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SCURTĂ PRIVIRE ÎN LA I. F. PETROȘANI:

INTIMITATEA ULTIMELOR SÎNT PREA

SĂPTĂMINI
DE

Interviu cu tov.
FLOAREA ISPAS,

«eeretar ai CjC. W U.T-C.

— Tovarășe secretară, 
ne apropiem de sfîrșitul 
anului de învățămint. In
tenționăm, cu ajutorul 
dv„ să alcătuim un tablou 
— sinteză a vieții școlare 
de fina] de an. Deci, ce 
se va întîmpla în vii
toarele patru flăptăroîni 
de școală — ultimele ?

— Mai întâi, o precizare ! 
n-am să mă refer la tot ceea ce 
se va întîmpla în ultima etapă a 
anului de învătămînt. Ziarul, a 
relatat de acum, solicitînd cu- 
vînawl unor tovarăși din Minis
terul Invătămîntului, sau care 
lucrează în școli, aspectele spe
cifice care țin strict de pro
cesul de învSțămînt ; n-ar avea 
rost să Ie repet și eu. Mi se 
pare, mai firesc să mă refer la 
activitatea de care noi, organi
zația U.T.C., ne ocupăm cu de
osebire în această perioadă.

Anul de învățămint pe 
care încă îl parcurgem are o 
anume particularitate : este pri
mul în care s-a pornit la drum 
pe baza noii legi a învățămîntu- 
lui, cu perspectiva clară a obli
gațiilor școlii, așa cum au fost 
ele jalonate în Directivele par
tidului privind perfecționarea 
învățămîntului. Elevii, benefici
ari directi a tot ceea ce se în
treprinde în domeniul învăță- 
mîntului, s-au încadrat într-un 
ritm de învățătură susținut. Or
ganizațiile U.T.C. s-au străduit 
să fio buni colaboratori ai școlii 
dovedindu-și potențialul lor și 
îm ceea ce privește sprijinirea

procesului de învățlmînt. Ele 
au perfectat încă la începutul 
trimestrului trei. In plenarele 
de activ, cum vor proceda pen
tru ca toți uteciștii și elevii să 
facă din actuala etapă ș^lsră 
un moment de muncă extrem 
de chibzuită- Nu detaliez mă
surile preconizate ; stnt nume
roase, ele țin de situația la în
vățătură, de particularitățile 
școlilor, ale fiecărei clase In 
parte, de pretențiile pe care ]e 
au elevii de la ei înșiși In pri
vința rezultatelor pe care le ob
țin. Deținem de pe acum promi
siunea solemnă a elevilor, că la 
aceste serbări vor aduce multe 
note bune și foarte bune și le 
vor încredința, atunci, pentru 
marele bilanț al tării ce va fi 
oferit, la 23 August, aniversării 
Eliberării.

— S-ar părea, după cite 
se înțelege din dificul
tățile de efort pe care Ie 
implică întotdeauna sfir- 
șitul anului școlar, e£ in 
școli, în aceste ultime 
săptămîni, obiectivul care 
stă în atenție aproape cu 
exclusivitate, este învăță
tura.

— Evident, se va învăța.
Este o perioadă dificilă; se 

desfășoară teze, recapitulări, se 
organizează meditații, consul
tații, vin examenele de bacalau
reat și admitere. Recunoaștem, 
în situația aceasta, că timpul 
este mai zgîrcit pentru alte 
compartimente de activitate.

Elevii a_ însă o mulțime îs 
preocupări fi moWe dmîre eîe. 
patronale ce organizația U.T.CL. 
eu «pnjinU sc-2*i. snt specifice 
toropi perioadei Ia care ne re
le risk 51U se f.r'îzrazâ acum. 
Mai u*ut ca oneînd. veghem 
ca prețTe&J unor asemenea 
aetîvîiău njmscoiare să fie 
bine echilibrat. să nu se inițieze 
nimic de prisos Avem grijă ca 
a±tiviîău> dm afara clasei 
w nu 5fir.£Derăai2â nimlr 
pregătirea școlară a elevilor, să 
nu le răpească din timpul de 
lecții, dar îi ajutăm să le des
fășoare, întracît fac parte din 
viața lor de elevi, se înscriu la 
capitolul tradiții școlare si ale 
organizației U.T.C-, răspund ne
voii lor de acțiune, de a se afla 
permanent antrenați Intr-o ac
tivitate cu direcții multiple.

— De carind, ziarul l-a 
•magial *e acei care î$i 
găsesc timp, resurse in
telectuale, se simt datori 
sa-Sft facă obligația și 
dincolo de manualele 
școlare, pregătindu-se cu 
sîrg și pasiune pentru 
concursurile științifice 
școlare...

•— I-am felicitat și noi, au 
primit premii și din partea C.C. 
al U.T.C. Merită felicitări șl 
stimă, Ia care adăugăm îndem-

Convorbire consemnată de 
LUCRETIA LUSTIG

(Continuare in pag. a V-a)

MARI PAUZE
LE ÎN TIMPUL 

AFECTAT
PRODUCȚIEI

Fatosiree completă a timpului da lucru. Abordăm, din 
nou. această Iernă. evident, nu cu intenția de a aduce nai 
apinii pentru elucidarea unei probleme d* mult elueidatâ- 
ci pornind de la constatarea ci in unitățile economice sint 
numeroase rnerve, în acest domeniu, încă nevaiorifieate. 
Mai mult. In unele întreprinderi, secții, ateliere folosirea 
incompleta a timpului de lucru afectează înșiși îndeplini
rea sarcinilor de producție, realizarea unor importanți in
dicatori de plan.

Revenim, din nou. la aceasti temi pentru ei aici, in acțiu- 
nea de folosire cu randament maxim, a timpului de lucru, 
organizațiile t .TXl au teren lare pentru o intervenție efi
cienți, in șederea dezvoltării Ia tineri a simțului de respon
sabilitate in scopul îndeplinirii zilnice a sarcinilor ce le 
revin. Am plasat investigația noastră intr-o importantă uni
tate a industriei forestiere — I. F. Petroșani.

1

Te aeroportul Okreie dm Varpn-ta

Tn dimineața zilei de 19 mai, 
o delegație de partid și gu
vernamentală, condusa de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Comitetu
lui Central al Partidului Co-

SOSIREA

Un basm, în care acțiunea 
e ireală, fabuloasă, e, artisti
cește vorbind, credibil, pen
tru că în fabulația Iui 
atinge nu realul Intrinsec, ci 
semnificațiile lui. Daeă lupul 
din Capra cu trei iezi i s-a 
părut cuiva a fi sinonimul 
unui chiabur hrăpăreț, pen
tru el constatarea poate să 
fie o realitate, dar pentru 
un altul această identificare 
pare cel puțin futilă. Cum 
identificăm, la ce reducem 
atunci o simfonie neprogra
matică? Realitatea artei e In 
mare măsură una sufletească, 
planurile operei devin credi
bile pentru noi doar atunci 
cînd sufletul nostru comuni
că cu ele. Ceea ce în reali-

ARTĂ SI
CREDIBIL

GHEORGHE SUCIU

late poate să fie inadver
tență, în artă devine fapt 
de logică sufletească. In ro
manul polițist nu reconside
rarea logică a faptelor e cea 
care ne dă — la o analiză 
mai adincă — nota de cre
dibilitate, ci jocul aproape 
nur, teoretic, matematic al 
ipotezelor. Asemenea ..jocu
ri", dacă ne gîndim bine, 
născocește uneori și sufletul 
nostru, de cîte ori nu facem 
și noi „planuri din cuțite și 
pahară". In regii șl reginele 
lui Shakespeare ne regăsim 
ființa noastră, cn toate că 
noi nu sîntem regi, cu toate 
că ei au „trăit" alteîndva 
altundeva. Dacă ipotetic, 
ne-am întîlni cu ei pe 
stradă, numai noi am fi cel 
care i-am recunoaște, ei s-ar 
uita ia noi ca la niște străini 
care parcă doresc să-i în
trebe ceva. Cu alte cuvinte,

(Continuare în pag. a V-a)

A m un ist Român, președintele 
Consiliului de Stat ăl Repu
blicii Socialiste România, a 

A părăsit Capitala pleci nd spre 
Varșovia, pentru a face o vi- 
zită de prietenie în Republica 

• Populară Polonă, la invitația 
Comitetului Central al Parti

LA VARȘOVIA
->

T. F. Petroșani a încheiat pri
mele patru luni ale anului cu 
un bilanț mulțumitor — planul 
producției globale fiind depășit 
cu 2,1 procente. A rămas, în 
schimb, datoare la indicele pro
ductivității muncii, realizat, în 
aceeași perioadă de timp, în 
proporție de numai 99,5 la sută.

Investigațiile efectuate în cî- 
teva parchete de exploatare ale
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La I.A.S. Troian, județul Bacău, te recoltează mecanizat lucerna 

pentru jurej cerde
Foto : O. PLECAN

O RELAȚIE MODERNĂ:

întreprinderii ne-au condus la 
concluzia că nerealizarea acestui 
important indicator de plan a 
fost generată, într-o mare mă
sură, de folosirea incompletă a 
timpului de muncă. Numai în 
cursul trimestrului I s-au înre
gistrat 3 272 zile-om absențe ne
motivate. Raportate la numărul 
salariaților, rezultă ca fiecare a 
lipsit, în medie, de cel puțin 3 
ori, ceea ce — să recunoaștem — 
este un record nedorit. Un cal
cul sumar demonstrează că dacă 
s-ar fi înlăturat aceste absențe, 
întreprinderea putea realiza și 
chiar depăși productivitatea pla
nificată. N-ar mai fi fost nece
sară nici utilizarea a 25 de mun
citori peste numărul scriptic 
planificat.

Absențele nemotivate se răs- 
fring atît asupra productivității 
realizată de cei în cauza, cît și 
de către ceilalți, determinînd în 
multe cazuri, dezorganizarea 
producției într-un întreg sector.

— Cele mai multe absențe — 
ne spunea Iosif Maghiar, mai
stru la parchetul Cibano Ill — 
sint făcute de tineri. Fenome
nul capătă o gravitate în piui 
dacă ne gîndim că ei execută, 
în general, lucrările calificate, 
fiind tractoriști, mecanici de fe- 
răstraie, funiculariști etc. Daeă 
lipsește un mecanic de funicular, 
o întreagă brigadă de 15—20 de 
oameni nu poate da, în acea zi, 
producție...

dului Muncitoresc Unit Po
lonez.

Din delegație fac parte 
tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului de 
Miniștri, Mihaî Dalea, secretar 
al C.C. aFP.C.R., și Ion Pățan, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, au fost prezenți to
varășii Gheorghe Apostol, 
Emil Bodnaraș, Chivti Stoica, 
Paul Niculescu-Mizil, Virgil 
Tr-ofin, Ilie Verdeț, Maxim 
Berghianu, Florian Dânălache, 
Constantin Drăgan, Janos 
Fazekaș Petre Lupu, Manea 
Mănescu, Gheorghe Radulescu, 
Leonte Răutu, Gheorghe Stoi
ca, Vasile Vîlcu, Ștefan Voitec, 
Iosif Banc, Dumitru Coliu, 
Emil Drăgănescu, Mihai Gere, 
Dumitru Popa, Dumitru Po
pescu, Vasile Patilineț, vice
președinți ai Consiliului de 
Stat și ai Consiliului de Mi
niștri, membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, conducători 
ai instituțiilor centrale și ai 
organizațiilor obștești.

Au fost de față Jan Brud- 
zynski, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al R. P. Polone la 
București, și membri ai amba
sadei.

Pe aeroportul Okecie din 
Varșovia, 'pavoazat cu drape
lele celor două state, delega
ția română a fost întîmpinată 
de W. Gomulka, prim-secretar 
al C.C. al P.M.U.P., M. Spy- 
chalski, membru al Biroului 
Politic al C.C. a P.M.U.P., 
președintele Consiliului de 
Stat, J. Cyrankiewicz, mem
bru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.U.P., preșeo.n- 
tele Consiliului de Miniș
tri, St. Jedrychowski, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.U.P., ministrul afaceri
lor externe, Z. Kliszko, mem
bru al Biroului Politic, secre
tar al C.C. al P.M.U.P., J. Loga

Sowinski, membru al Biroului 
Politic, vicepreședinte al Con
siliului de Stat, J. Tejchma, 
membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.M.U.P.. P. 
Jaroszewicz, membru supleant 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, mem
bri ai C.C. al P.M.U.P., repre
zentanți ai M.A.E.. ambasado
rul Poloniei la București, J. 
Ocheduszko. De asemenea, in 
întîmpinare se aflau ambasa
dorul României la Varșovia, 
Tiberiu Petrescu, și membri ai 
ambasadei.

CONVORBIRI
ROMÂNO-PUONE

TELEGRAMA DE LA BORDUL 
AVIONULUI

De la bordul avionului, to
varășii Nicolae Ceaușescu și 
Ton Gheorghe Maurer au adre
sat tovarășilor Leonid Brejnev 
și Alexei Kosîghin următoarea 
telegramă :

Zburînd deasupra teritoriu
lui Uniunii Sovietice vă adre-

AL. BALGRADEAN

(Continuare în pag. a IlI-a)

săm dumneavoastră și întregu- 
• lui popor sovietic un cordial 

salut tovărășesc și urări de 
• noi succese în edificarea co

munismului.

VARȘOVIA 19. — Cores
pondentul Agerpres, I. Dumi- 
trașcu, transmite : La sediul 
Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Unit Polo
nez au avut loc, în cursul zi
lei de luni, convorbiri ofi
ciale între delegațiile de 
partid și guvernamentale ale 
României și Poloniei.

Din partea română au par
ticipat tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, secretar ge
neral al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., preșe
dintele Consiliului de Miniș
tri, Mihai Dalea, secretar al 
C.C. al P.C.R., Ion Pățan, vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, și Tiberiu Petrescu,

ambasadorul României la Var
șovia.

Din partea polonă au par
ticipat Wladyslaw Gomulka, 
prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., Marian Spychalskî, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.U.P., președintele 
Consiliului de Stat, Jozef Cy
rankiewicz, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.M.U.P., 
președintele Consiliului de 
Miniștri, Zenon Kliszko, mem
bru al Biroului Politic, secre
tar al C.C. al P.M.U.P., Jozef 
Tejchma, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al 
P.M.U.P., Piotr Jaroszewicz, 
membru supleant al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.U.P., vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, și Jaromir Ochedusz
ko, ambasadorul Poloniei la 
București.

CUL TURĂ - PERSONAUTA TE
— Personalitatea este un 

continuu în permanentă schim
bare. Ca și culturile. Ca și ci
vilizațiile, care au propriile lor 
procese de dezvoltare. Dar cum 
evoluează culturile, civilizațiile, 
în raport cu schimbările din ca
drul personalității ?

E. P. î Printr-o vie si conti
nuă interacțiune. Fiindcă exis
tă nu numai o personalitate in
dividuală. ci și una colectivă, 
adică personalitatea unei cul
turi sau a unei civilizații. Re
ciprocitatea dintre personalita
tea culturii și personalitatea in
divizilor reprezentativi dină
untrul ei este organică și tota
lă. Cultura e creată de oameni 
în aceeași măsură în care și ea 
creează oameni.

— Există însă invenții fără 
inventator ? Sau operă fără 
autor ?

E. P. : Nu. Dar nu există

Convorbi
nici invenție numii a inven
tatorului sau operă numai a 
autorului. Cei ce realizează o 
mare invenție sau o mare ope
ră poartă în sine întregul spi
rit al epocii lor. Ansamblul 
stilistic al acelei epoci le diri
jează convergent vocațiile, ap
titudinile. talentele.

— Normele de personalitate 
diferă de Ia o societate la alta?

E.P. : Negreșit. Personalită
țile tipice se diferențiază stilis
tic după categoria ae timp is
toric si cea de spațiu geogra
fic. cu toate implicațiile sociale 
deosebite ale acestor categorii.

— Se poate întîlni un grad 
de specificitate la membrii ori
cărei societăți, la apartenențil 
oricărei culturi?

E. P. • Discuția ar fi prea 
vastă. Vă propun amplul stu-

re cu E D G
diu al lui Tudor Vianu „Trans
formările ideii de om“. trans
formări care din antichitate 
pînă astăzi, cuprind și variații
le ideii despre personalitatea 
umană, reflectată bineînțeles de 
cultură.

— Accept propunerea sub 
rezerva unei reveniri în discu
ția noastră pe tema idealului 
uman în diverse culturi. Deo
camdată, ce factori credeți că 
alcătuiesc primordial persona
litatea — mediul sau calitățile 
înnăscute ?

