare, a guvernato
rului Nelson Rockefeller.

• LA CLUBUL CĂRȚII DIN 
BUDAPESTA s-a deschis vineri 
expoziția cărții științifice a Edi
turii Academiei Republicii So
cialiste România, în cadrul că
reia sint prezentate peste 200 
dintre cele mai reprezentative 
lucrări monografice, lucrări de 
sinteză, studii și cercetări din 
diverse domenii editate in ulti
mii ani. Expoziția se bucură 
de un larg inures în rîndurile

său Mahmud Riad cu 
discutat situația din _______
Apropiat. Convorbirile au avut 
loc în cadrul consultărilor per
manente cu privire Ia îndeplini
rea rezoluției Consiliului de 
Securitate din 22 noiembrie 
1967, anunță agenția TASS.

• LA CEREREA unui grup 
de 60 de țări afro-asiatîce, Con
siliul de Securitate s-a Întrunit 
vineri pentru a examina situa
ția din Rhodesia, Dezbaterile 
din prima ședință fiu prilejuit 0 
reafirmare a cererii mai multor 
state africane, adresate Marii 
Britanii, de a folosi forța pen
tru înlăturarea regimului rasist 
minoritar de la Salisbury. în a- 
cest sens au vorbit reprezen
tanții Algeriei, Zambiei și Se
negalului.

• ZIARUL „RESM1 GAZE
TE", organ de presă oficial, care 
apare la Ankara, anunță că gu
vernul Turciei a hotârît să sta
bilească relații, diplomatice cu 
Republica Populară Mongolă la 
nivel de ambasade.

Invitație respinsa...
• GUVERNUL CANADIAN 

a hotărtt să refuze invitația de 
a trimite o misiune oficială în 
S.U.A. pentru a expune punctul 
de vedere al Canadei asupra 
măsurilor de control a impor
turilor de petrol pe care S.U.A. 
intenționează să le adopte, a 
declarat Otto Lang, ministru 
fără portofoliu în guvernul ca
nadian. „Am adoptat această 
poziție, a declarat , el, în cali
tate de guvern al unei națiuni 
suverane și nu vom accepta să 
trimitem misiuni oficiale la 
cererea unei agenții guverna
mentale a unul stat străin*,

Diferendul irakiano-iranian
AMMAN 13 (Agerpres). — Gu

vernul irakian a adresat premieru
lui iordanian Abdel Moneim Rifai 
o scrisoare in care îți precizează 
poziția privind diferendul existent 
între Irak ți Iran în legătură cu 
problemele dreptului de navigație 
în apele estuarului Chatt El-Arab. 
Regele Hussein al Iordaniei fi 
premierul Ahdel Moneim Rifai 
acționează în calitate de me
diatori pentru găsirea unor moda
lități practice de soluționare a a- 
cestui diferend. Deși nu a fost 
dezvăluit conținutul scrisorii adre
sate premierului iordanian, însăr
cinatul cu afaceri iiokian la 
Amman a declarat că țara sa „este 
dispusă să participe la negocieri 
In vederea soluționării conflictu
lui cu Iranul cu condiția ca drep
turile sale privind navigația în 
estuarul Chatt El-Arab să nu-ifie 
lezata".

Disputa dintre Irak fi Iran a 
izbucnit la 19 aprilie anul acesta, 
cind Iranul a hotărtt să denunțe 
tratatul încheiat între cele două 
țări in 1937, și care reglementea
ză frontiera comună din sud, pre
cum și dreptul de navigație în 
apele estuarului Chatt El-Arab. 
Cercurile oficiale iraniene repro
șează tratatului din 1937 că pre
vede o linie de frontieră care nu 
ține seama de necesitățile de na
vigație» ci de adincimea apelor. 
Se apreciază, totodată, că această 
linie sinuoasă și complicată a 
fost în decursul anilor o sursă 
permanentă de conflicte între 
cele două state. Autoritățile ira
niene doresc o revizuire globală a 
frontierelor irako-iraniene în re
giunea Chatt El-Arab, precum și 
a condițiilor de navigație în es
tuar, recunoscîndu-se caracterul 
internațional al acestuia.