E. P. : In alcătuirea perso
nalității contează întîi mediul, 
adică societatea, ca bază. A- 
ceastă bază se concretizează, 
sub aspectul consecințelor ei 
eficiente. în marile personali
tăți creatoare, care devin ex-

AR P A F U
Donenții exemplari ai acestui 
mediu.

— Dar în ce perioadă a vie
ții. mai precis la ce vîrstă se 
pot statornici sistemele valoarc- 
atitudine. care alcătuiesc nive
lele mai profunde ale persona
lității ?

E. P. : Statornicirea se pro
duce negreșit Ia o vîrstă tînă- 
ră. între 20-25 ani. Pînă atunci, 
începînd din adolescență, are 
loc intervalul căutării. Urmea
ză statornicirea. fixarea în
tr-un sistem de valoare-atitu- 
dine si. în sfîrșit. maturitatea 
care cuprinde elaborarea pro
ductivă pe baza acelei proba
bile statorniciri în coordonatele 
personalității. Dar acest pro
ces exprimă, desigur, doar o me
die aproximativă ; în fond, tem
peramentele, sensibilitatea, in

teligenta diferă de la om la om. 
grăbind sau încetinind, după 
cazuri, acest proces.

— In evoluția acestui pro
ces prețulți mai mult inteli
gența sau aptitudinea dată de 
muncă ?

E. P. : Inteligența nu poate 
fi despărțită de exercițiul unei 
munci. însuși faptul de a gîndi 
abstract este o muncă. Inteli
gența își valorifică supremele 
ei rezerve numai în aplicarea 
la obiectul unei activități.

— Inteligenta este obligato
riu interdependentă cu instrui
rea ? Montaigne, de pildă, a- 
precla inaj degrabă „un cap 
bine alcătuit decit unul prea 
îndopat".

VIORICA TANASESCU

(Continuare în pag a ll-a)

Depunerea 
unei coroane de flori
Luni la amiază, delegația de 

partid și guvernamentală a ță
rii noastre a depus o coroană 
de flori la Monumentul solda
tului necunoscut.

La monument se aflau P. 
Jaroszewicz, general de divi
zie, J. Urbanowlcz, ministru 
adjunct al apărării naționale 
și alte persoane oficiale.

O gardă militară a prezen
tat onorul. Au fost intonate

VIZITAREA
La invitația președintelui 

Consiliului Popular Varșovia, 
Jerzy Maewski, oaspeții au vi
zitat în capitala Poloniei ve
chiul oraș, oprindu-se la Mo
numentul Victoriei, cartierul 
de locuințe „Sady Zoliborzke", 
Piața Popoarelor și Palatul 
Culturii și Științei.

imnurile de stat ale Republi
cii Socialiste România și Re
publicii Populare Polone.

După depunerea coroanei, 
oaspeții români au semnat în 
Cartea de onoare a monumen
tului.

Tovarășii Nipolae Ceaușescu 
și Ion Gheorghe Maurer au 
trecut în revistă garda de o- 
noare.

VARȘOVIEI
Arhitectul șef al orașului, 

Czeslaw Kotely, a dat mem
brilor delegației explicații în 
legătură cu etapele reconstruc
ției orașului, după distrugerile 
suferite în timpul celui de-al 
doilea război mondial.
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de cultură !n circulație astSll 
deviază adesea către aproxi
mare, □ dispersare a preciziei 
și aprofundării, care duc la un 
decalaj aproape endemic între 
„ideea" despre un fenomen șt 
realitatea acelui fenomen.

— în relația cultură-persona- 
Htate-comportare, cum vedeți 
finalitatea umanistă a cnlturii ?

E.P. : Atunci cînd cultura de
vine o forță prin explicarea și 
promovarea unor fenomene noi* 
în intereaul general al societății^ 
ea înseamnă nu numai un pro-< 
greș delimitat în planul său 
intrinsec, dar șl un progres in
tegral pe plan uman. Atunci se 
poate vorbi cu adevărat de o 
finalitate umanistă a culturii. 
Principalul acompaniament al 
relației de care vorbeați este 
onestitatea perfectă 
sinceră de progres 
nele omenirii.

— Există însă o 
sentimentelor omenești, a miș
cărilor sufletești interioare ? 
Cum se poate asimila acest gen 
de cultură ?

E.P. : Viața interioară înain« 
tează mai lent decît progresul 
exterior ; preocuparea cea mai 
de seamă trebuie să ffe o ac
celerare a ritmului sentimente
lor, o reducere a decalajului 
între dorința de a obține bunuri 
materiale și forțele lăuntrice 
ale omului, adesea în primejdiei 
sa stagneze.

— Cum poate fl activată Iim 
mea interioară ?

E.P. : La Grecii antici filozo-* 
fia era învățată nu pentru ea 
însăși, ci pentru a fi aplicată în 
viața morală. Amintindu-ne de 
acest exemplu îndepărtat, tre
buie să folosim filozofia noas
tră și să instruim tineretul sub 
raportul unui perfect echilibru 
între urmărirea bunăstării 

I adusă de epoca noastră și nă
zuința permanentă a amelioră
rii morale. Nu numai pe plan 
profesional — tehnic sau admi
nistrativ — trebuie stimulat spi
ritul de inițiativă și de răspun
dere, cl și pe planul perfecțio
nării intime, chiar dacă suc
cesul nu e imediat și vizibil* 
în ordinea strict socială.

— Marx spunea că omul ca 
totalitate nu e numai un dat, 
dar și un ideal ; personalitatea 
ideală conține implict idealul 
umanist, firește, al fiecărei 
epoci. Cum e reflectat idealul 
umanist in cultura antichității ?

E.P. : Prin cele patru virtuți 
cardinale care dădeau ansam
blul de perfecțiune al omului : 
dreptatea, prudența, cumpăta
rea, curajul. Este un ideal ar
monizat prin facultăți limitative 
-— dreptatea e echilibru, cum
pătarea e inhibiție, prudența o 
rezervă, curajul însemnînd da 
fapt mijlocul de apărare a aces
tor virtuțf limitative, care pă
reau atunci cele mai raționale. 
Cultura reflectă perfect idealul 
uman al vremii : în tragedia 
greacă se combătea cu 
hybrisul, excesul.

— Considerați superior 
Iul umanist al Renașterii?

E.P. î Renașterea nu 
exaltă virtuțile limitative, 
nu se mai definește prin „cu- 
noaște-te pe tine însuți", ci prin 
„depășește-te pe tine însuți". 
Renașterea cultivă aspirația, 
elanul infinit ; poezia ei este 
poezia avinturilor mari, a ten
dințelor ce l-au mînat pe om 
către marile descoperiri geogra
fice. aitronomice si, îndeobște, 
de a largă dilatare, cum ar fi 
tiparul pcctru difuzarea cultu
rii. Renașterea aduce avlntul 
către descoperirea continuă.

— Neoumaniimzl german 
afla, atunci, mai aproape 
acest țel ? Goethe afirma 
..personalitatea este binele 
prem", iar preocuparea pentru 
desăvârșirea el parc mai asiduă.

E.P. : Neoumanismul germarf 
caută o armonizare a idealului 
grecesc cu cel al Renașterii, In 
sensul îmbinării armonioase a 
rațiunii cu impulsurile. Idealul 
umanist capătă acum o nuanță 
pedagogică, urmărită bunăoară, 
de Schiller prin „realizarea su
fletului frumos", în care neo- 
umanlștii văd ideea de armo
nie totală, de împletire a date
lor conceptuale cu intuițiile.

— Se poate vorbi de „obsesia 
personalității" în literatura ro
mantismului ?

E.P. : Fără implicații în pro
gresul real, al societății. In ro
mantism se redeșteaptă aspira
ția vastă, infinită — specifică 
Renașterii — dar acum puter
nic grefată de un caracter su
biectiv. Din această pricină ela
nurile romantismului n-au dus, 
ca șl cele ale Renașterii la des
coperiri de noi continente, cri 
de noi relații în spațiul cosmic. 
Asemenea elanuri au îngustat 
idealul umanist la formula unor 
aspirații strict individuale, le
gate de izolarea geniului, de su
perioritatea sa neînțeleasă. Cu 
tot acest subiectivism, nu se 
poate, totuși, nega romantismu
lui o contribuție imensă în or
dinea generozității, a dăruirii 
de sine, calități apreciate mai 
cu seamă 5n entuziasta sa luotă 
socială pentru cucerirea liber
tăților naționale și individuale.

— Umanismul autentic a vizat 
însă totdeauna îmbinarea din
tre dezvoltarea personalității și 
prețuirea omului In raport cu 
ceilalți. Cum poate fi definită 
în acest caz teoria „supraomu
lui" ?

E.P. : Idealul umanist capătă 
de data aceasta un caracter ne
gativ : „supraomul" lui Nietz
sche e, în realitate un „subom“, 
cel care are „curajul" cruzimii 
și a cărui sensibilitate nu se 
află atinsă de crima nedreptății. 
Ideea de umanitate se substituie 
prin ideea de putere, mai cu- 
rînd subumană decît supra
umană. Acest tip „uman" neagă 
prețuirea omului în ceilalți. Dar, 
ca să-i disprețulești pe ceilalți 
oameni cît dispreț trebuie să 
ai față de tine însuți ’

— Astăzi este reflectat uma
nismul 
unitar 
rană ?

E.P. :

doar pentru delectarea estetică 
a celor inițlați ?

E.P. : Natural; nici o cultură 
a trecutului nu mai poate fi asi
milată integral în actualitate ; 
există în oricare domeniu părți 
caduce care >se pierd o dată cu 
epoca. Dar în acest caz, ele nu 
numai că devin inutile inte
grării în personalitate, dar nu 
mal fac nici obiectul delectării 
estetice. Ideea de permanență 
a unei culturi vechi depinde de 
coordonatele și cerințele epocii 
noi. De pildă clasicismul fran
cez a ignorat complet scrierile 
evului mediu și chiar cele ale 
renașterii fiindcă ideea epocii 
de „general uman" e legată de 
un tip artistic pe care nu l-au 
găsit în acele perioade.

— Ce are, deci, trăinicie In 
cultură ca modelator al perso
nalității ?

E.P. : Exemplul uman, care se 
schimbă după epoci, dar e me
reu un tip de „om".

— Care este tipul modern de 
personalitate ?

E.P. : în trecut, personalita
tea — bunăoară a eroului mitic 
— epopeic sau tragic — era ex
presia omului excepțional, care, 
prin superioritatea sa, îi do
mină moralmente pe ceilalți oa
meni. în epoca modernă, sau 
mai precis în societatea noas
tră. superioritatea nu se mai 
apreciază în dominarea omului, 
ci în dominarea naturii, a cos
mosului, a universului. De aceea, 
altă dată, sau și acum în alte 
societăți, personalitatea poate 
fi și generatoare de conflicte ; 
dar personalitatea adevărată 
este mai ales astăzi numai cea 
generatoare a progresului so
cial și a păcrii.

— In această epocă de victo
rii cosmice ce loc acordați lite
raturii ?

cințe. S-ar putea ivi noi arte, 
din (noi

— Dar
tente ?

E.P. :

LA BUCUREȘTI:
TEATRUL

DE PANT0MIMĂ 
DIN WROCLAW

«r, uc irdixui uc painuiiuiud ujri , .
Wroclaw-. La București. colectivul «enta proprie acelei directive,
teatrului va prezenta, intre 1*—24 Descartes. de pildă, care a fost

A a întrebat: 
w torul aă d

ar

1M 1

LA DOLCE CRONICACRONICA
FILMULUI

adresat directorului țco- 
Pelinescu Costin : 
mulțumit de rezultatele 
de această promoție șl

orientare către 
dezvoltă faiteli-

iluzorie — a fa- 
a oamenilor din

mai. cinci piese mimice : „Labi
rint-, „Femeia-, „Suknla-, „Ma
rama-. .Gridina dragostei". Sce
nariile. regia și coregrafia sini

(Urmare din pag,. I)
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PTTSE UDO
Secvență din film

o cunoaște

primăverii 
pa (ini le

rte ** rr«*R.

REPARTIZAT! 
PE ȘANTIERELE CAPITALEI DÎMBOVIȚA - 

APA DULCE ?!
Ls inceputnl 

Masemnaja in 
noastre, o serie de activai 
de muncă natriotie*. ®rganl- 
xatc de tinerii bacareșleni. 
duminicile si in tlmpol lot 
liber, de-a langal majorilor 
Dîmboviței.

Din păcate, eorăteoia ta
surilor — rcisllală din a- 
feste arțlooi — este In 
contrast ea apa martira, 
•eleată de ei te va Intreprio- 
ierf toocoreiieoe. Siat sile

„Pantomim» este o artă mută* 
— spunea Jean-Louis Barrault — 
tn timp ce mima modernă este o 
artă a tăcerii..., care devine, prfh 
puritatea ei, un fel de cîntec liric 
al gestului-. Teatrul modem de 
pantomim* a preluat gestul dra- flB 
raatic dtn antichitatea clasică și w 
noblețea Uriel din mima orientală. 
Pe aceste două elemente pare că 
*e bazează răsunătoarele succese 
repurtate. In Polonia și pe scenele 
lumii, în cei 2* de ant de activi- 
tale, ae Teatrul de pantomimă din

E. P. ! Avea dreptate. LaicI- 
A ditatea, discernămîntul, iimpe- 
™ zimea spiritului, acuitatea gln- 

dlril. bine utilizate, eînt, deei- 
• Bjusr preferabile unei acumulări 

uriașe de cunoștințe, care să 
poțmleze mintea doar «rhivis- 

• L-:.
— Dar ce părere aveți '“«pre 

convingerea acreditată uitl- 
mele decenii că științele exacte 
sînt cele care ascut inteligența, 
cultura umanistă fiind sortită 
doar ®ă dezvolte gustul pentru 
frumos, pasiunea reflecției ?

E. P. : Fiecare gen de cultu
ră își dezvoltă un anumit fel 
de inteligentă, incompatibil cu 
o gradație de la superior la In
ferior. Orice 
cunoaștere iși

conjecfcuri.
dintre artele exis-

Grupul de cctiltrac’ii-
enontaj a repartizat. Intr-un cadiu 
festiv, pe cel M5 absolvenți al 
meseriilor : betoniști, zidari, dul
gheri, tlmplari, mozaicari, faian
ța ri, instalatori, lăcătuși construc
ții metalice, mecanici auto șl uti
laje etc. La înmlnarea premiilor 
celor mai buni elevi au fost de 
față atlt profeiorti cit si meșterii 
de la care aceștia au Învățat tai
nele meseriilor. Mulți dintre ei au 
fost repartizați In Întreprinderile 
unde s-au desăvirșit ca meseriași, 
alții au plecat pe martie șantiere 
ale Capitalei. Și poate ci mline fi 
vom fntflni pe șantierele Teatru
lui Național, Televiziunii, ansam
blurilor de locuințe din Capital* 
etc.

Ne-am 
Iii, ing.

„Sînt 
obținute 
sînt sigur că absolvenți ca Apostol 
Gheorghe — mecanic auto, Șerbă- 
nică Manda — mozaicar. Vinii 
Bolbăceanu — betonlst sau Muzici 
Ion — zidar, ne vor face cinste 
la locurile de munca unde au foat 
repartizați.

Ne mindrim că în flecara an 
circa 800—900 de tineri afnt ca
lificați în 17 meserii și trimiși de 
către școala noastră pe manie

eoL BFT.

AZI ÎN LIBRĂRII

FRANCISCA

REALITATEA
Filmul lui Federico FeQtni e 

derlanșof discuit* de prnt fi ae 
public nici acum lachaiatt la- 
tr-un fel. ae eaatmmsu 
ces'ela iscate de ^Strada", JLs 
crăcii", „Nopțile Cebtnei". ca M 
dmtniim doar filmele reprezenta 
tine aia regizoruhă. c&e m 
și pe ecranele noastre. Ez^td 
undeva o reală nemulțumire pu
blică față de acest cineast cere 
oferă „atrocități" ambalata in
tr-o anume aură metaforică, dacă 
nu fastuoasă, cel puțin blajină. 
O filozofie a resemnării ca so
luție — firește 
talei singurătăți 
filmele sale.

Imaginea lui awpra degradâ-

rii lumii burgheze e generaliza
tă, deși marele regizor pune in 
serviciul acestei imagini o artă 
a spectacolului remarcabilă. A 
spectacolului și a spectaculosului. 
Aceasta poate și pentru că el se 
mulțumește să fie „consolat 
pentru faptul că filmele sale ar 
putea fi înțelese ca un strigăt 
de neliniște" — cum o declară 
referindu-se, in special, la acest 
„La Dolce Vita" — afund, 
din acest punct de vedere, nu-și 
poate îngădui nici o teamă. 
Spectatorii i-au dat și îi dau mai 
mult decît această consolare, ii 
acordă înțelegerea lor deplină, 
depășind adeseori în intensitate 
chiar și intențiile filmelor lui.

Umanismul ultragiat al eroine
lor sale, din „Strada* și „Nop
țile Cabiriei", era în acest sens 
evident și fără aluziile mistice 
care au leit-motivat /Urnele. E la 
Fellini o constantă religiozitate. 
In fiecare din filmele sale, re
gizorul apără un fel de credință 
fără obiect, îndepărtînd-o de vul
garizarea ce o surprinde, în lu
mea contemporană, tn datele ei 
scandaloase. „Nopțile Cabiriei* 
aveau o secvență despre zădăr
nicia minunilor îndelung aștep
tate, dar bine organizate de 
identificații profitori morali. A- 
cum, o la fel de lungă secvență 
denunță un periferic „maglavid" 
italian, cu toate acele proce
durii triste ale infirmilor fizici și 
^tibiei electrizați de spaima ne-

VITA ILUSTRATA

intii matematician duoă citi
rea unei tragedii de Corneille, 

..SI ce-a vrut au- 
— demonstreze cu a- 

ceaita ?“ Corneille. Ia rindul 
lui. ar fi puujt întreba și el. 

contactul cu o ooerațîe 
matematică a lui Descartes : 
^Si cu ce-mi îmbogățește xpîri- 
*-j2 *“ Deci putem vorbi numai 
de un cantratxmo între diferite 
nouri de bstelumU si au d® 
rjDerioritatea unota asuora ®1- 
eti s: niri d® utHîtatea nu 

jautoii taica vrefteeia dintre
•le.

— Si tetwM aromi, adalra- 
rcBiii ta nrriai. II eeaaideri 

M ăedied si ad iilor 
■■ lei de briceag 

paaxc fi ceare din 
•cairo ®4alini roa- 

dera. in speță nutemaiiea. €«■- 
oderail că ednenlia de anUri 
exagereacă rotai ai local ma- 
*.®9kaUc«?

E. P. : N*x Faptul fa cm® nu 
e -4^. Bău ecte clsd uroează 

UrJe ■j’Tvinistire cel ce n-au 
a6r.~i.rx- ajc; o vocație. De 
■t Dreferin^i gea de

ștBtLs axate* aZtuia a avut toc 
Mb la laaî* epocile- In ar.U- 
EH*ta:e ac stufia cu precădere 
reionea. Literatura, literele în 
maraL Apoi, evul mediu coa- 
iederă ci umarâriica ar fi ex- 
Deraia mei vaatftlți păgîne. și 
OkjTM d® urirn mm ceea ce n 

Guodrirlum. adică stzi- 
diferitelor raaanri ale ma- 

Renașterea reînvie 
antichitatea. aceensuînd din 
'kju iwnlrrtir. pentru
ra epoca modernă să ae Intoar- 

• că Ia cultivarea primordială a
»“_n:el si ■ matematicii. Inte- 
â-oriunea timpului nostru ar 
trebui să respinxă Twedomina- 
re^ ^n-ji amizne gen al culturii 
armociiziadj-le oe toate in 
irord vj posauliteic de pollteh- 
•:e moderni.

— Care ar fl siiad idealul 
«Rltaral al epocii noastre ?

E- P. : Exact ceea ce am apus: 
îrmonMarea Intre spiritul ape- 
clahiărli stricte — dezvoltat cu 
iz.-, mai Intend cu cît ie dife
rențiază și diverwiflcâ cultura 
— cu ceea ce numeam poli teh
nic adică grefarea acestui spi
rit de wecializare pe un volum 
rk mai vast de cunoștințe, la 
care epoc® noastră ne solicită 
!nter.«

— Di Te nl flea rea coltaril ar 
fi deci o caracteristici a tim- 
polei noMra ?

V P : IncontestabQ. In tn- 
rlsf emtuîia naturii, a ms tr

ier m aorprino® tre- 
atwr la ccero- 
re ucra are al

Poate cinematografia 
care e o artă a maselor.

— Ce părere are autorul stu
diului „Genul liric*4, oara va de
cidea din drepturile ei poezia?

E. P. : Nu. N-a decăzut nici
odată o artă dată prin faptul că, 
într-o anume epocă, alte arte îi 
âănt preferate. In Evul mediu, 
de pildă, era considerată supe
rioară arhitectura, celelalte arte 
liind apreciate ca auxiliare. Șl 
totuși, astăzi noi admirăm șl 
sculptura și pictura și poezia 
acelei epoci.

— Credeți Insă că cibernetl- 
clanul de mline. elevu] sau stu
dentul de astăil, se va declara 
îmbogățit spiritualicește — doar 
peste două decenii — de poezia 
romantică ?

E.P. :Nu. Ciberneticienilor n-o 
să le placă anume poezia ro
mantică. dar n-o să Ie displacă* 
în general, poezia.

— 11 aprobați,
Francijqae Vial care 
poezie a științei ?

E.P. : Totdeauna a 
poezie, o literatură 
la nivelul diverselor epoch 
vremea Iul Balzac știința cea 
mai nouă era sociologia, dato
rată lui Aug. Comte. După cum 
Știți Balzac Iși denumea roma
nele .jrtudil" sociologice, șl chiar 
a*a le considera. Deci, nu va 
exiota o poezie a științei, ci 
există și a existat totdeauna o 
poezie a celei mai Înalte cu
noașteri dintr-o anumită epocă. 
Numai că obiectul acestei cu
noașteri aau stiinte va fi mereu 
altuL

— Dar eocmonaatiea, ciberne
tica. astroaaatica nu implică 
•are • aname „luciditate știin-

stanei, pe 
anunță o

existat o 
a științei 

Pe

cultura
PERSONALITATE

și dorința 
pentru bi-

cultură 4

riadul 
■ nu 

„. T <3 MEbh mai multe 
arte. Dar. maodaaă. ele ae d 

fiind că ac-jm su mal 
al tehetoa artistică, ce 
arusie ci un spirit co

al tsnpu-'-d. care le lcoxl 
In n-rapu. Renașterii, 

teeoiric xvn. XVII 
&S®t:ndie netă si o 

rivalitate între arie, 
eu secolul al XIX-le« 
la o Iswăeare a lor : 

i literatură a dot- 
neeotia în pictură a 
t: ; expresionismul, 
veacului nostru au 

« »1 literati,
to<i de o idee co

misură ce

ciuda falselor semnificata pe care 
vrea să le comunice, are probi
tatea profesională a cineastului 
care nu trișează atunci cind antă 
realitatea pe care 
bine.

,.La Dolce Vita' 
tablou al corupției 
fundalul căruia „decade' o inte
ligența, chiar una artistici. Mar
cello, eroul filmului, trece spec
tacular, la suprafața, dintr-un 
mediu trist in altul, devenind 
complica al unei /urni In cor® 
se afundă treptat cn intr-o mlaș
tină absorbantă.

Fellini e, poate, prea „expli
cit" — aceasta, spre exemplu, ti 
diferențiază net de Antonioni, 
într-o aplicare cinematografică 
pe o temă identică — el aducind 
pe ecran situații In piui și inu
tile, exerciții de stil și da teh
nică, ca intr-un exact, dar firi 
sens artistic, dicționar da rime. 
De aici, o diluție cart, aparent 
nu supără, dar estompează lem- 
nîficația scenariului elaborat de 
Lo Duca. In această privință, pu
tem consulta scenariul apărut In 
numerele 1 ți 2 din anul 1963 
al revistei Secolul XX, 
urmări „indicații* de 
n-au ajuns pe ecran, 
de concluziile amare
tristeți profunde, care au devenit 
in film moi mult spectacol In 
sine.

pentru a 
text cere 
E vorba 
ala unei

TUDOR STANESCU

accentul pe 
«o-sf x nu pe tenmca specifica 

’^nef arte, artele ae unesc prin 
recepție. Eîerogeni- 

<area indie* aici si o iimpezî- 
:■? a mmtii. care nu înseamnă 
mima: disociere a lucrurilor, ci 

rj.T>r.r.derea unei legături 
, ■ _ ii-re intre lucrurile diso-

• * Dt -J5 
Rr- rea- w - - .a a f^^gt să — vR arte vor fl incorporate 

’■ personalitatea nmană a vllto- 
țlelTî- A *

r isru Pier- E_P. : Greu de presupus. în-
îd T-?<RdBfâRe--.-k car? tr-o epocă de o mobilitate ex-

-fetsm .tj în tremă, rapiditatea mișcărilor
, *£■ toeij s.2*ă r.r jr- " poote fi neprevăzută în conse-

ți fi ei" care anuleaiă afectivi
tatea, lirismul ?

E.P. : Cînd un fenomen se 
sedimentează în conștiință 
poate determina o atitudine li
rică (1 afectivi, oricare ar fi 
natura lui. Bunăoară, chiar 
acum un veac poetul american 
W. Witmann consacra, cu o 
sensibilitate din cele mai exal
tate, un poem locomotivei ; cu 
aceeași autentică vibrație dove
dită de alți poeți față de o 
floare sau de un astru, el a 
proslăvit performanțele tehnice 
ale culturii modeme din vre
mea sa fiindcă în mediul a- 
merican aceste coordonate noi 
care presupun de asemenea lu
ciditate științifică se sedimen
tale ri si se familiarixazeră în 
conjtjfrAe mai înainte deci*, in 
alte tirL Același lueru poate 
ivea toc fată de -Jrirrele reali- 
rlr: rttmtxf.re. tehnice, rtd ele 
»-* _ innrporat :n
■mal r.i apar doar ca «im- 
pie cate exter-.oare.

— Tairtii si ■■ aamal eL 
iflrai că fiecare epecă irebaia 
aâ-fi acrie prwprlile cărți im 
mai exact, fiecare geaeratfe da- 
tareaxă cărțile geaerațlel wr- 
mătaare. Sinteți de aeard ea 
această apreciere ?

E-P.: O generație nu poate 
apune Intr-adevăr că-si scrie 
propriile cărți dacă din ele lip
sește »i un element anticipativ, 
îndreptat către generațiile ur
mătoare. Fiindcă artistul ade
vărat este omul care pătrunde 
mai adine în esența lucrurilor, 
▼ăzind mai clar consecințele 
proiectate în viitor. Tocmai din 
esența prezentului el scoate mai 
mult decit prezentul ; dacă se 
rezumă numai la suprafața pre
zentului. fără a intui și esența 
acestui prezent care va avea 
totdeauna și deschideri către 
viitor, ne aflăm în fața unei 
opere banale, fără pondere.

— 8e poate afirma c& există 
cărți dintr-a perioadă mal ve
che, care nu mai sînt pe mă
sura timpurilor noastre?

E.P. : Depinde de perioadă. 
Depinde de cărți- în general noi 
acceptăm acum șl unele cărți 
mediocre care apar fiindcă ne 
atrage elementul pantonomic, 
cum spunea Tudor Vianu, adică 
recunoaștem componente fami
liare vieții actuale dincolo de 
satisfacția artistică. Cărțile me
diocre ale altei epoci, care au 
pierdut acest element, nu ne 
plac. Cărțile mari ale altei epoci 
sînt oricind șl pe măsura timpu
lui nostru fiindcă ele cuprind o 
esență anticipativă, cu deschi
deri și către r\oi.

— Cultura umanistică e ne
cesară în globalitatea sa ca va
loare formativă, pentru alcătui
rea armonioasă a personalității ? 
Există domenii ori capitole apte

E.P. : Tocmai în momentul de 
față, literaturii ii revine un rol 
de maximă importanță. Aceste 
victorii cosmice, de care vorbiți, 
nu sînt încheiate, ci se află în 
curs de dezvoltare, cu perspec
tive nebănuite pentru viitor. Ce 
izvor mai fecund poate exista 
pentru o fantezie creatoare, 
care cuprinde osența prezentu
lui nostru ? Literatura poate 
intui și anticipa elanurile infi
nite pe care le va atinge min
tea omenească.

— Cum anume trebuie folo
site cărțile pentru a fi lucrurile 
cele mai de 
să devină 
sale ?

E.P. : Intii 
minat snobismul 
devină un simplu mijloc de re- 
comandație socială pentru cei 
c« le-au citit, ci expresia unei 
nrvti intime, lăuntrice. Pe de 
altă parte, lectura ză nu fie nici 
u- scop in sine, iar omul să 
dispară complet in paginii 
sense, ci ea să devină 
trument de îmbogățire 
fecționare a vieții. Cu 
conștiință și înțelegere 
abordată o carie.

— Cum poate deveni cititorul 
creator ?

E. P. : Cartea nu trebuie să fie 
expresie de literă sacră, dogmă 
pe care trebuie s-o aplice ori
cum cititorul, ci prilej de re
flecție — lucru mai important 
decît lectura însăsi. Prin a- 
ceasta, el devine un cooperator 
la ideea citită și din simplu lec
tor pasiv devine un creator ac
tiv ; numai întrucît cartea te 
face creator ea își dovedește 
utilitatea, altfel reprezintă un 
simplu material arhivistic men
tal.

— In penultima dv. lucrare 
„Călătoriile Renașterii" unul 
dintre impedimentele cunoaște
rii. sau mobilul slabelor rezul
tate artistice este „fantasticul 
ignoranței" Producînd, prin ab
surd, o mutație la epoca moder
nă, cum credeți că ar opera a- 
ceat „fantastic al ignoranței" 
astăzi ?

E.P. : Acum ignoranța ar pu
tea fi privită nu în cadru de ima
gini fictive ci de idei fictive ; 
cele mal multe, din aceste idei, 
dacă nu chiar toate, provin 
dintr-o lacună a culturii. Pe 
baza unei informații incomplete, 
a unei inițieri semidocte, se 
ajunge la concluzii eronate, ori 
deviate, din lipsa datelor efec
tive care să deslușească dife
rite fenomene. în legătură cu 
unii scriitori, curente și în ge
neral preocupări umaniste, 
domnesc unele idei gata făcute, 
provenite din lipsa informați
ilor respective, completate prin
tr-o comtagioasă conjectură 
mentală bazată pe minime rezis
tență în cultură. Materialul vast

preț, fără ca omul 
unealta uneltelor

de toate să fie eli- 
cârțile să nu

un ins- 
«i per- 
această 
trebuie

idea-

mai 
Omul

se 
de 
c& 

SU-

PENTRU TIMPUL OV. SJE1R

nemținemți

1«

LA DOLCK VTTA rul«*x4 la Pa
tna (oraâe 11; 14 39; 3»k 
TARZAN. OMIT JIAGLH ratea
ză la R-w- "' ca (orele 9J5 : U.4g»

Maa : 1L45 ; 21) ; Festival <o-
reie (Lid . 11.15 , 11.34 : U ; 11_M ; 
îl). PRINTIL NEGRU ralraxi 
la LueeAfLiul Ionele 9.15*. 1UM ; 
1145 ; 14.15 ; U.38 ; 21) ; Favorit 
loreie 1* 13 : 15.M : U : MJ4 : In
completare Reportaj de 1 Mar) : 
Bucureri (orele I ; 11.15 ; 13.M ; 
14J4 : 11.45 ; 21) ASASINATUL
S-A COMIS LUNI rulează la 
Victoria (orele 1 ; 11,15 : 13.34 : lt ;
11.34 : M.45). A TRAI PENTRU A
TRAI rulează la Centra] 
B.M ; 22. 22,22, _
NUL TĂU orele 17 ; 31). ILUZII 
rulează le Lumina (orele 1.45—
15.34 In continuare ; 11.45 ; M.45 : 
In completare Romeo șl Juliets). 
PENTRU TNCA PUȚINI DOLARI 
rulează Ia Viitorul (orele 15,30 ; 
11) NOAPTEA E FĂCUTĂ PEN
TRU... A MSA rulează la Doina 
(orele 9—14 matineu pentru copii ;
11.34 : 13.45 ; 18 ; 18,30 : 20,45) ;
Volga (orele 3—15.45 în continuare; 
18.15 : M.ÎO). CRĂCIUN CU ELI- 
SABETA rulează la Union (orele 
15,30 ; lfi ; 20.3C) ; PE PLAJELE