ANCHETA 'INTERNAȚIONALĂ A „SCiNTEII 'RET OPINII DANEZE
TINERETUL Șl VIITORUL EUROPEI

Dialoguri
la Bruxelles

Interlocutori: CLAUDE DEJARDIN, președintele Mișării 

Tineretului Socialist; CHARLES PETITJEAN, președintele Federației 

naționale a tineretului pentru libertate și progres; HAMER YVON, 

membru a| Biroului Național al Tineretului Social - Creștin: 

FERNAND DEWIT, secretar național al Tineretului Socialist

Bruxelles ; între Grand 
Place cu 
medievale pe 
conservă între 
sale și Atomium prefață 
în oțel și aluminium a 
viitorului nuclear — un 
amestec de epoci și sti
luri în peisajul urban.

rezonanțele 
care Io 
zidurile

— Credeți in posibilita
tea dialogului 
de convingeri 
ferite ?

intre tineri
politice di-

Ziarul nostru a inrScrt puWicnrna ancbe‘n: 
intematiovcle pe te-”'a TINERETUL Șl VIITO
RUL E’JROPET.

La întreba**"»  puse de redac+kj noastă ;
1. CE TREBUIE 1NTR9R1NȘ. PENTRU DEZ

VOLTAREA 
EUROPEI ?

Z CARE
FORTURILE 
PENTRU 
EUROPA?

COOFftAMI INT1E NAȚIUNILE

ESTE ROIUL TINERETULUI ÎN E- 
CE SE DEPUN PE PLAN GENERAL 

DESTINDERE fi SECURITATE ÎN

1 CUM AMEC1AT1 INIȚIATIVA UNIUNII TI
NERETULUI COMUNIST CXN ROMANIA DE A 
ORGANIZA O JMASA ROTUNDA- A ORGA
NIZA TIILOR DE TINERET DIN EUROPA CON
SACRATA PROBLEMELOR SECURITĂȚII EURO
PENE?

ROBERTO CASSOLA
secretar național al Federației Tineretului

Cerințele realității
Socialist Italian

europene

Ne vorbesc: AXEL SLOK, președintele Consiliului Național 
al Tineretului Danez; GUNNARD KANSTRUP, președintele 

Tineretului Comunist; TEDDY PETERSON, președintele 
Tineretului Partidului Socialist-Popular

C^>t>l *ul Nntioncl ol
TmMvi Donai (D.UJ.'/

— E o inițiativă utilă, care 
se va bucura de succes. Orga
nizația dumneavoastră, care ma
nifestă atîta interes pentru uni
ficarea eforturilor tineretului 
in promovarea principiului 
secui ‘ 
un I

eforturilor 
promovarea 

irității europene, ne-a 
bun exemplu.

dat
I

— Cum apreciați ini
țiativa organizării unei 
„mese rotunde" consacra
tă problemei securității 
europene ?

Buildingurile în manieră ame
ricană crup printre clădiri cărora 
le lipsesc aripile zborului spre 
înălțimi. Manneken Pis colecțio
nează in continuare daruri : ii 
găsim la bifurcația îngustelor ar
tere în albastrul uniformei mari
nărești. Străzi trepidante, vitrine 
cu reclame amăgitoare, ploaia 
care revine mereu. Bruxelles în*  
seamna, însă, și N.A.T.O. Din 
goana mașinii am văzut clădiri
le ce adăpostesc cartierul său ge
neral.

O construcție nouă. Siluete de 
macarale, plăci de prefabricate 
ce dansează aerian, atmosferă de 
șantier. In blocul finisat s-a in
stalat televiziunea belgiana. In
trăm într-un birou simplu, mo
dern, cu panouri fotografice ce 
se sprijină pe pereți. „Decoru
rile unei viitoare emisiuni" — ni 
se explică.

Interlocutorul nostru 
CLAUDE DEJARDIN, 
dintele Mișcării 
Socialist- Punctul de pornire al 
discuției î contactele între miș
cările de tineret.