_______ ___  _______ (orele
12 . 14.31 ; CONTFMPOKA-

18.43 . TI.T5) CRIMA ÎN STIL 
PERSONAL r_Ieaz5 la înfrățirea 
Orele 15.15. U 4B . *4). APELE 
PRIMĂ VERII la Buzeftj
orele 15l3S—11 ; !n completare 
PRELUDIUL $1 FUGĂ) ; Cotro- 
cenl Orele 15.34 ; U ; MJ5) 
GRINGO rulează la Daria 
l.M—II M tn eonimuare ;
21) ; Miorița (orele 1.31 ;
14 ; ILLS : 1LM ; 23.4B). PE URME
LE ȘOIMULUI rulează la Bucegl 
'orele 9.M : Îl : 15.34 ; 14 : M,M) : 
Aurora (orele 1 ; 11.15 ; 11.34 ; 16 ; 
18.15 : 24 341, Arta (orele 9—15.45 
in continuare : 18 : 15 : 24.34) ; CĂ
SĂTORIE PRIPITĂ? rulează Da U- 
nirea (orele 15.38 ; 18). BECKET 
rulează la Lira (orele 11) ; TATA 
DE FAMILIE rulează la Drumul 
Sării (orele 15 ; 17,30 ; 20) ; Vitan 
(orei® 15.30 : 18. PENSIUNE PEN
TRU HOLTEI orele 20.30). VRE
MURI MINUNATE LA SPESSART 
rulează la Ciulești (orele 15,30 ; 
II : 20.30) : Rahova (orele 15.30, 
ROMANȚA PENTRU TROMPE
TĂ orele 18). RĂUTĂCIOSUL A- 
DOLESCENT rulează Ia Pacea (o- 
rele 15.45 ; 18 ; 20,15). RIO BRAVO 
rulează la Crlngași (orele 15,30: 18); 
Progresul (orele 15 : 18 : CASA 
NOASTRĂ orele 20,30). ÎN UM
BRA COLTULUI rulează la Me-

(orel® 9 ; 11.15 ; 11.30 ; 16 ; 
M.3S) ; Modera (orele 9 ;

13.38 ; M : 11.15 ; M.38) ; Fla- 
(orelc I : 11.15 : 11.34 ; 16 ;
20,30). COMED1ANȚII ru
la Floreasca (orele 9 ;

18 ; 19.38) ; Tomis (ore-
9.15—17.38 în continuare) ;

!n
ADIO 
(orele 
11.45 ; 
11.45 ,

lodla
18.15 ; 
n il: 
mura
11.15 ;
leazâ
12 :
le z.__ ____ ... _____________
PARADISUL INDRAGOSTIȚILOR 
rulează la Gloria (orele I ; 11.15 ; 
13.38 ; 18 ; 18.15 ; 24.34) ; GrivRa
(orele 9 ; 11.15 ; 13.38 ; II ; 18,15 ; 
20.38). PIPELE rulează la Moșilor 
(orele 15.30 ; 18 ; 24,34], La tST 
DE EDEN rulează la Popular (o- 
rele 15.30 . II ; 30,34) PAȘA ru
lează Ia Munca (orele 16 ;
PE TEREN

ie : 
PROPRIU orele 20). 

RISCURILE MESERIEI rulează la 
Flacăra (orele 15.34 ; 18. AUTORI
ZAȚIE DE CĂSĂTORIE orele 
20,30). TATA rulează la Ftrentari 
(orele 15.M ; 18 ; M.15)- BUNA
ZIUA CONTESA rulează la Cos
mos (orele 15,30 ; 14 ; 20,15).

GRĂDINI CINEMATOGRAF 
19—25 MAI 1944

PRINȚUL NEGRU rulează 
Stadionul Dinamo (orele 20) ; 
Doina (orele 20) ; TARZAN, OMUL 
JUNGLEI rulează la Festival (o- 
rele 20) ; A TRĂI PENTRU A 
TRAI rulează Ia Expoziție (orele 
20) ; PROFESIONIȘTII rulează Jh 
Buzești torele 20) ; PE URMELE 
ȘOIMULUI rulează la Bucegl (o- 
rele 20) ; CĂSĂTORIE PRIPITA ? 
rulează Ia Unirea (orele 20) ;

la

BECKET rulează la Lira (orele 
20) ; PE URMELE ȘOIMULUI ru
lează la Aurora (orele 20) ; CO- 
MEDIANȚII rulează la Tomis 
(orele 20) ; PE URMELE ȘOIMU
LUI rulează la Arta ‘orele 20) ; 
TATA DE FAMILIE rulează la 
Vitan (orele 20) ; VREMURI MI
NUNATE LA SPESSART rulează 
Ia Rahova (orele 20) ; RIO BRA
VO rulează la Progresul Parc 
(orele 20).

• 17,30 — Telex TV « 17,35 - 
Pentru copil : „Aventurile lui 
Joe" o 17,40 — Limba engleză. 
Lecția 58 o 18,05 — Pentru școlari. 
Vă place muzica 7 Participă or
chestra de studențl „Academica" 
a Conservatorului „Ciprian Po- 
rumbescu". Dirijor șl comentator 
Alex. Sumskl o 18,45 — Țarina de 
la Abrud. Prezintă Tiberiu Ale
xandru, • 19,00 — Telejurnalul de 
seară. Buletin meteorologic • 
19,30 — Din lumea științei • 20,00
— Seară de teatru : „Oameni și 
șoareci14 de J. Steinbeck o 21,34 — 
Prim plan : Tudor Mușatescu. E- 
mislune de Manase Radnev o 21,50
— Mic concert cu Melania CJrje, 
Candid Stoica, Constantin Drăgă- 
nescu o 22,25 — Itinerar european. 
Cu Michel Butoi* pe urmele lui 
Victor Hugo. Emisiune de Dan 
Hăullcfi < 22,45 — Telejurnalul 
de noapte.

-Steutre
MARȚI 20 MAI

Teatrul Național „I. L. Caragia- 
le“ (sala Comedia) : IDIOTUL — 
ora 19,30 ; (sala Studio) : TRAVES
TI — ora 19,30 ; Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (B-dul Schitu 
Măgureanu) : METEORUL — ora 
20,00 ; (sala Studio) : TANDREȚE 
ȘI ABJECȚIE — ora 20,00 ; Teatrul 
,,C. I. Nottara" (B-dul Magheru) : 
VIJELIE ÎN CRENGILE DE SAS
SAFRAS — ora 20 ; (sala Studio) : 
ENIGMATICA DOAMNA „M" — 
ora 20,00 ; Teatrul Gtuleștl : 
CURSA DE ȘOARECI — ora 19.30 ; 
Teatrul ,,Ion Creangă" : POVESTE 
NETERM1NATĂ — ora 1G,OO ; Tea
trul Țăndărică (Str. Academiei) : 
TIGRISORUL PETRE — ora 10,00 ; 
ȘORICELUL ȘI PĂPUȘĂ — ora 
17,00 ; Programul spectacolelor sus
ținute de „Teatro Nacional“ de 
Guinol (Cuba) în sala din Cal. 
Victoriei a Teatrului Țăndărică ;
IBEYI ANA — ora 17, DON JUAN 
TENORIO — ora 20,00 : Teatrul 
„C. Tănase" (sala Savoy) : TANA- 
SE REVUE — ora 19.30 ; (Cal. 
victoriei) : FEMEI, FEMEI, FE
MEI — — ora 19,30 : Grădina „Bo
ema : NU TE LAȘA STROE — 
ora 19,30 ; Teatrul de esiradă „Ion 
Vasilescu1' : HANUL MELODII
LOR POPULARE — ora 20.0U.

autentic pretutindeni și 
în cultura c.ontempo-

Nu. Fiindcă, după cum 
spuneam, progresul științei șl 
al culturii nu are întotdeauna 
în vedere un progres 
omenirii.

Umanismul, prețuirea 
ca valoare și scop

real al

omului 
suprem 

este implicit socialismului. Marx 
a definit acest gen nou de uma
nism printr-o scurtă dar glo
bală definiție : „omul este ce* 
mai înaltă ființă pentru om".
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„SA-L PORȚI
ANUL EDITORIAL ’69

CU CINSTE!
într-un fel sau altul, perioa

da de pregătire pentru primirea 
în rîndurile organizației U.T.C. 
se încheie în cele din urmă. 
Mai temeinic sau mai puțin te
meinic pregătit, tînărul ajunge 
5n fața momentului solemn : în- 
mînarea carnetului de membru. 
Este momentul care consumă în
treaga emoție adunată pînă a- 
tunci și ale cărui semnificații 
justifică pe deplin seriozitatea, 
profunzimea și perseverența efor
turilor din etapa anterioară. De 
regulă, cu acest prilej, tînărul 
se prezintă înaintea celor 7-9-11 
membri ai comitetului, secreta
rul organizației sale este, sau ar 
trebui să fie, și el acolo și i se 
pun întrebări. De felul în care 
răspunde la ele depinde, în fond, 
calificativul dat perioadei de 
pregătire. Numai că — în unele 
cazuri — naivitatea întrebărilor 
și lipsa totală de înțelegere a 
rostului lor în profunzime con
tinuă de fapt, la același nivel 
mediocru ceea ce se începuse în 
perioada de pregătire. La Buzău 
mi s-a spus ca, de obicei, se 
adresează tînărului una-două 
întrebări — și gata- într-un alt 
oraș, la Craiova, am aflat ci, h 
„întreprinderea poligrafică" de 
pildă, vreo 7-8 membri ai comi
tetului, așezați de-a lungul unei 
mesey au pus fiecare cîte o în
trebare celui din fața lor, care 
stătea ca în mijlocul unui cerc. 
Dar și într-un loc și în altul —• 
mai bine zis ■ și în altele — 
întrebările au fost de același ca
libra, mărunt: ce sărbătorim la 
data cutare, dar la data cutare, 
ce funcție are un tovarăș sau al
tul din conducerea partidului, 
care sînt drepturile și îndatoriri
le .unui utecist — și cam atît 
Ba nu, greșesc : la aceeași între
prindere poligrafică mi s-a rela
tat, cu satisfacție chiar, că o fată 
care venise la confirmare în mi
nijupe, a fost luată „în focuri 
așa de rău, îneît a ieșit plîngînd 
de acolo.

Glipele cînd are loc confirma
rea nu realizează, așadar, nici un 
fel de dialog intim, nu mai sea
mănă, pînă la utma, nici ma- 
car cu un examen sever, ceea ce 
iarăși ar mai fi de înțeles î este 
pur și simplu un interogatoriu 
de Ia care tînărul iese transpirat 
și le șoptește apoi celorlalți, din
colo de ușă, cam la ce să se 
gîndească.

Actul confirmării de către co
mitetul U.T.C. este însă, dacă ne 
gîndim bine, un moment impor
tant dar nu CEL MAI IMPOR
TANT, pentru că pe primul plan 
rămîne hotărîrea organizației de 
a primi sau nu un tînar și aceas
ta contează în primul rînd. Cu- 
vîntul însuși, confirmare, nu în
seamnă decît întărirea unei^ de
cizii luate mai înainte- Buneinte* 
Ies, mai poate însemna și infir
mate, însă nu am auzit prea des 
sa se întîmple așa ceva. Prin 
urmare, comitetul U.T.C. trebuie 
să vadă, din discuția pe care o 
poartă cu tînărul, în cg măsură 
se susține hotărîrea organizației» 
dacă este pregătit sau nu întru- 
totul pentru clipa înmînării car
netului. Or, lucrul acesta nu se 
poate face apelînd la întrebări 
cu răspunsuri care țin de cunoș
tințele cotidiene ale fiecărui tî
năr, de o banalitate care trans
formă formalitatea în formalism. 
Dimpotrivă, acum este prilejul 
de a-1 întreba pe tînăr cum a 
decurs perioada sa de pregătire, 
în ce măsura a izbutit să-și cu
noască viitoarea organizație, la 
ce activități ale ei a participat 
— iar aici trebuie spus că sim
plul fapt că nicăieri n-am aflat 
să se fi pus astfel de întrebări 
este cel mai bun 
nici n-au interesat 
aceste amănunte.

De asemenea nu 
se pună, tot acum, o întrebare 
care mie mi se pare esențială în 
procesul amplu de primire în 
U.T.C. : cum ai dori să se des
fășoare momentul înmînării car
netului tău? După cîte mi-am 
dat seama, nimeni nu se gîndește 
nici măcar ca la o posibilitate 
la această întrebare și în felul 
acesta comitetele U.T.C. ale or
ganizațiilor pe care le-am văzut 
se vitregesc de bună voie de 
sugestiile cele mai prețioase ve
nite din partea celor direct inte
resați. Am întrebat eu însumi pe 
cele șapte fete de la cooperativa 
„Sporul" din Buzău, aflate a- 
tunci tocmai în așteptarea zilei 
sărbătorești, iar ideile pe care 
le-am auzit puteau acoperi o 
săptămînă întreagă de activi
tăți cu bogăția sugestiilor formu
late. Desigur, dacă s-ar ține sea
ma de ele...

De cele mai multe ori însă 
înmînarea carnetului U.T.C. se 
face si acum departe de orico 
intenții de festivitate, se organi
zează chiar fără știrea celor ce 
urmează să fie în centrul aten
ției, fără să li se spună nimic.

parca pe ascuns de ei, ca si 
cum, la urma urmei, nu le-ar fi 
necesară nici participarea. §i nu 
o dată se desfășoară ca într-un 
oarecare proces verbal de preda- 
re-primire cu semnăturile de 
rigoare. La Fabrica de confecții 
din Craiova, cele aproape 30 de 
fete primite în U-T.C. în acest 
an au fost pur și simplu aduna
te într-o încăpere, „mobilizate- 
și de data asta de secretarii de 
organizații înainte de intrarea 
în schimbul de după amiază, 
„în două tranșe, nu toate odată-*, 
mi se precizează. Dar de fiecare 
dată la fel : locțiitorul secretaru
lui U.T.C. al comitetului coordo
nator le-a striru mina pe rînd $i 
le-a întins carnetul : ,,Să-l pur
tări cu cinste- — nu a uitat să 
adauge. Și le-a mai spus, își mai 
amintește încă, vreo cîteva cu
vinte, însă totul nu a durat mai 
mult de 10-15 minute. Intr-un 
alt loc, la întreprinderea „Inde
pendența-, locuirile s-au petre
cut cam în aceiași mod, cu o 
singură deosebire : H s-a strias 
mina la ieșirea din schimb.

Așadar. nJd cadrul- acesta 
nu asigura, de la sine. dimen
siunile solemne ale unui moment, 
solemn prin definiție P prin 
scopurile sale; tocmai din vina 
organizatorilor, care m uită, nkâ 
In asemenea clipe, preocupările 
de natură fals organizatorică ți 
strică uneori ceea ce Zte mai 
important Am văzut nu o dată, 
mm tinerii sînt puși tot acolo, 
în adunare. în fața întregii săli, 
să i semneze într-un registru 
pentru primirea carnetului, apoi 
H se cere trei lei. costul său, iar 
băiatul nu are trei lei ți dă cinci 
sau zece, ți secretarul se caută 
prin buzunare după rest si strigă 
în sală cine are să schimbe zeca

pur și simplu un

argument că 
pe nimeni

am auzit să
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MARAMUREȘ 
rinduriZe cu 

ttneri nunei- 
elevi etc.. im- 
prezent. pests 

utecițti. Peste

U.T.C 
lărgit 
2 479 

țărani, 
mărind, in 
45 000 
10 OOO dintre ei sini co
muniști ți contribufia lot 
in viața organizațiiior din 
care jac parte este lăuda
bilă. Alți aproape 2000. 
âe asemenea, 
comandați si 
din nodurile
Cifra noilor primiți in 
U.T.C., insă, este departe 
de a evidenția strădania 
organizațiilor U-T.C. 
vind atragerea de 
membri. Este vorba 
încă aproape 14 000 
tineri, care la această 
se află în afara organiza
ției. Majoritatea — peste 
8 000 — se află tn mediul 
rural. Intr-o recentă ple
nară a comitetului jude
țean al U.T.C. se critica 
faptul că tn 
Sișești,
Botiza, Dragomirești, Să- 
cel, Moisei, Boiu Mare 
etc., doar 20—40 la sută 
din totalul tinerilor sînt 
membri ai U.T.C. (locali
tățile enumerate sînt cele 
mai îndepărtate de centrul 
de județ). O situație ase
mănătoare se prezintă șt 
în ramura minieră, unde 
procentul de primire este 
de numai 10—15 la sută 
față de posibilități. Dețin 
„recordul" Comitetul mu
nicipal U.T.C. Baia Mare 
și cele orășenești din Cac- 
nic, Vișeul de Sus și 
Borșa.

au fast re
faci paris 
partidului.

pri- 
noi 
de 
de 

ord

comunele
leud, Ruscova.

V. MOINE AGU

Alteori se mai încearcă plasa
rea accentului în adunările or
ganizațiilor, însă nu cu prea 
mult succes fiindcă din nou to
tul se face fără participarea di
rectă a celor în cauză, aceștia 
sînt și de data asta „mobilizați- 
cu o zi sau două înainte, ca la 
o ședință oarecare. Secretarul 
comitetului U.T.C. de la Uzina 
de mase plastice din Buzău mă 
asigura insistent că mîine se va 
ține neapărat ședința pentru în- 
mînarea carnetelor celor cinci 
tineri confirmați încă din mar
tie. Dar aceștia, întrebați apoi 
de mine, afirmau că nu știau ni
mic. Numai secretarul hotărâse 
asta, fără să le spună și lor. 
Dincolo, la „întreprinderea poli
grafică" din Craiova, înmînarea 
s-a făcut de asemenea într-o 
adunare a organizației. ’Dar a 
fost o adunare obișnuită, de lu
cru, cu o tema bine stabilita 
și abia la „punctul 2 al ordinei 
de zi" s-a adăugat, cu o zi 
înainte „înmînarea de noi carne- 
te“ 
tul 
s-a 
nu
lemn nu a avut însă, nici așa, 
nimic festiv în desfășurarea sa 
Strîngerea de mîna s-a mutat 
doar din biroul secretarului în 
sala de ședințe și cam asta a 
fost singura deosebire. Iar ar
gumentul în sprijinul acestei 
afirmații există, de necontestat: 
cei patru tineri care n-au parti
cipat la adunarea aceea — unul 
a avut un meci de fotbal, altul 
repetiție la brigada artistică, al
tul... — au putut să-și primeas
că după cîteva zile carnetul, tot 
în biroul secretarului, fără să 
mai fie nevoie de alt „cadru".

Se face ce fn ce mai rar 
parc? ața <MI an văzut anul tre
cut !ntr-o comună din județul 
O1L h Steicănesti- Am asistat 
atonei, la o orbitoare în toată 
puterea cipriotului : tinerii nou 
intrări tn U.T.C- își primeau 
carnetul sus, pe scenă, sub dra
pelul comunale,
apoi le-an vorbit cei mai vechi 
comuniști dm comună, despre 
tinerețea si propria lor calitate 
de utecijti. p au primit flori ți 
fencitiri. iar totul <-a încheiat 
cu no program îl vestitei forma
ții de dansuri a Stoicăne^tilor da! 
In cinstea lor. Sînt convins că 
băieții ți fe*ele care și-an primit 
atunci carnetul nu vor uita nici
odată mi acera, toată ziua a- 
ceea. tot așa cum mi s-a părut 
firesc ca acum, la Craiova. să mi 
se vorbească despre același mo
ment cu nesiguranță, cu ezitări, 
pentru că tinerii nici nu-și mai 
aminteau deja cum se petrecuse 
evenimentul din urma doar cu 
trei săptămâni sa a o lună. în
drumările ți recomandările exis
tente în acest sens sînt însă atil 
de limpezi, incit nici nu poți 
spune că nu le-ai înțeles. Ele ur
măresc, dimpotrivă, ca momen
tul înmînării carnetului de mem
bru să devină un adevărat punct 
culminant al întregului act al 
primirii în U.T.C. și să repre
zinte pentru tînărul respectiv un 
moment cu valoare de simbol 
care să-și păstreze prospețimea 
în memorie. Tocmai de aceea se 
și precizează cu insistență ca 
asemenea activități să se orga
nizeze într-un cadru cu adevărat 
deosebit, pe traseul unei excursii 
sau în preajma unui monument 
istoric, de-a lungul unor festivi
tăți dedicate în întregime lor 
sau în cuprinsul altora în care 
să se scoată distinct în evidență 
semnificația acestui moment, 
unic în felul său. Și, ceea ce 
trezește nedumerirea este că mo
dalitățile acestea nu se dovedeau 
de loc necunoscute pe unde tre
ceam, din contră, se știa foarte 
bine „cum ar fi trebuit făcut". 
Și uneori chiar mi se promitea 
că „data viitoare** s^u „de acum 
încolo- așa se va și face. Or, 
amănuntul acesta sporește gravi
tatea situațiilor fiindcă dovedește 
0 neglijență cu bună știință în
treținută. o atitudine de nepăsa
re de-a dreptul condamnabilă- Si 
mă îndoiesc că redresarea se va 
realiza numai prin promisiunile 
făcute fiindcă, odată ce recoman- , 
dările erau îndeajuns de cunos- j 
cute, ele pot fi tot atît de bir» . 
ignorate și de acum încolo. A le 
înșira din nou acum ar semăna 
cu repetarea încăpățînată a unei 
lecții la care elevul rămîne de 
fiecare dată, repetent. Așa că 
nu această „tablă a înmulțirii- 
trebuie repetată acum, și nici an- | 
gaj am eu tele îndoielnice făcute 
sub forma unor promisiuni.' Sînt 
necesare, mai degrabă, măsurile 
capabile să imprime obișnuința 
respectării lor.

D. MATALĂ

și asta numai fiindcă activis- 
comitetului municipal U.T.C. 
gîndit că prilejul era bun și 
trebuia scăpat. Momentul so-

Combinatul de îngrășăminte cu azot din Piatra Neamț. Macaraua- 

porial, care deservește secția de amoniac

Foto: O. PLEC AN

Indiscutabil, Editura teh
nică se bucură azi de un pres
tigiu de necontestat. Lucru da
torat nu atît cantității lucrărilor 
apărute sub auspiciile sale — 
deși cele circa 4600 titluri, cu un 
tiraj total de peste 25 milioane 
exemplare, puse în circulație de 
la data înființării sale fac cinste 
oricărei activități editoriale — 
dt, în special, calității cărților 
încredințate tiparului. Cum însă 
orice muncă este perfectibilă 
v-am ruga să ne spuneți, tova
rășe director, în ce anume constă 
acel plus calitativ, acea orien
tare spre mai bine a planului 
editorial pe anul 1969 față de 
perioadele precedente ?

— în condițiile revoluției teh
nico-științifice cînd pe plan 
mondial, de la o zi la alta, apar 
noi și uimitoare performanțe 
tehnice, cînd știința face, sub 
ochii noștri, descoperiri care altă
dată ax fi durat veacuri sau de
cenii, devine tot mai greu să ho
tărăști ce anume trebuie să ti
părești pentru a satisface dorin
țele tuturor categoriilor de spe
cialiști, pentru a ține pasul cu 
progresul tehnic. Tocmai de 
aceea mai mult decît în alți ăni. 
Ia întocmirea planurilor tema
tice am avut în vedere atît cu
prinderea unor teme cît mai va
riate din punct de vedere al spe
cialității — cu alte cuvinte să 
fie reprezentată fiecare ramură 
industrială — preponderența fi
ind acordată acalor sectoare pe 
a căror dezvoltare se pune ac
centul în etapa actuală — pre
cum și nivelul de tratare al pro
blemelor pe categorii de cititori 
(muncitori, tehnicieni, ingineri).

•— Este vorba de gruparea 
unor lucrări pe serii ?

— Exact. In domeniu] cons
trucțiilor de mașini, de pildă, cî
teva lucrări de nivel superior sînt 
grupate în seria „Proiectarea 
construcțiilor mecanice- iar altele 
în seria „Tehnologia construcți- 
iIot mecanice-. Pentru ramurile 
energetice și electrotehnice apar 
seriile „Mașini electrice- și „Ac
ționări electrice- ; pentru auto
matică și calculatoare seriile 
„Practica automatizării-, „Iniție
re in automatica și calculatoare-, 
„Biblioteca de automatică", 
„Informatică , „Cibernetică", 
iar pentru radio electronică se-

Interviu eu 
tov. inginer 

AL. TOMUȚĂ 
directorul Editurii tehnice

riile „Radioreceptoare" și „Te
leviziune".

— Cărei categorii de cititori se 
adresează seriile amintite ?

— In cele mai multe cazuri 
sînt cuprinse lucrări de nivel su
perior destinate inginerilor, cer
cetătorilor și proiectanților.

— Pentru calificarea și ridica
rea calificării muncitorilor ?

— Acestui scop îi servesc cî
teva colecții distincte, în „Colec
ția de atelier-, de pildă, sînt edi
tate cărți destinate muncitorilor 
din industria construcțiilor de 
mașini (De curind au fost reedi
tate în cadrul ei, la cererea citi
torilor, titlurile „Desen tehnic in
dustrial pentru muncitori" și 
„Matematică pentru muncitori"). 
In colecția „Electricianului" apar 
cărți pentru muncitorii din in
dustria electrotehnică și electro- 
energetică iar colecția „Radio și 
televiziune" oferă materialul do
cumentar muncitorilor din indus
tria electronică, putînd servi ca 
îndreptar și radioamatorilor.

— Pentru cadrele medii ?
— Colecțiile „Automatica' 

„Electronica industrială".- ----------------- Am
bele abordează atît probleme spe
cifice automaticii și electronicii 
cît și teme-deosebit de utile mun
citorilor și tehnicienilor din alta 
industrii care lucrează cu apara
tură electronică.

— Debuturi editoriale de ul
timă ora ?

— în curind, primele numere 
se află deja sub tipar, va apare 
„Colecția Auto-.

— Cărți valoroase și de largă 
circulație ?

— Fiecăreia dintre apariții i 
se pot acorda astfel de atribute. 
Menționez, totuși, lucrările „Ma
tematici pentru ingineri", autori 
L- J. Nicolescu și M. Stoka, „Me
canica- de O. Onicescu, „Ma- 
șini-unelte" volumul I de E. Bo
tez — așteptate cu interes de 
numeroși ingineri, subingineri și 
tehnicieni proiectanți, de cons
tructori și tehnologi de mașini 
unelte, precum și de studenții 
institutelor politehnice.

— Lucrări originale P

— Anul acesta consemnează 
un număr impresionant de astfel 
de apariții editoriale datorate 
autorilor români. Se pot aminti 
aici „Principii și metode de pro
iectare a mașinilor" de Al. Se- 
leșteanu, „Tehnologia mecanicii 
fine- de G. Diaconescu ș.a., 
„Protecția prin relee electronico 
în sistemele electrice" de C. Pe- 
nescu și S. Călin, „Operații șl 
utilaje din industria chimică" da 
Em. Bratu.

— Traduceri ?
— Din literatura tehnioo-ști- 

ințifică mondială au 
tate în acest scop, __________
apreciate de cercurile de specia
liști. De unanimă aderență se va 
bucura, în mod sigur, traducerea 
din limba engleză (S.U.A.) a lu
crării „Fizica modernă" de Ri
chard Feynman, laureat al Pre
miului Nobel pentru fizică. Este 
considerată la ora actuală, cea 
mai reușită lucrare de fizică ge
nerală pe plan mondial. De ase
menea, la capitolul traduceri pot 
fi amintite și alte lucrări valo
roase dintre care amintim „Teo
ria grafurilor șî aplicațiile ci“, 
(din L. franceză), „Procesele de 
prelucrare prin deformare a oțe
lurilor aliate și aliajele nefe
roase", ~ „întărirea lianților" (din 
L. rusă), „Chimia și tehnologia 
siliconilor (din L. germană), 
„Cum să înțelegem arhitectura" 
(din L. italiană), „Centrale hidro
electrice de putere mare" (din 
L. engleză).

fost selec- 
titluri bina

GH. GHIDRIGAN

EDITURA 
TEHNICĂ

NE OFERĂ

. I

Bălanul — un tînăr oraș 
de mineri așezat la poalele 
Hășimașului Mare — cu
noaște zilnic o intensă agi
tație. înfrățiți în gînduri și 
muncă, minerii — români 
și maghiari — Ia ora stabi
lită intră în șut, cu dîrze- 
nia scrisă pe fețe, pregătiți 
să sfîrtece. pentru a nu 
cîta oară, măruntaiele 
mîntului.

— Fiindcă printre ei 
foarte mulți tineri, care 
contribuția acestora la reali
zarea obiectivelor din plan ? 
— l-am întrebat pe tovară
șul Racz Attila, inginerul 
șef.

— Trăsăturile definitorii 
ale tinerilor din mina noas
tră. entuziasmul si curajul 
de fiecare zi, curaj cu care se 
avîntă în lupta cu miezul 
pămîntului, smulgîndu-i pre
țioasele bogății — stau la 
baza rezultatelor pe care a- 
ceștia le obțin în producție. 
Din mulțimea exemplelor pe 
care vi le-as putea da. aleg 
doar două. De la începutul 
lunii martie, organizate si 
îndrumate de inginerul 
Gross Robert, de asemenea 
tînăr, două brigăzi formate 
din uteciști. lucrează în sec
torul 2 învestirii, executînd 
lucrări de înaintare. Datori
tă spiritului organizatoric, al 
curajului pe care-1 dovedesc 
în fiecare clipă, cei doi șefi 
de brigadă. Denes Anton și 
Tunyogi Ludovic.
cu
Ștefan. Recopan 
Domoko? Petra și alrii — se 
pot mândri de pe acum 
realizarea si depășirea sar
cinilor zilnice pe primele 
patru luni și pe prima de
cadă din luna mai.

încă un exemplu edifica
tor : brigada nr. 
dusă de Cănăriu 
cea mai bună 
formată în cea

știu 
pă-

văd 
este

împreună 
ortacii lor — Niculescu 

Gheorgbe,

-=—-—:--- s----=---——=---=—=-

cu

363. con- 
loan. Este 
brigadă si 
mal mare

parte din tineri. Dintre ei au 
obținut ‘ '
taș în 
listă, cei 
loan șl 
în continuă _____
Varga Victor și alții. ____
tele lor se concretizează în 
realizarea, în luna februarie 
a unei productivități fizice 
de 10 tone pe post — succes 
inedit în 
noastră — și 
productivității 
sută la sută, prin 
unui procedeu ____
vorba de .rambleerea prin uti
lizarea sterilului -rezultat din 
prepararea și flotarea mine-

insigna de frun- 
întrecerea socia- 

doi frați Cănărău — 
Constantin — aflați 

întrecere — 
Meri-

întreprinderea 
în creșterea 
muncii cu 

aplicarea 
nou. Este

pre cele 10 brigăzi formate 
mai mult din tineri, care lu
crează la acest orizont. Ală
turi de cea a Iui Cănărău, 
se evidențiază brigada lui 
Ursu Dumitru, care, depă
șește. de asemenea, lună de 
lună, sarcinile de plan. îmi 
vorbea și despre camarade
ria, spiritul tovărășesc, prie
tenia care caracterizează, re
lațiile de muncă ale tineri
lor, relații foarte trainice 
mai ales aici, în adîncuri, 
continuate apoi la suprafață.

Ajungând în abatajul bri
găzii 363. am zărit la lumina 
palidă a lămpașeQor. fetele 
acelor tineri, cu care între-

CHEMAREA
DIN ADÎNCURI
reului. metodă pusă în prac
tică pentru prima dată în 
tară. aici, la Bălan. In pre
zent se studiază posibilitățile 
de aplicare a acesitui proce
deu și în alte centre miniere 
din tară.

Aceste cuvinte de laudă au 
justificat dorința mea de a-i 
cunoaște imediat pe acești 
tineri. în echipament de pro
tecție. împreună cu Lorincz 
Alexandru, locțiitorul secre
tarului comitetului U.T.C. al 
minei și maistrul Bara 
Alexandru, un bărbat de 
vreo 30 de ani. nu prea voi
nic. foarte amabil, am cobo- 
rît în mină, ajungînd astfel 
la orizontul-85 (adică la vreo 
mie de meftri adîncime. în 
raport cu nivelul mărfi).

Pe drum, maistrul Bara 
Alexandro îmi vorbea des-

gul colectiv al minei 
mîndreste.

— Vom obține o producti
vitate fizică de cel puțin 
8—9 tone de post, îndepli- 
nindu-se astfel angajamen
tul și pe luna mai, spune 
loan Cănărău. Și aceasta mai 
ales prin munca celor mai 
buni dintre cei buni : Răcea- 
nu Teofil, Pîrlog Gheorghe- 
Bejenaru Petru, Mocan» 
Costică.

Ca să nu-i stînjenim în 
timpul lucrului i-am părăsit 
destul de repede pe inter
locutorii noștri, și străbă- 
tînd din nou subteranele, evi
tând „ciocnirea" cu dieselul 
miniatural care trăgea vago- 
neții cu minereu, am ieșit Ia 
suprafață.

se

După prînz, un grup de 
tineri se îndreptau spre 
scoală, unde urmează cursu
rile de calificare. Aici își în
sușesc ei temeinic cunoștin
țele teoretice, pe care apoi 
le aplică practic. în abatajele 
subterane.

Printre cei mai silitori și 
conștiincioși elevi se numără 
Pricop Dumitra, Guzan De
nes. Varga Victor. Scoruș 
loan, Sfeclă Ion, care, în 
urma cursurilor de califi
care, sînt apreciați de condu
cerea întreprinderii printre 
cei mai Abuni mineri. Dintre 
ei, unii își vor îndrepta pașii 
spre licee și apoi spre insti
tutul de mine, realizindu-șl 
astfel idealul de a fi un spe
cialist în meserie.