— Sînt indispensabile pentru 
a ne cunoaște, pentru a depă$i 
deosebirile de vederi și, în fond, 
pentru a facilita apropierea de 
miine intre națiuni. Contactele 
le concepem înlr-nn spirit larg, 
pe diverse planuri- De altfeL ti
nerii au un avantaj in raport cu 
alte generații — eî nn poartă 
povara prejudecăților. In a- 
cest cadru al contactelor pl.- 
șez și inițiativa românească de ■ 
organiza o „masa rotondă' pa 
problemele securității europene. 
Punctele noastre de vedere rât 
cele pe care le-am exprimat p la 
conferința da Ia Lido di Ostia, 
în anul trecut, deși s-au produs 
între timp destule evenimente 
cu urmări negative. Ne pronun
țăm pentru recunoașterea reali
tăților europene, pentru integri
tatea teritorială a statelor și 
frontierelor lor, pentru dreptul 
fiecărui popor de a fi stapîn în 
propria sa țară. Credem în rolul 
pe care toate statele — indi
ferent de dimensiunile și forța 
lor — îl au de jucat pentru ca 
Europa să devină un continent 
al păcii. Dorim ca blocurile 
militare să dispară din viața con
tinentului, ca Belgia și celelalte 
țări ale Europei să nu mai fie 
angajate în cursa înarmărilor. 
Sîntem optimiști și realiști. Este 
spiritul in care vom participa la 
„masa rotunda" de la București*  
inițiativă pe care o apreciem 
și sprijinim...

— Fări îndoială. 
log trebuie să se 
intr-o atmosferă de râeerilafae. 
respectai reciproc impun in du-re 
peste deosebirile de opinii. Idea
lul nostra, bazat pe mnaniantd 
creștin, re identifică cu Mpinția 
ta pace și înțelegere între popea 
re....

Acest dta- 
desfașoare

este 
preșe- 

Tineretului

— Organizația des. dn- 
roltâ contacte cu ahe miș
cări de tineret ?

— Adeziunea noastră ta ideea 
contactelor este deplină, dorința 
care ne animă fiind aceea de ■ 
avansa realizarea obiectivelor 
umaniste și pacifiste- Credem în 
necesitatea ca tinerii să participe 
activ Ia societatea modernă, ta 
viața politică și de aceea luam 
parte la întilnirile tineretului, în- 
tîlniri printre care se înscrie și 
inițiativa „mesei rotunde- de la 
București. Contactele intre ti
nerii Europei sînt o necesita te 
reala 
nentul 
te, sa 
cea...

daca dorim ca pe con ti
no stru. h în tu it de neliniș- 
se instaureze definitiv pa-

O sală de ședințe în 
clădirea cu mai multa e- 
toje a Partidului Socia
list. Pe masa — cîteva 
hîriii rămase de la o re
uniune abia încheiata 
(„Spaak a uitat, cîndva, 
înainte de alegeri, însem
nările cu miniștrii pa 
care intenționa să-i in
cludă în guvern în cazul 
victoriei" — amintește 
gazda).

tra Principalal ■ renaofiante 
— dnpă părerea bob — Ae_ 
riangam ra «ante tartele a 
aaalialaî laapairiva iiaaeaa- 
lal Ae rekatB boxai pe inrn- 
lixxti te aerrteati de tot fleln*.  
Trebuie denotat fără răgaz 
te anb toate afprrtcir peri
colul pe eare B repretentă 
pealra dezvoltarea colibe 
rării nral tDa tenie imereu - 
răpeau pallttea ..eefeffibrulni 
forței". □ astral de existente 
alianțelor roflltere. De tai co
existente Intre blocuri este 
necesar să trecea ea fer
mitate la coexistența intre 
toate na |i noile, pramavind 
interesele tuturor ale canei 
generale a pădi. Sintea 
convinși că In prezent sta
tele enropeae pat să_și ar- 
ganliexe relațiile — atlt In
tre ele eft te ca țări din alte 
continente — mai bine decit 
au făcut-o pini acum poli
tica de bloc și alianțele mili
tare. Evident, nn se poate 
fiori Europa viitoare prin 
simpla negare a actualelor 
relații existente între țările 
europene. De aceea trebuie 
al concretizăm continuu șl 
cu răbdare, în mod cît mal 
limpede cu putință, alterna
tivele pozitive la actuala așa- 
lisă „pace înarmată**.  Depă
șirea politicii de bloc tre
buie priviți prin prisma u- 
nnl ansamblu de transfer, 
mări interne și Internatio
nale eare să Însemne — în 
Europa Occidentali — opo- 
xiția față de politica laape- 
riaifaamalni smeriră a, lapte 
*Mpc<zira regtemrflar fea- 
căole. dnvui tarea

» 0

— Ca trebuie întreprins 
pentru dezvoltarea con
tactelor infra organizațiile 
de tineret de orentări po
litice deosebite ?