Dar nu numai la locul de 
muncă sau la școală pot fi 
remarcați tinerii mineri ai 
Bălanului. îi poți întîlni 
seara la club, vizionînd pro
gramul televiziunii, citind o 
carte la bibliotecă sau parti- 
cipînd la repetițiile forma
țiilor artistice care se pre
gătesc 
fază a 
concurs
formațiilor muzicale si core- 
ografice, de amatori.

Inimoși și entuziaști, plini 
de ambiție și voință, dornici 
de afirmare, atît în subtera
ne cît și la suprafață, așa 
eînt tinerii Bălanului, pe care, 
cunoscîndu-i, nu se poate să 
nu-i îndrăgești într-atît. in
cit despărțirea să nu fie 
plină de regret.

pentru următoarea 
celui de-al IX-lea 
cultural artistic al

VICTORIA SIMIONESCU 
redactor al ziarului 

„Informația Harghitei"
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(Urmare din pag. I)

Un alt interlocutor a ținut si 
adauge că folosirea incompletă a 
timpului de lucru nu se reduce 
la acest singur aspect ; conduce
rea întreprinderii fiind tot mai 
îngrijorată de numărul mare al 
utilajelor defecte care stau, inac
tive, lungi perioade de timp.

— Recent — ne-a informat in
ginerul Nicolae Ștefan, secreta
rul comitetului de partid al în
treprinderii — am format o co
misie care, analizînd cauzele ă- 
cestui fenomen, a ajuns la con
cluzii deosebit de interesante și 
utile pentru noi. Am constatat, 
de pilda, ca mai bine de un 
sfert din numărul defecțiunilor 
se datoresc lipsei de îngrijire sau 
exploatării necorespunzătoare a 
utilajelor. Avem la dispoziție, în 
acest sens, numele multor tineri. 
Din păcate, acestora li s-au adău
gat și utilaje care au staționat 
din cauza vitregiilor iernii.

O situație statistică întocmită

cu exactitate ne face să vedem 
la dimensiunea lor reală efectele 
nepăsării față de mașina care-ți 
este încredințată. De-a lungul 
trimestrului I, din cele 140 de 
fierăstraie mecanice,' aflate în do
tarea întreprinderii, 18 au stat 
inactive. în același interval n-au 
funcționat, de asemenea, un sfert 
din numărul funicularelor și al 
încărcătoarelor mecanice, mai 
multe tractoare etc. Este ușor de 
imaginat ce pagube s-au înre
gistrat de pe urma acestui fapt 
Effectuînd pe loc un calcul, ingi
nerul șef adjunct al întreprinde
rii ne-a spus că dacă ar fi lucrat 
toate utilajele, se realiza, cu si
guranță, productivitatea planifi
cată, chiar și în condițiile exis
tenței absențelor nemotivate. 
Mergînd pe firul defecțiunii™ 
comisia la care ne-am referit a 
ajuns să descopere un fenomen 
deosebit de dăunător.

— N-am prins încă pe nimeni 
— ne declara secretarul comite

tului de partid — dar sîntem in
formați și aproape siguri, că unii 
tineri, evident, puțini, în special 
dintre tractoriști și mecanici de 
fierăstraie, vînd piese de la utila
jele cu care lucrează. Exagerat 
de repede vin și solicită piese 
de schimb. Organizațiile U.T.C. 
ne-ar putea da un prețios ajutor 
pentru a-i depista...

Discuția pe marginea consta
tărilor comisiei a abordat, apoi, 
și alte domenii.

— Vi se pare, poate, curios 
— a intervenit maistrul Iosif Ma
ghiar — dar se poate afirma că 
unele utilaje stau inactive da
torită... curajului exagerat al u- 
nor tineri 1 Crezîndu-se tari și 
mari, își permit sa încalce nor
mele de tehnica securității mun
cii, să se aventureze în acțiuni 
primejdioase, soldate de multe 
ori* în chip tragic : ei se acciden
tează, iar utilajele sînt distruse. 
Avem, din păcate, asemenea ca
zuri...

Am evidențiat doar cîteva po

sibilități pe care le oferă mai 
judicioasa folosire a fondului de 
timp pentru sporirea productivi
tății muncii în parchetele fores
tiere. Enumerarea lor nu este nici 
pe departe epuizată. O rezervă 
tot atît de importantă o consti
tuie, bunăoară, înlăturarea 
fluctuației muncitorilor datorită 
căreia nu sînt utilizați în folosul 
producției mii de zile-om în fie
care luna.

Intenția noastră este de a a- 
trage atenția organizațiilor U.T.C. 
din cadrul întreprinderii asupra 
problemelor care vor trebui să 
stea în centrul preocupărilor vii
toare, asupra fenomenelor nega
tive, la înlăturarea cărora sînt 
chemate să-și aducă și ele con
tribuția. După cum ați putut ob
serva, am consemnat extrem de 
puține referiri ale interlocutori
lor noștri la activitatea organiza
ției de tineret Acest lucru nu 
este întîmplător. Organizațiile 
U.T.C. din cadrul acestei între
prinderi sînt ca și inexistente, 
cea mai mare parte a tinerilor 
— și din nefericire, tocmai cei

care lucrează în parchete, care 
dau producție — nu fac parte 
din organizația U.T.C., aflîndu-sc 
în afara oricărei acțiuni. La sec
torul Lonea, de exemplu, orga
nizația are în evidență doar 15 
uteciști. Dintre aceștia, numai 
doi provin de la exploatări și 
parchete, restul lucrînd la gatere 
și la atelierul mecanic, aflate în 
Lonea. La fel stau lucrurile și în 
celelalte organizații.

Apoi, însăși structura organi
zatorică este deficitară, existînd 
organizații U.T.C. doar la nive
lul sectoarelor. Este suficient să 
amintim faptul că un sector se 
întinde pe o rază de zeci de km. 
și dispune de numeroase exploa
tări și parchete, pentru a ne da 
seama că o asemenea organiza- 
ție-gigant nu poate acționa, 
tocmai din cauza „obezității" sale. 
După părerea secretarului comi
tetului de partid, ar fi recoman
dabilă constituirea unor grupe 
U.T.C. la nivelul exploatărilor. 
De asemenea, cele 5 organizații 
nu sînt coordonate de un comi
tet U.T.C. al întreprinderii, ci 
sînt subordonate direct comitete
lor orășenești pe a căror rază de 
acțiune se află : Uricani, Lupeni, 
Petrila etc. Astfel, datorită depăr

Cantea (in două volume) 
urmărește să prezinte mate
rialul necesar studenților de 
la, institutele tehnice de în- 
vățămînt superior. și 5n 
plus cuprinde unele capitole 
de matematici moderne, in
dispensabile inginerilor, 
cercetătorilor din numeroa
se domenii ale științei și 
tehnicii actuale, matemati
cienilor programatori (voi. 
10» a»
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Tn lucrare sînt expuse no
țiunile principale din dome
niul matematicilor elemen
tare, în măsura în care aces
tea sînt necesare în pra-ctica 
de atelier și șantier.

Important ! în carte sînt 
indluse numeroase exemple 
de rezolvare a unor proble
me întâlnite în producție și 
în special, probleme din sec
torul construcții de mașini.

tării geografice, ele sînt așezate 
la periferia atenției acestora, fiind 
lipsite practic de roadele unor 
îndrumări și intervenții sistema
tice. Doar așa se explică de ce 
organizația U.T.C. a sectorului 
Lonea (secretară Susana Pașcuța) 
nici nu dispunea de un program 
de activități pentru actualul tri
mestru, deși expirase din el o 
luna.

înainte de a trece la aborda
rea problemelor de fond, orga
nizațiile U.T.C. trebuie mai întîi 
să se... reorganizeze pentru a-și 
redobîndi vitalitatea și maleabi- 
litatea indispensabile unei acti
vități energice, eficiente. (Situa
ția de aici reclamă intervenția 
imediată a comitetului județean 
al U.T.C. — ne miră că n-a 
avut loc pînă acum — care 
trebuie să acorde un sprijin ca
lificat pentru revitalizarea acti
vității organizațiilor U.T.C. din 
cadrul întreprinderii Forestiere 
Petroșani). Abia atunci aceste 
organizații își vor putea uni efor
turile cu folos, alături de ale ce
lorlalți factori, vor putea face 
ca tinerii să devină o prezență 
tot mai vie, mai dinamica și ac
tivă în toate parchetele fores
tiere.
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I doilea semi- 
Anar național stu

dențesc de filo
zofie, care s-a 
ținut la Cluj, în 
zilele de 23 și 
24 aprilie 1969, 

a relevat din nou interesul 
studenților pentru feno
menele social-politice ale 
lumii contemporane, pentru 
acele probleme care, prin 
importanta lor, prin pers
pectivele pe core le deschid 
spre înțelegerea unor proce
se esențiale ale epocii noas
tre, oferă Hnârului cercetă
tor, înarmat cu instrumente
le filozofiei marxiss-lenincste, 
un clmp de investiga » de 
un deosebit interes. In care 
se poate afirma prin con
tribuții major*. In acea sens 
avfnd ca .OMUL IN
LUMEA CONTEMEOtANA*, 

seminarul de la Cluj s-a do
vedit factor de stimulare a 
gîndirii filozofice originale a 
studenților, demonstrînd vo
cația tinerei generații de a 
reflecta asupra poziției sale 
intr-o lume complexă, atît în 
ceea ce privește alcătuirea 
ei formală, cît și în ceeo ce 
privește esența ei, și care 
oferă, în același timp, cea 
rroi înaintată soluție pen
tru rezolvarea ^problemei 
orxjlei*, in implicațiile sale 
cele moi intime : comurns- 
smjL

înscrnndu-se într-un dmp 
te*xjhc de o ocutâ octua li
tote. seminarul a prilejuit 
stuâen*ikx In filozofa din 
București, lași și Ou] o vo- 
r o*â abordare a probleme
lor supuse tfiscvfa*'.

.Otame Mpecte filosofice

Dorini 
Ionel

contemporan", de 
Glâvan (anul IV) și 
Gheorghe (anul III, filozofie. 
București), „Conceptul mar
xist de umanism" de Vasile 
Constantinescu (anul IV, fi
lozofie, lași) și „Munca și u- 
manism", de Marin Vladimir 
(anul III, filozofie. București) 
au fost cîteva din referatele 
care, statornicind reperele 
generale ale seminarului, au 
facilitat participanților o in
troducere adecvată în uni
versul propriu-zis al discuții
lor, mai precis în tematica 
rezervată omului contempo
ran. Aproope toate celelalte 
referate prezentate în semi
nar s-au axat pe această 
temă. Cităm, în acest sens, 
pe cele mai semnificative : 
.Fenomenul înstrăinării •- 
sente i umane și progre
sul social", de Gheor-

ghe Mocanu (lași), 
verso înstrăinării", 
loan (anul IV, filozofie, lași), 
„Despre problema sensului 
vieții la omul contemporan", 
de Vidam Teodor (Cluj), 
„Semnificajia analizei omu
lui în Manuscrisele economi- 
co-filozofice ale tînărului 
Mont", de Tudor Câtineanu 
(anul IV, filozofie, Cluj) și 
„Unele aspecte ale proble
maticii omului în perspectiva 
revoluției tehnico-știintifice 
contemporane" de Morel 
Zelfer (anul IV, filozofie. 
București), referate care au 
izbutit sâ polarizeze discuții
le celui de al doilea seminar 
national studențesc de filo
zofie.

Apreciind temeinica pre
gătire filozofică a multora 
din participanfii la aceasta 
manifestare. nu putem, to-

tuși, sâ trecem cu vederea 
faptul câ uheori discuțiile, 
în raport cu lucrârile pe 
marginea cârora s-au pur
tat, s-au desfășurat la un ni
vel scâzut, ceea ce im
pune, pentru viitor, o mai 
serioasâ atenție acordata 
pregătirii participanților la 
astfel de dezbateri de pres
tigiu și anvergura. înseși re
feratele ar fi trebuit triate 
cu mai multâ grijâ pentru a 
putea stimula în totalitatea 
lor discufii fertile, interesan
te, situate la un nivel inte
lectual și politico-ideologic 
înalt. Apoi, datoritâ unor 
deficiențe de 
(programarea unui 
mare de referate 
interval de timp 
inexistența posibilității 
sultârii prealabile a lucră
rilor prezentate etc.), luă

organizare 
număr 
într-un 

restrins, 
con-

rile de cuvînt s-au pre
zentat, nu o dată, sub forma 
unor monologuri paralele. 
Dacă la acestea se adaugă 
și faptul câ unele intervenții 
— din pricinile enumerate 
mai sus — au abordat refe
ratele mai mult în ceea ce 
privește litera decÎT în ceea 
ce privește spiritul lor, sau 
au căutat în referate simple 
pretexte pentru expunerea 
unor puncte de vedere nera
portate la context, vom ve
dea câ, dupâ opinia noas
tră, în ceea ce privește or
ganizarea dezbaterilor în 
cadrul acestor forme de con 
fruntare a ideilor, se impun 
unele măsuri de îmbunătă
țire, care să le sporească e- 
ficiența.

Desâvîrșindu-și pregătirea 
Intelectuală și antrenîndu-și 
capacitatea de gîndire, par- 

ticipanfii la viitoarele semi- 
narii sludenfești vor supune 
discuțiilor colegilor lor, sîn- 
tem convinși, lucrări științi
fice de un tot mai înalt in

teres, purtînd amprenta vi
ziunii științifice, lucide, 
partinice, a tineretului stu
dios din patria noastră, asu
pra tuturor problemelor care 
stau în centrul reflecției 
umane.

In pagina de fafâ prezen
tăm cititorilor fragmente din 
cîteva comunicări prezentate 
în cadrul recentului seminar 
national studențesc de filo
zofie. O selecție de texte 
care s-a operat nu numai în 
funcfi» de criterii de valoa
re, ci avîndu-se în vedere 
aria problematică în spafiul 
căreia s-au desfășurat refe
ratele și discuțiile pe margi
nea lor.
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OMUL ÎN LUMEA
Conceptul înstrăinării cunoaște ta zilele 

noastre multiple interpretări. Mulți vid ta 
el conceptul central al problematicii filo
zofiei contemporane, experiența culturală 
cea mai semnificativă a timpului nortra. 
După Gerald Sykes, bunăoară, întreaga cul
tură a timpului nostru este o cultură a 
alienării, o cultură despre alienați, «au 
scrisă de alienați pentru alienați. Unii, 
de altfel, îl consideră o categorie funda
mentală și o lege a întregii istorii trecute.
prezente și viitoare a omenirii.

K. Mart a întreprins cea mai pregnanți 
analiză a fenomenului înstrăinării. Soluția 
marxistă a acestei problematici venea si 
întîmpine — parafrazînd po Feuerbach — 
o dublă necesitate. Ea răspundea, pe Huia 
valorificării contribuției teoretice a prede
cesorilor, unei nevoi filozofice, dar era im
perios cerută de însăși istoria cnamirri. 
Căci, așa cum banii au existat înd <fa 
pe timpul lui Aristot, și înaintea lai. mi 
și-au dezvăluit complet esența si forxBeia 
doar în timpurile moderne, tot așa 
înstrăinarea, exis tentă în sodrtitue pre- 
capitaliste, abia în epoca burgheză a că
pătat forma clasică de muncă omeneasca 
înstrăinată, de materializare inumană a for

In prezent, filozofiile existențiali sta pro
blematizează îndelung aiupra i tării uni
versale de alienare a omului în lume. In 
maniere nuanțate, M. Heidegger, J. P. Sâr
be, G. Marcel, A. Camm |jl tematizează 
un mod de ființare înstrăinat (neautentic), 
etern. Noțiunea de autenticitate (la Hei
degger ijneiiate) constituie pentru existen
țialiști norma In raport cu care se diagnos- 
tichează înstrăinarea. Conținutul real al 
existențialismului rezidă în traducerea, cu 
ajutorul categoriilor, simbolurilor și mitu
rilor filozofice, a erperienței sufletești a 
înstrăinării. Pe terenul înstrăinării mate-

țelor umane în procesul exploatării capt- 
taliste a muncii salariate. Elaborarea con
ceptului înstrăinării de către Man ronssl 
întreaga revoluție săvîrșjtă de d n filo
zofie ; ea jalonează trecerea de la 
abs ti act-speculativă asupra cmcW la cere- 
cep ți a direcționatl asupra CMofad caaa^ 
și fundamentată științîfiC-

Ca subiect al înstrăinării na ae iaati-
tuie, în perspectiva marxistă, m ahamet 
și transcendent „vel t grist" (rpirit al fatten ,, 
ci ființa umană surprinsă în planul conoet 
al temporali ti ții si istoridtătii mJe, mun
citorul care-și înstrăinează munca si obiec
tul ei în cadrul economiei capitaliste. De 
la „Manuscrise" și pînă la „Capital", Man 
nu va înceta să aprofundeze analiza for
melor istorice ale muncii sociale a name- 
nilor, care sînt de asemenea — în cursul 
întregii istorii umane — formele tastrăi- 
nării economice a esenței sociale umane. 
Formele religioase și politice ale înstrăină
rii nu mai sînt raportate la o esență umană 
gbstractă, ci Ia ansamblul raporturilor ao- 
>ale reale în care această esență există

■ a! terteteln.