Gunnar Kanstrup, 
ședințele Tineretului 
munîsi “
răspunde la 
noastre 
concrete 
vi la tea 
care a 
„mesei rotunde" 
de U.T.C. îi oferă prilejul 
de a na expune pe larg 
punctele sale de vedere.

pre- 
Co- 

din Danemarca, 
.întrebările 

cu exemplele 
din însăși acti- 

organizafiei pe 
conduce. Tema 

inițiată

O ora mai tîrzîu, la 
sediul Federației naționa
le a tineretului pentru li
bertate și progres. în ca
mera luminoasă, pe un 
perete, fotografiile tutu
ror președinților organi
zației din ultimele decenii 
— nume de miniștri, de- 
putați, senatori.

ratnndă*  de Îs Bimițb
— Injțfetrea U-T.jQ ră^paado 

anet cerințe tei ingrate. Evate- 

tsten de a ne iyii în jmai oee- 
letofi mese pentru a di Tuta 
Ideea schimbului de păreri este 
valoroasă pentra mișcările de ti
neret dincolo de apartenențe, dhtr 
ea devine și mai valoroasa ahmd 
cînd trebuie depășite dificultă
țile generate de deosebirile de 
puncte de vedere. In pofida aces
tor dificultăți, cred ferm că se 
poate ajunge la anumite rezul
tate în direcția apropierii Pro
cesul destinderii nu trebuie sto
pat, chiar dacă s-au produs eve
nimente cu repercusiuni negative. 
Există o singură alegere realistă 
— a continua dialogul, a insiste 
pentru îmbunătățirea climatului 
politic în Europa și în lume. Sîn
tem pentru dialog și împotriva 
reîntoarcerii la războiul rece. In 
Europa există baze pentru o în
țelegere între popoare și tinere
tul poate influența acest proces. 
„Masa rotundă" vine la timp: 
este momentul de a ne intilni, a 
discuta și a explora drumurile 
cooperării...

Eugeniu Obrea

îl *•

■edificare a&ragc te Btefia 
te letrcnc» Bar «pi forte 

tapartau'.e ale apteM ■■- 
biter ta i rtiinBr îndreptai*  
tere realizarea ante c 
de pace si accuraaBc pe 
linealul noeira. In nt 
luptă. tineretului B re
tară MeHIi u roi de prim 
nten. la fund. vBtarnl 
rapn este insnsi vuia rai ti
er ret generații de axi. De 
aceea, «feerii var dl fie pro- 
lageahti ri an ipeetaUri oi 
acesta! eemplex green de 
făurire a bazelor nci Ba
rege a păcii al securi Lit ii 
generale, ia folasaJ tuturor 
popoarelor. Ia Italia tinere- 
tnl este preocupat. discută 
eu pasiune problemele vieții 
interaațlanale ai ae situează 
fără excepție în primele rîa- 
duri ale forțelor Înaintate, 
pentru că pacea și secnrlta. 
tea in Europa reprezintă țe
lul suprem. Concepția pre
dominantă in rîndurile tine
retului nostru, o afirm In 
deplină cunoștință. este a- 
eeea a evoluției inevitabile 
a apei etății spre democrație 
ai socialism. Și. in această 
luptă, care găsește laolaltă 
tineri catolici și comuniști, 
socialiști te republicani, ar 
fi greu de subestimat rolul 
tineretului iu ansamblul ac
țiunilor pentru destindere^ il 
securitate In Eureaa.