Aceste preciiău de ® iaaportae^i oa te
ta! derw4wri — utgJC potera

CONTROVERSA 
ÎNSTRĂINĂRII

p-« ateteiwAd ăaari — —fa» da • fare 
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ca se crecm*te de zaportuxfle sociale reale 
— ext. r jaLcă stat aaemse de iluziile
fc-fejtete ea m cunoqtTTță nnmai atunci 

i re lacre flpoatan, zădărnicind pla
toșe prndncind dezamăgiri
perzaealc r rătăciri hi labirintul organi- 
mțrănr rercexafiee. Altfel «pus, conștiința 

se zbate între iluzia relațiilor 
Keedfse fa tend ratnial între oameni, res-

k fabe a si loanea Înconjurătoare. 51 
■■tarere ^pBMrefa precare dtatiwdfa 
p a forțat» materiale pe care relațiile 
lit le pnxfac fa realitate. Existenția

lismul reprezintă o traducere în limbajul 
filozofiei a complexelor psihice ale con
științei nefericite, care suferă de pe urma 
înstrăinării fără a înțelege lucid condițiile 
care generează suferința ei. Acestei con
științe îi scapă — din raportul subiecti- 
vitate-conținut social-lucru, veriga interme
diară : conținutul social real al obiectului. 
Conținutul omenesc, socialmente obiecti
vat al activității dispare, de o parte apă- 
rind lucrurile, de cealaltă subiectivitatea 
individuală. Relațiile sociale care iau naș
tere în activitatea indivizilor apar ca reifi- 
cate și, prin aceasta, înstrăinate. Incontes
tabil, existențialismul a înregistrat cu sen
sibilitate anxietatea și deznădejdea care 
apasă omul societății capitaliste modeme. 
Dar veleitățile antropologice existențialiste 
de a surprinde concretul interiorității, de 
a oferi o soluție concretă condiției omu
lui concret și problemelor sale reale eșuează 
într-un joc tot atît de steril șl inoperant 
ca cel al filozofiei metafizico, contra căreia 
existențialismul protestează. Din punctul 
de vedere al concepției marxiste este inac
ceptabilă orice extrapolare a caracteristi
cilor unor anumite condiții și raporturi 
social-istorice specifice societății bazate pe 
dominație la societate în general.

O extindere absolută a conceptului de 
alienare la societatea contemporană reali
zează jp gînditorul american Herbert Mgi- 
eree. Înstrăinarea otnobri fa propria sa 
orație capiii fa d forma tmidimcnstonali- 
xins a reificării relațiilor renane tatr-o 
har fa care demisă rație nea tr fanning că 
Ceea ce fafrdetr, ta«ă, Mirniae prin reifi
care este. In unde prriiațe, m proces 
mexat oricărui proces vital fa nivel uman: 
este inevitabil oricărei societăți umane ca 
o part e 1 reia ți ilor dintre oameni să ie 
exprime prin relații intre produsele lor: 
este chiar vitală pentru societate reifica
rea parțiali a umanului în cultura mate-» 
rială. Omul este nevoit să-și exteriorizeze 
viața sa spirituală, să-și obiectiveze activi
tatea. Numai în anumite condiții sociale, 
însă, activitatea omului și rezultatele ei 
sînt înstrăinate. Societatea industrială mo
dernă este, în viziunea lui Marcuse, uni
dimensională, cu o conștiință unidimensio
nală, cu un stil de viață unidimensional, cu

gîndire și chiar comportament politic uni
dimensional. Raționalitatea tehnologică, 
proprie „societății industriale avans a te 
unidimensionalizează toate sectoarele spe
cifice universului social (politic, cultural, 
lingvistic etc.) Omul unidimensional este, 
după Marcuse, omul pentru care istoria a 
luat chipul etern al stadiului ei actual, 
omul care se mișcă și gîndește în acest 
cadru, incapabil să privească dincolo da 
el, omul înscris, cu conștiința împăcată, 
pe dimensiunea prezentă a societății; el 
este personajul necritic al istoriei contem
porane, individul care și-a pierdut capa
citatea de a spune „nu". El este omul 
care s-a acomodat la statu quo, care nu 
se opune mediului, care e lipsit de atitu
dine negatoare față de «lucruri, care sa 
vede redus la dimensiunea unică a accep
tării. Numai că, adăugăm noi, ideologia 
marcuseana însăși nu stimulează reflexia 
în direcția necesității și posibilității deJc 
ființării acestei stări de lucruri. Gîndirea 
lui Marcuse e prizonieră obiectului ei —• 
capitalismul tîrziu — e fascinată de el, 
se mișcă în interiorul acestui obiect
. . . .. ...................................................... .....

în lucrarea noastră am presupus 
că înstrăinării îi este acceptat statutul con
ceptual și am urmărit diversele încercări 
contemporane de a-i preciza limitele, de
notația. Considerăm că discuțiile în aceas
tă direcție, departe de a fi încheiate, ar 
putea evolua în sensul valorificării mai com
plete a literaturii actuale a înstrăinării, 
caiM^ept care, astfel, prin raportări multila
terale, și-ar îmbogăți substanțial conținuhiL 

Abia în acest cadra s-ar putea pune, 
credem, și chestiunea problematicii omului 
în socialism. Iar obiectivarea (concept 
frecvent în științele despre om), și-ar 
pierde astfel sensul neutral, prea abstract și 
general, și ar fi pus în legătură cu modul 
contradictoriu de afirmare a progresului so* 
cial, cu implicațiile revoluțiilor științifice 
și tehnice modeme asupra condiției umane, 
cu integrarea omului în civilizația actuală.

IOAN PETRU
anul IV, Facultatea de filozofie — la^i

CONTEMPORANA
în lumea contemporană, problema ra

portului dintre individ și societate se pune 
cu aceeași acuitate cu care, într-un timp 
istoric mai îndepărtat, se punea problema 
raportului dintre om și natură.

Un bun cîștigat al sociologiei marxiste este 
ideea că noțiunile de individ abstract și so
cietate abstractă nu au acoperire în reali
tatea socială; nu există decît un anumit in
divid și o anumită societate, iar din punct 
de vedere teoretic raportul individ-socie
tate trebuie luat în concret adică luat ca un 
raport dintre un individ concret și o socie
tate concretă. Nuanțarea are o uriașă sem
nificație din punctul de vedere al practicii 
sociale. Concluziile unei analize a raportu.ui 
dintre un individ abstract și o societate 
abstractă nu pot servi ca impulsuri pentru 
o aefiune socială vizînd structura de an
samblu a unei societăți. Dacă concluziile 
analizei sînt: societatea în general tinde să 
facă abstracție de individ în general, atunci 
schimbarea acestei stări de lucruri este im
posibilă din punctul de vedere al indivi
dului, pentru că ea ar însemna schimbarea 
societății în general, ceea ce e departe de a 
fi realizabil, întrucît presupune dispariția 
agentului transformator, adică a individului 
care nu este individ decît în societate.

Conceptul de personalitate este, în acest 
context, unul din conceptele controversate 
și complexe ale științelor sociale.

Pentru analiza raportului personaliiate- 
societate, prin prisma conceptelor de statut 
și rol, considerăm suficientă definiția dată 
de R. Linton personalității : „Agregatul de 
procese și stări psihice aparținînd individu
lui*. (R. Linton „Fundamentul cultural al 
personalității" Editura științifică, București, 
1968). Rezultă de aici posibilitatea ca, sub 
influența societății, anumite procese și 
stări să se dezvolte, altele să se reducă, 
ajungînd chiar la dispariție. Evident, se 
pune întrebarea : care este mecanismul prin 
care societatea influențează asupra perso
nalității ? Răspunsul este legat de defini
rea mecanismului statutului și al rolului 
social.

în cadrul micro și macrostructurii socie
tății, individul face parte din diferite gru
puri sociale, în care el ocupă o anumită 
poziție șî o anumită funcțiune. Rezultă că 
im ’ndivld este posesorul unui «<*t de

fiecare individ ocupă o anumită ponpe so
cială și îndeplinește o anumită fimetrore 
socială. Poziția socială nu este cioci an
samblul statutarilor de grup, iar funcțianea
socială ansamblul rolurilor corespunzitoafC- 
Astfel, putem denumi poziția snciafa ca ■■ 
statut social, iar funcțiunea fioexaiă ca rrd 
«ovul. Crxate «fa către «coctate.
ri rolurile soculr trebuie «A dea 
taU» (faavnltfafi pfanaaa a (renmalKlCB ;

lilUO, 
PERSONALITATE, 

SOCIETATE
drepturile și îndatoririle legate de o anu
mită poziție socială trebuie să ofere posibili
tatea dezvoltării potențelor psihice și in
telectuale ale individului care o ocupă.

Modul în care anumite statute sodale 
și roluri sociale oferă posibilitate dezvol
tării personalității depinde de structura 
socială în care este cuprins individul. în 
capitalism, de exemplu, statutul de munci
tor dă naștere la o personalitate știrbită, în 
cadrul căreia anumite trăsături sînt reduse, 
iar altele exacerbate. în socialism, statutul 
de muncitor, ca de altfel orice statut social, 
dă posibilitate dezvoltării nelimitate a 
personalității. Eforturile permanente de 
înnoire a climatului social au drept scop 
crearea unor noi statutari, sau transforma
rea celor vechi, în sensul descoperirii unor 
noi posibilități de dezvoltare a personali
tății. De altfel, mersul societății nu este

statutari și de roluri ta funcție de gnqMrifa 
sociale ta care este integral. In nrcfafi 
timp, societatea, în ansamhlnl et. este • 
structură ierarhică bine organizați, ta care

de towVăjT. ?£■ dnfimțarea

p tore ate iadrefatahn. dre-
4 hreJ enaoat^ ks emtnare
r a =±et SaipFrMri ■nirifaăa^le a pfflonali- 
t-r Măssnje fatrepnme, fa acest sem, 
fa țara noastră, ta «■ rodiți de perfecțjoxiării

cncitiroe a iV—nmțT.ri aoda- 
c^eânța lor fiind

Prin aceasta, ca și prin toate acțiunile pe 
care le întreprinde — pe planul producției, 
al fructificării muncii sodale, pe planul 
dezvoltării învățimîntalui și culturii, al 
adîncirii continue a democratismului în 
toate sferele de activitate — societatea 
noastră socialistă se afirmă, o dată în plus, 
ca o adevărată societate a omuiui, profund 
preocupată de satisfacerea nevoilor sale 
materiale și spirituale, de valorificarea ple
nară a tuturor însușirilor lui creatoare, de
înflorirea personalității umane în accepțiu
nea reală, înaltă, a termenului.

ION CRISTOIU
Facultatea de filozofie — Citii

Sodetatea zilelor noastre, în totalitatea 
ei, iși trăiește propria specificitate istorică. 
Ciocnirile de interese și opinii dintre sis
temele și clasele antagoniste, depășirea (Ia 
nivelul general) a mentalității și condiției 
rezistenței fizice aparținînd unui „modus 
vivendi" devenit tradițional, de către ce
rințele obiective și subiective ale revoluției 
tehnico-știmțifice — toate acestea antre
nează consecințe esențiale pentru om și 
destinul său. în aceste condiții s-a re
simțit, pretutindeni, necesitatea unui uma
nism contemporan rațional, fondat pe cu
ceririle gîndirii științifice, care să se pro
nunțe nu numai teoretic, dar și practic, 
asupra temeiului unor aspirații și asupra 
posibilități) lor reale de obiectivare socială.

Filozofia omului întemeiază cu adevărat 
un umanism numai ,în măsura în care 
răspunde aspirațiilor „omului generic", 
speciei umane în totalitatea ei. Umanismul 
«le clasă este, ca atare, limitat, fiind uman 
doar pentru o parte mai mult sau mai 
puțin însemnată a colectivității omenești; 
singur umanismul socialist, întemeiat pe 
dezrobirea maselor largi ale poporului, își 
afirmă o înaltă ținută umană, de o valoare 
fără precedent în istorie. Ridicarea deasu
pra claselor, însă, este obiectiv posibilă nu
mai prin negarea lor revoluționară, prin 
crearea societății fără clase, prin lupta re
voluționară a clasei muncitoare, clasa cea 
mai înaintată a societății. Umanismul fără 
nici un fel de limită devine, astfel, rea
litate numai în societatea comu
nistă, unde proprietatea, devenită „pozi
tivă" (liberă de caracterul ei privat), 
creează prima premisă necesară eliberării 
muncii, deci a libertății în genere a indi
vidului.

Umanizarea raporturilor dintre indivizi 
începe numai în momentul umanizării de 
fapt a muncii. în muncă, emul nu găsește 
atît natura, cît pe sine însuși : necesitatea 
exprimă pentru el o libertate asounsă,iai 
exterioritatea o mișcare secretă a lui către 
el însuși. Munca nu poate fi concepută în 
afara semnificației ei sociale, adică desprinsă 
de viața generică a omului, iar individul 
concret, care o realizează efectiv, o înde
plinește numai în măsura în care este par

ticular prin raport cu generalul, cu spe
cia prin care se definește.

Eliberarea individului de sub imperiul 
necesității implacabile, la care este con- 
strins să se supună intr-o lume de lucruri 
și relații străine, potrivnice afirmării ple
nare a personalității, devine realizabilă 
prin suprimarea reală a izvorului acestei 
realități, adică a condițiilor muncii înstrăi
nate și a constringerii diviziunii sociale, 
a proprietății private, în ultimă instanță.

Considerațiile asupra umanismului nu 
trebuie să estompeze faptul că omul 
trăiește și acționează în cadrul unor anu-

UMANISM
mite structuri sociale, calitativ distincte.

Idealul uman poarta inevitabil amprenta 
momentului istoric, și interesat, în pri
mul rînd, în eliberarea muncii, proletaria
tul este acela care oferă nu numai perspec
tiva, dar și garanția consecinței viitoare a 
unui ideal care s& răspundă aspirațiilor 
societății în ansamblul ei.

Umanismul marxist înseamnă, în primul 
rînd, umanizarea muncii, cu toate implica
țiile ce decurg de aici. într-adevăr, munca, 
în măsura în care implică o constrîngere, se 
diferențiază în multe cazuri de acțiune, care 
este libertate, dar aceasta este o caracteris
tică a muncii resimțită ca un lucru străin, 
care n-a devenit necesitate, nevoie internă 
și unic mijloc de afirmare a personalității, 
care n-a eliberat încă omul de necesitatea 
fizică și de imperativele diviziunii sociale a 
muncii.

Premisa materială a unei societăți ca
pabile să învingă necesitatea fizică o re

prezintă, fără îndoială, marea industrie au
tomatizată, în cadrul căreia produsul so
cial depinde de nivelul general al științei și 
de progresul tehnologiei, sau de aplicare a 
acestei științe asupra producției. Sînt deo
sebit de actuale tezele lui Karl Marx privind 
transformarea caracterului tradițional al 
muncii în condițiile mecanizării și automa
tizării complete a proceselor de producție, 
cu implicațiile ce decurg de aici pe planul 
înstrăinării și depersonalizării. Numai în ca
drul unor relații de producție noi, socialiste, 
industria moderna poate răspunde, pe 
măsura posibilităților ei, cerințelor omu
lui și societății. Munca, în aceste condiții, 
nu numai că este eliberată, dar solicita ple
nar inițiativa, personalitatea creatoare a 
omului, aportul său de inteligență și hăr
nicie. Cu cît individul își manifestă mai 
liber adeziunea și participarea creatoare, 
activă, în procesul muncii, ca factor mo
tor al viefii sociale, cu atît societatea este 
mai umană, iar individul mai conștient și 
mai convins de aceasta.