Caaeeptia noastră — a ti
neretului nueăaBnt italian — 
rot nenea eă vteternl In- 
râpei an poate fi privit arte

— Crerf că o colaborare pe 
plan național a tuturor organi
zațiilor de tineret este un mij
loc eficient pentru asigurarea 
stabilirii de contacte cu organi
zații din străinătate. De altfel 
funcția cea mai importantă a 
D.U.F. este tocmai cultivarea 
relațiilor internaționale ale or
ganizațiilor noastre. Contactele 
pe plan regional dintre organi
zațiile de tineret mi se pare o 
inițiativă foarte bună și care, 
ret puțin in cazul țărilor scan
dinave, ne așteptăm să dea roa
de. In luna august va avea loc 
a întrunire a reprezentanților 
organizațiilor de tineret din Da
nemarca, Norvegia, Islanda și 
sperăm ca după această întîl- 
nire influența lor in viața poli
tică a țărilor respective să 
crească. Cred, de asemenea, că 
este momentul prielnic extin
derii legăturilor în scopul unei 
mai hune cunoașteri reciproce. 
Amintesc, in această ordine dc 
idei, că D.U.F. întreține relații 
și eu tineretul din țările socia
liste.

— Care este rolul tine
retului în eforturile care 
se depun pentru destinde
re fi securitate m Europa?

N. Paicea

— Tinerii devin tot mai cnn- 
șticnți de forța pe care o re
prezintă în societate. Interesul 
lor este acela de a învăța, 
munci și trăi în pace. în condi
ții pc care numai securitatea 
tuturor țărilor poate să le-o a 
sigure. Tinerii, indiferent dc 
organizațiile cărora aparțin, 
trebuie să facă cunoscută dorin
ța lor in straturile cele mai 
largi ale opiniei publice și să 
determine guvernele să se ah- 
țină de la orice act agresiv care 
ar reprezenta sn pericol pentru 
•ecuritMea in Europa si in ge- 
■erai ia Pute mic r le

HANS RAASTAD
președintele Tineretului Socialist-Democrat din

Tineretul
Norvegia

forță politică
tot mai activă

— Deci, ce trebuie în
treprins pentru dezvolta
rea contactelor între orga
nizațiile de tineret ?

— Consider că discuțiile cu 
alte organizații de tineret sînt 
nu numai posibile, dar și nece
sare. Trebuie să cunoaștem 
punctele de vedere nu numai 
ale organizațiilor comuniste din 
alte țări, dar și ale organizații
lor social-democratc, liberale, 
conservatoare deoarece cunoaș
terea facilitează apropierea. 
Propria noastră experiență ne-a 
dovedit-o. Tinerii conservatori 
din Danemarca au o poziție a- 
semănătoare cu a noastră în 
problema pactelor militare. Și 
ei luptă împotriva N.A.T.O. de
oarece doresc o Europă elibera
tă de amenințarea acestui bloc. 
Acest lucru ne-a apropiat în ul
timul timp și consider că atitu
dinea noastră în problema des
fășurării unor contacte cît mai 
largi este pozijivă, realista, în 
concordanță cu interesele cau
zei pentru care milităm.

— Care este rolul tine
retului, după părerea 
dumneavoastră, în efortu
rile care se depun pentru 
destindere și securitate în 
Europa ?

— Cred că organizația noas
tră are aceleași păreri in pri
vința securității europene, ca și 
U.T.C. din România. Vom fi 
alături la dezbaterile „mesei ro
tunde" și, sincer să fiu, îmi pare 
bine că vom putea schimba pă
reri asupra unei probleme atît 
de importante. „Masa rotundă” 
va da posibilitate reprezentan
ților unor organizații atît de di
ferite să-și exprime punctele de 
vedere. Ascultîndu-i pe alții 
poți să cunoști mai exact ten
dințele actuale din mișcarea de 
tineret, ceea ce servește apro
pierii și cooperării. Cred că 
„masa rotundă" va servi aces
tor scopuri și-$i va aduce o 
contribuție pe care o consider 
încă de pc acum valoroasă pen
tru experiența tineretului in 
lupta lui pentru realizarea 
securității europene.

Teddy Petersen, pre
ședintele Tineretului Par
tidului Socialist Popular, 
esle un tînăr înalt, cu 
plete blonde și cu fața 
veșnic surîzâtoare. Răs
punde cu plăcere și 
dezinvoltură la întrebări*  
le noastre.

— Tineretul este foarte re
ceptiv și interesat să cunoască 
cit mai multe — spune interlo
cutorul nostru. Este de datoria 
noastră, a celor cu mai multă 
experiență, să-l antrenăm la ac
țiuni politice utile, cu finalizări 
concrete și aceasta încă de pe 
băncile școlii, li sfătuim pe ti
nerii noștri să stabilească con
tacte cît mai diverse, deoarece 
întilnirile, discuțiile de orice 
fel sînt de bun augur pentru 
cunoaștere și, implicit, colabo
rări viitoare. Ne interesează pe 
lingă problemele interne și cele 
pe care viața politică interna
tional? atît de complexă a zi
lelor noastre le ridica. Secu
ritatea europeană este, cred, 
una dintre cele mai importante.

CHARLES PEȚITJEAN, pre
ședintele Federației, ne intim- 
pina cu amabilitate, comunicîn- 
du-ne botărirea adoptata de fo
rul conducător al organizației de 
a trimite o delegație la „masa 
rotundă" de la București.

— Ca liberali, considerăm că 
trebuie să participăm Ia toate ini
țiativele, la realizarea tuturor i- 
deilor bune care provin atît din 
Est, cît și din Vest*  Libertatea și 
progresul, pentru care milităm 
noi, presupune pace, înțelegere, 
dezarmare. Violența nu poate 
conduce către rezultate pozitive. 
Limbajul rațiunii trebuie să do
mine atît relațiile între state, cît 
ȘÎ cele dintre tineri. Exista în 
lumea de astăzi destule bariere 
artificiale care trebuie depă
șite și tineretul poate acționa în 
această direcție. In starea de 
spirit a noilor generații se ma
nifesta evoluții pe care conducă
torii politici nu au dreptul să le 
ignoreze.

Despre „masa rotunda" de Ia 
București, Charles Fetitjean afir
mă !

— Este o formă bună de con
tacte și discuții, o formulă care 
poate crea ambianța necesară 
unei cunoașteri mai exacte a 
punctelor de vedere...

Rue des Deux Eglises. 
Pe strada „celor două 
biserici" poposim la se
diul Tineretului Social- 
Crețtin. Inferioare ultra
moderne, de o eleganță 
sobră.

MILAN

HAMER YVON, membru al 
Biroului Național răspunde, ama
bil, întrebărilor noastre.

— Tineretul poate juca un rol 
important în lupta pentru o Eu
ropă a păcii. Avem cîteva o- 
biective clare pentru care mo
bilizăm tinerii. Ani dori crearea 
unui front larg danez care să 
sprijine cauza poporului viet
namez, exercităm presiuni pen
tru ca țara noastră să părăseas
că N.A.T.O., ne pronunțăm 
pentru relații diplomatice cu
R.D.G. și recunoașterea frontie
relor actuale ale statelor euro- 

ijloacele propa- 
i eficiente 

_ laaemarcei
te Hau » salutat
eu sntfefacpe Apelai de la
Bndapeafi gj ■■ dări ca guvtr- 
■nl dnoei <l-te adsel ■ eoatri- 
hație activă te organisurea unei 
Conferiațe In problema secu
rității europene. Sîntem gata 
să colaborăm cu toți aceia care 
au un punct de vedere asemă
nător cu al nostru in lupta îm
potriva N.A.T.O., a dictaturilor 
din Grecia, Spania și Portuga
lia și sprijină mișcările de eli
berare națională.

— Cum apreciați 
țtatîca U.T.C. pdviS^ 
„masa rotunda * ?

— Cum aprrcidți fni- 
țiatica U.T.C. de a orga
niza o masă rotundă pri
cind te caritatea euro
peană ?

— 0 reuniune de lucru ca 
cea organizată de prietenii ro
mâni va fi un bun prilej pen
tru liderii organizațiilor de ti
neret din Europa să se cunoas
că și, aș îndrăzni să spun, nu 
numai de pe continentul nostru, 
dar și din propria lor țară. A 
găsi calea colaborării într-o at- 
maalerl sinceră, de încredere 
reciprocă, va reprezenta un 
mare succes și ne pare bine ca 
această conferință a fost orga
nizată in 
atît de

România. Faptul că 
multe organizații au 

invidiei 
îo“ 

platformă co
și cooperare»

răspuns afirmativ inviți 
dumneavoastră, dovedeșl^jh 
rința dc a găsi o 
mună de discuții

Doina Topor

(A.UJJ. ni oro

MILUTINOVICI
președintele Comisiei pentru relații internaționale 

a Uniunii Tineretului din Iugoslavia, deputat federal

Rolul important al tineretului
1. În ce mă 

pentru politica 
înțelcgînd prin 
trebuie dezvoltată 
cooperarea ?i colaborarea eco
nomică. științifică, tehnică, 
culturală intre toate popoare
le Europei, 
a rin d ui rea lor 
că. Consider, 
că în Europa e necesar că se 
ațungă la o destindere, la li
chidarea celor două grupări 
militare. Desigur, nu cred că 
se va ajunge așa repede la 
desființarea pactelor, dar cu 
timpul ele vor dispare. Aceas
ta ar constitui un element 
important pe calea spre mai 
huna înțelegere și colaborare 
intre națiunile Europei.

2. Tineretul joacă neîndo
ios un rol important. In spe
cial în ultima vreme, el a 
devenit un factor însemnat 
al opiniei publice din fiecare 
țară și in general pe plan 
internațional. Tineretul a 
oferit și oferă un sprijin fără 
rezervă tuturor eforturilor 
forțelor progresiste din lume 
pentru destindere și pace,

privește, rât 
pașilor mici, 

aceasta ea 
treptat

indiferent die 
socxal-poh ti

de eremenea.

___ ci inițiativa 
C-TXL. oaie faună șî că in ma- 
■Hbd de față eite foarte 
teâk- Avîad în vedere ma- 
reta antene al tinerilor pen- 

remenea întilnire cred 
faine că i-a organizat 
«»<• rotondă", care 

âeea ■ discuție des- 
asnpra problemelor 

itătii europene, din care 
probabil vor reieși anumite 
idei pe care organizațiile na*  
lianele participante Ie vor 
putea adopta pe planuri pro
prii de acțiune-

Consider, de asemenea, că 
-masa rotundă" va da rezul
tate hune. Noi salutam aceas
tă idee, vom participa la ea 
p ne vom strădui să fim ac
tivi.

N. Plopeanu

deosehitl 
invitația 

București 
gen, care

— Am primit cu 
satisfacție si interes 
dv. Intilnirea de la 
este prima de acest ___ .
reunește organizați*  de tineret 
din întreaga Europă, și credem 
că a asemenea inițiativă larxa 
este deosebit de utilă. Din in
formațiile pe care le deținem 
rezultă că au fost eliminate for
malitățile procedurale greoaie. 
In felul acesta, succesul este a- 
sigurat, iar pentru viitor dorim 
să dezvoltăm relațiile bilaterale 
cu organizația dv. de tineret.

D. T.

WLODZIMIERZ KONARSKI
vicepreședinte

al Uniunii
al Comitetului Executiv
Studenților Polonezi

Pentru
1. Consider ci problema 

cea mai importantă este cre
area in Europa a unui cli
mat politic care să favorizeze 
orice inițiativă ce tinde spre 
instaurarea unei păci trei
mea pe continentul nostru. 
Acest lucra ar constitui o 
contribuție importantă în 
opera de asigurare a păcii 
nas di al e. tn Europa se ma
nifestă cei mai clar și mai 
vizibil confruntarea dintre 
cele două sisteme, a diver

tor concepții politice.
Crearea anul climat politic 
re să servească cauzei 

păcn gi securității europene 
trebuie să fie in principal, 
cred en. opera guvernelor 
țărilor europene. In același 
timp, aș vrea să subliniez 
marele rol ce revine mișcă
rilor și organizațiilor sociale 
printre care și organizațiilor 
de tineret care, în dorința 
sinceră de colaborare, prin 
exemplul și poziția lor poli
tică hotărită in favoarea 
păcii și securității in Europa, 
pot să aducă n 
foarte importantă la rezolva
rea problemelor 
Această tendință sinceră spre 
a înțelegere politici, indis
pensabili pentru soluționa
rea în favoarea securității 
europene, însă, din păcate, 
nu se observă Ia unele gu
verne. Unul dintre acestea 
este guvernul R.F.G. In Eu
ropa există pactul militar 
agresiv N.A.T.O. și caracte
rul său agresiv constituie 
unul din potențialele izvoare 
ale unui conflict de otrăvire 
a atmosferei politice pe con
tinentul nostru. In Europa 
există dictaturi fasciste mi
litare în Grecia, Portugalia 
sau Spania. Situația din a- 
ceste țări, caracterizată prin 
teroare politică, influențează 
negativ evoluția în Europa.

Pentru organizațiile de ti
neret, pentru noi — și acest 
lucru poate fi formulat ca o 
sarcină mai generală, la 
card se referă Apelul de la

contribuție

europene.

un eficient
Budapesta și alte documente 
formulate de țările socia
liste — o sarcină importantă 
o constituie depunerea unui 
maximum de efort în vede
rea sprijinirii acelor forte 
ale progresului de pe conti
nent care s-au pronunțat 
pentru un adevărat dialog 
politic constructiv. Respecti
vul dialog ne acordă șansa 
unei întregi înțelegeri poli
tice permanente în favoarea 
păcii și securității Europei.

2. Este cunoscut faptul că 
în țările capitaliste din Eu
ropa se desfășoară un proces 
de activizare a tineretului și 
studenților care determina 
categorii tot mai largi dc 
tineri și studenți să adopte 
o poziție politică hotărită.

Aș dori să subliniez că 
apreciez eforturile forțelor 
de tineret și studențești pro
gresiste din țările capitaliste, 
ale grupărilor de stingă ra
dicale care își formulează 
tot mai precis și clar poziția 
pranunțîndu-se împotriva 
forțelor „războiului rece” 
care activează în țările lor. 
Aceste cercuri fac eforturi 
în vederea unificării forțe
lor și elementelor progresiste 
care, luat- împreună, pot să 
exercite o serioasă influență 
socială în țările lor. O ast
fel de influență nu rămîne, 
după cum se știe, fără erou 
din partea cercurilor condu
cătoare care trebuie să țină 
seama tot mai mult de ele. 
înțelegem că în fața mișcării 
de tineret progresiste există 
încă o serie de obstacole in
terne și externe. Insă, obser
văm din partea unor grupări 
tendințe sincere și de aceea 
dorim să le sprijinim. De 
exemplu, în acest an, după 
cum Re știe. »e desfășoară 
acțiuni ale tineretului și stu
denților împotriva pactului 
nord-atlantic. In același timp 
se dezvoltă continuu activi
tatea organizațiilor de tine
ret din țările capitaliste de 
colaborare cu cele din țări-

le socialiste, ceea ce va con
tribui la reducerea încordă
rii șî la crearea unui climat 
de înțelegere. Tot mai mul
te 
de tineret _____ __
Occident adoptă o poziție 
antiimperialistă din ce în ce 
mai hotărită, apropiindu-se 
astfel de noi. Acest lucru 
creează un climat mai bun 
pentru colaborare și înțele
gere. Consider că o discuția 
sinceră și profundă pe tema 
securității europene este po
sibilă, necesară și se poate 
solda în concluzie cu rezul
tate constructive.

3.^ Considerăm că este o 
inițiativă interesantă pe caro 
o sprijinim și dorim să avem 
o participare activă la „masa 
rotundă" inițiată de tovarășii 
noștri români. Gazdelor și 
tuturor reprezentanților or
ganizațiilor de tineret din 
Europa, in mijlocul cărora 
inițiativa a trezit o maro 
simpatie și sprijin, le este 
cunoscut faptul că de multa 
vreme am fost angajați in
tr-o discuție constructivă cu 
organizatorii acestei întîl- 
nirî. Și aceasta pentru că 
am dorit ca intilnirea res
pectivă să fie cît mai fruc
tuoasă, să contribuie la spri
jinirea dialogului inițiat în
tre organizațiile de tineret 
care acționează în diverse 
orînduiri sociale.

înțelegem că forma actuală 
a conferinței este un rezultat 
al unei discuții comune avind 
drept scop asigurarea succe
sului întîlnirii. Organizație 
de tineret poloneze doresc să 
joace un rol cit se poate de 
activ în timpul desfășurării 
„mesei rotunde". Credem câ 
intilnirea de la București va 
constitui încă un pas înainte 
spre dezvoltarea dialogului 
politic dintre organizațiile 
de tineret din Europa.

I. Dumitrașcu

din aceste organizații 
progresiste din
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