Apropierea omului de esența lui umană, 
transformarea omului în propriul lui scop, 
înseamnă eliberarea lui socială, posibilă nu
mai în cadrul unei societăți cu adevărat 
libere și umanizate. Numai acționînd, poate 
realiza omul menirea lui umană de om 
social. în acest sens nu poate fi vorba 
de eliberarea individului în opoziție cu so
cietatea ; libertatea deplina pentru om este 
de altfel, un mod de manifestate a liber
tății depline pentru omul generic. „Eu n-aș 
ști — spune Sartre — în mod sigur să 
descriu o libertate care ar fi comună altuia 
și mie însumi. N-aș putea, deci, să înfă
țișez o esență a libertății", pentru că „.„este 
vorba, de fapt, de libertatea mea*. Dar 
„libertatea mea" este libertate numai în 
măsura în care particularizează socialul 
eliberat Esența libertății trebuie deci cău
tată, sau mai bine-zis construita și reali
zată în procesul muncii nealienate, care 
fundamentează și realizează de fapt uma
nismul, umplînd cu un conținut real idea
lul de viața marxist omul uman și socie
tatea sa umana.

MARIN VLADIMIR RADU 
anul 111, Facultatea de filozofie — 

București
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TELEGRAMĂ
Tovarășii NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al 

Comitetului Central al Partidului Comunist Român, președin
tele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România și 
ION GHEORGJIE MAURER, președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste România, au trimis tovară
șilor L. I. BREJNEV, secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, N. V. POD- 
GORNÎI, președintele Prezidiului Sovietului Suprem al 
Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, A. N. KOSÎGHIN, 
președintele Consiliului de Miniștri al Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste, următoarea telegramă :

Dragi tovarăși.
In numele Comitetului Central al Partidului Comunist 

Român, Consiliului de Stat, Consiliului de Miniștri ale Repu
blicii Socialiste România, al poporului român și al nostru . 
personal, vă adresăm dumneavoastră, savanților, inginerilor, 
tuturor oamenilor sovietici calde felicitări cu prilejul înche
ierii cu succes a zborului stațiilor automate interplanetare 
„Vcnus-5“ și „Venus-6U — prestigioasă victorie a științei și 
tehnicii sovietice.

Oamenii muncii din țara noastră urează poporului so
vietic noi realizări în dezvoltarea științei și tehnicii spațiale, 
în explorarea cosmosului, spre binele și progresul umanității.

Luni seara, a sosit în Capi
tală președintele Comisiei ceho
slovace pentru energia atomică, 
Jan Neumann, care, împreună cu 
un grup de specialiști la invi
tația Comitetului pentru ener
gie nucleară, va face o vizită în 
țara noastră.

Pe aeroportul Băneasa, oaspe
tele a fost salutat de acad. Horia 
Hulubei, președintele Comitetu
lui pentru energie nucleară, 
membri ai Comitetului, ai con
ducerii Institutului de Fizică A- 
tomică, oameni de știință.

Au fost de față reprezentanți 
ai Ambasadei R. S. Cehoslovace 
la București.

Vizita delegației Uniunii Tineretului 
Comunist din Cuba

Delegația Uniunii Tinere
tului Comunist (U.J.C.) din 
Cuba, condusă de Pedro Go
mez Valle, membru al Comite
tului Național al U.J.C., prim- 
speretar al Comitetului U.J.C. 
al provinciei Pinar del Rio, 
care, la invitația C.C. al 
U.T.C., se află în țara noastră, 
a vizitat întreprinderi indus
triale, miniere, unități agrico
le, șantiere ale tineretului, o- 
biective social-culturale din 
București și județele Prahova, 
Brașov, Sibiu, Dolj și Hune
doara, s-a întilnit eu tineri, 
activiști ai U.T.C., realizîn- 
du-se o informare reciprocă

asupra preocupărilor ți activi
tăților desfășurate în rîndul 
tineretului.

Luni delegația Uniunii Tine
retului Comunist din Cuba a 
fost primită de către tovară
șul Ion Cîrceî, membru al C.C. 
al P.C.R., sef de secție la C.C. 
al P.C.R.

In cursul aceleiași zile, dele
gația s-a întilnit cu tovarășul 
Ion Iliescu, prim-secretar al 
C.C. al U.T.C., ministru pentru 
problemele tineretului.

Discuțiile și Intîlnirile a-au 
desfășurat Intr-o atmosferă 
caldă, prietenească.

întrep rinderea unională de 
comerț exterior a Uniunii Sovie
tice „Energomașexport" din 
Moscova a deschis luni diminea
ța o expoziție tehnică în pavi
lionul A al Complexului central 
expozițional din Piața Scînteii 
din București.

La inaugurare erau prezenți 
conducători ai unor întreprin
deri românești de comerț exte
rior, specialiști din cadrul unor 
ministere economice și uzine 
bucureștene.

Erau de față membri ai am
basadei Uniunii Sovietice la 
București.

Expoziția care rămîne deschi
să pînă în ziua de 28 mai pre
zintă utilaj energetic, electro
tehnic și feroviar.

I

POST
de FĂNUȘ NEAGU

i

DUBLU
SCRIPTUM

probe-

Camu 
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Olanda, 
R. D.

Renne 
Elisabeta 

pe locul 
România (echipa

s-a clasat

Succese 
ale sportivilor 
români in regata 

de canotaj academic 
din Franța

Delegația Congresului irlan
dez al sindicatelor (I.T.U.C.), 
condusă de James Dunne, pre
ședintele Congresului, care se 
află în tara noastră, la invita- 
S Consiliului Central al 

iunii Generale a Sindicate- 
din România, a făcut luni 

dimineața o vizită la Consiliul 
Central al U.G.S.R., unde a 
avut o întrevedere cu Con
stantin Drăgan, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului.

culturale recomanda- 
de UNESCO., Comi- 
națională română pen-

La Consiliul Superior al A- 
griculturii a avut loc luni șe
dința Comitetului Național al 
Republicii Socialiște România 
pentru F.A.O. In cadrul ședin
ței au fost prezentate infor
mări asupra reuniunilor F.A.O. 
in domeniul silviculturii și 
economiei forestiere din pri
mul trimestru al aceitui an și 
in legătură cu desfășurarea 
celei de a IX-a conferințe a 
comitetelor naționale europe
ne C.M.I.F. (Campania mon
dială contra foamei).

Regata de canotaj acade
mic (feminin), desfășurată 
pe lacul Enghien (Franța), 
a constituit un prilej de a- 
firmare a sportivelor ro
mânce, care au ciștigat 
două probe într-un con
curs în care au mai fost 
prezente echipaje din Ceho
slovacia, Elveția, C’ 
R. F. a Germaniei, 
Germană și Franța.

Iată câștigătoarele 
lor :

Schif : 
(Franța), 
s-a clasat 
plus 1 : 
R. D. Germane 
pe locul doi la o lungime) ; 
dublu cu vîsle : România 
(Untaru — Olteanu).

★
In regata masculină 

la Lyon, echipajul de 
plus 1 al României s-a 
tuat pe primul loc. invin- 
gind echipajul Cehoslova
ciei. Canotorii români au 
ciștigat, de asemenea, pro
ba de 2 plus 1.

Etapa Lausanne se înscrie 
pentru echipa României în 
chenar de azur. Îndrăzneala 
atacului condus de Dumi- 
trache ți tenacitatea liniei 
defensive in care Dan și 
Boc și-au îmbrăcat numele 
in culori de superproducție 
continuă să dețină afișul în 
paginile ziarelor elvețiene. 
Duminică dimineața, cînd 
mai eram încă pe malul la
cului Leman, ziarul „La 
Suisse" consemna, într-un 
titlu întins pe două pagini 
că „puterea a trecut de a- 
cum în mîna românilor și 
aceștia n-o vor mai ceda“. 
Suna ca o muzică a apelor 
acest tulburător elogiu — 
regele a murit, trăiască re
gele — m-am îmbătat de 
ea și, seara, în avionul care 
m-a adus la București, pa
tru numere din ziarul apă
rut pe malul lacului Leman 
au fost atîmate pe ușa de 
la cabina echipajului de că
tre actorii Ștefan Bănică și 
Toma Caragiu, care se !n-

torceau de la Paris. Acum, 
cînd marele val de entu
ziasm s-a mai potolit, mă 
gîndesc că antrenorii noștri 
trebuie să lucreze cu multă 
hotărîre împotriva unei 
capcane care s-a deschis 
imediat după victoria din 
Elveția : spaima ce-i cu
prinde pe jucătorii români 
în meciurile de-o importan
ță covîrșitoare. Și încă o 
idee ar putea să ne fie fa
tală : aceea că partidele cu 
Portugalia și Grecia sînt 
dinainte cîștigate. Elvețienii 
au plătit enorm de scump 
această credință. Noi tre
buie să tragem toate învă
țămintele din experiența 
lor. In condițiile cînd a- 
proape nici o țară din lume 
nu mai joacă fotbal prost, 
e nevoie să privim cu toa
tă seriozitatea partidele ce 
le mai avem de jucat. Eu-

sebio n-are picioare de 
ghips (Dan o știe prea 
bine), iar grecii au dat pes
te cap, la Porto, toate cal
culele. Domnul Dan Gheor- 
ghiadis, plecînd de la Lau
sanne, ne-a spus următoa
rele cuvinte : „la toamnă, 
la București, eu nu cred că 
joc în deplasare.Fiecare 
jucător e dator să se consi
dere angajat într-o luptă 
aspră, iar visătorii 
vină cu picioarele 
mint. Se va spune, 
că e prematur să 
semnalul de alarmă.
cred. asta, pentru că 
învingătorii uită de multe 
ori să se apere.

Etapa de duminică, des
pre care am luat cunoștin
ță prin intermediul presei, 
a fost favorabilă U.T.A.-ei 
și a dezlănțuit o furtună 
de patimi. Cazul Iancu (și 
mai știm noi și prin alte 
locuri un jucător care nu se 
bucură de o reputație vir
ginală) a stîrnit indignarea

să ra
pe pă- 

poate, 
tragem 
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în cadrul marilor aniver
sări 
te 
sia
tru U.N.E.S.C.O. și Institutul 
român pentru relațiile cultura
le cu străinătatea, au organizat, 
luni, la Casa de cultură a In
stitutului, o seară culturală 
consacrată comemorării a 50 
de ani de la moartea luptăto- 

’ rului revoluționar mexican E- 
milio Zapata.

Președintele Camerei de Co
merț, Victor Ionescu, a-a îna
poiat luni dimineață în Ca
pitală venind de la Moscova, 
unde. Ia invitația președintelui 
Camerei de Comerț Unionale, 
Mihai Nesterov, a participat la 
deschiderea expoziției ^Auto
matizarea 1969“.

Luni seara, in sala Teatru
lui „Țăndărică", a avut loc un 
spectacol susținut de Teatrul 
național de păpuși din Cuba. 
In cadrul spectacolului, care 
se adresează publicului adult, 
a fost prezentat misterul afro- 
cubanez „Shango de Ima“ de 
Pepe Carril. Costumele și măș
tile sînt realizate de Pepe Ca- 
mejo.

La spectacol au asistat Ion 
Brad, vicepreședinte al Comi
tetului de Stat pentru Cultură 
$i Artă, Octav Livezeanu, vi
cepreședinte al I.R.R.C-S., ar
tista emerită Dina Cocea, vi
cepreședinte al A.T.M., func
ționari superiori din Ministe
rul Afacerilor Externe, oameni 
de cultură și artă, un numeros 
public.

Au fost de față, de aseme
nea, reprezentanți ai ambasa
dei Republicii Cuba la Bucu
rești.

în aceeași sală, artiștii cu
banezi au dat luni după-amla- 
ză un spectacol pentru copii 
cu piesa „Ibeyi Ana"1 versiu
ne scenică a unui basm popu
lar.

Distincțiile acordate cu prilejul celui

de al 7-lea Salon de artă fotografică
Juriul celui de-al 7-lea Salon 

internațional de artă fotografi
că al Republicii Socialiste Ro
mânia, ale cărui lucrări au fost 
prezidate de Nestor Ignat, pre
ședintele Uniunii Ziariștilor, a 
atribuit următoarele distincții 
pe genuri fotografice : în dome
niul peisajului — artiștilor foto
grafi Ivan Dvorjak (Iugoslavia), 
Erwin Handschin (Elveția), Hen
ry Shull (S.U.A.), Gheorghe 
Vințilă (România) ; în domeniul 
portretului — artiștilor fotografi 
Bertalan Barta (Ungaria). E. I. 
Black (Marea Britanie), John 
Charles Jensen (Norvegia), Re
nato Vignoli (Italia), Antero Ta- 
kala (Finlanda) ; în domeniul 
reportajului — artiștilor foto
grafi Nlcolajs Brivlauks 
(U.R.S.S.), Alfred de Grove 
(Belgia),

Nlcolajs
, Alfred
W. Hengl (Austria), 

Charles Henneghien 
~ Kowalski

(Maroc),, 
(Polonia),

Cu concursul dirijorului Heinz 
Biskup, din R. D. Germană și a 
pianistului francez Andre Gorog, 
orchestra simfonică a Filarmoni
cii de stat din Oradea a susți
nut luni seara un concert extra
ordinar.

In program au figurat lucrări 
de Diekmann, Prokofiev și Bee
thoven.

Tadeusz
Van der Meulen (Olanda), Anas- 
tasos Papadopulos (Grecia). A- 
lexandru Racoviță (România), 
Vladimir Snajdr (Cehoslovacia) ; 
în domeniul eseului fotografic 
— artiștilor fotografi Joao Filho 
Nave (Brazilia). Janis Gleizds 
(U.R.S.S.), Yan Dieuzaide (Fran
ța), Raimo Gareis (R. F. a Ger
maniei), Horst Haider (Austria), 
Dieter Pflugmacher (R. ~ 
Germaniei), Tamas Szabo 
mânia).

Pentru cea mai reușită 
re realizată de un autor 
cu subiect din țara noastră a
fost acordată o medalie Fiap ar-

tistului fotograf D. Sibirsky 
(Bulgaria). S-au mai acordat ur
mătoarele medalii Flap : de aur 
— artistului fotograf Mircea 
Faria (România) ; de argint — 
artistului fotograf Cahange 
(Franța) și de bronz — artistului 
fotograf Horst Bohme (R, D. 
Germană).

Pentru cele mai valoroase lu
crări colective, juriul a atribuit 
Cupa de cristal a Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă — 
Clubului „Kamera" din Linz ; 
Cupa de metal a Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă — 
Asociației artiștilor fotografi din 
Hanoi ; Cupa Uniunii Zia
riștilor — Asociației artiș
tilor fotografi din România, 
Cupa de cristal a Asociației ar
tiștilor fotografi — Societății 
letone pentru prietenie șl re
lații culturale cu străinătatea 
din Riga ; Cupa de metal a 
Asociației artiștilor fotografi — 
Foto -club ului Germinai' 
Bruxelles.

(Urmare din pag. 1)

nuț ca succesele acestea să nu 
rămînă pentru ei unicate. Dar 
lumea noastră școlară întru
nește mult mai multe talente și 
mult mai multe posibilități de 
concretizare a acestora. Iată, 
am să exemplific.

Elevii școlilor profesionale 
s-au întrecut în concursurile pe 
meserii ; acum, urmează faza pe 
ministere — ultima. Competiția 
lor întrunește o latură profesio
nală și-aș spune — una afectivă, 
solicitînd, deopotrivă, stăpînirea 
meseriei și o mare dragoste pen
tru ea. Apoi, perioada de prac
tică ii solicită intens într-o ac
tivitate susținută și organizațiile 
U.T.C. participă la apelul lor 
îngrljindu-se și ele ca practica 
să se desfășoare în cele mai 
bune condițiuni, elevii să-și facă 
pe deplin datoria.

în școli se organizează frec
vente invitații la sesiuni ale 
cercurilor lor științifice sau ale 
societăților literare și științi
fice ale elevilor.

Știu că nu era posibil să se 
scrie cîte o cronică despre fie
care spectacol din cadrul con
cursului artistic al elevilor, deși 
ar fi meritat. Festivalul a 
ajuns la faza zonală, după ce 
a adus pe scenele școlare mii, 
zeci de mii de talente din licee, 
licee de specialitate, scoli post- 
liceale și profesionale. Juriile 
au avut, realmente, mult de 
lucru, întrecerea artistică a e- 
levilor fiind foarte strînsă. Se 
pare că în domeniul artei, elevii 
sînt la fel de ambițioși ca șl la 
învățătură. Anul acesta, con
cursul se finalizează la nivelul 
republican. Vom avea, deci, oi

F. a 
(Ro-

lucra- 
străin

*
în cadrul unei festivități care 

a avut loc luni, în sala Daliei, 
Roland Bourigeaud. vicepre
ședinte al F.I.A.P. si președinte 
al Federației societăților de 
fotografi din Franța, a lami
nat o serie de distincții acor
date de F.I.A.P, unor membri 
ai Asociației artiștilor foto
grafi din România.

cazia să cunoaștem artiștii-elevi 
care s-au detașat, meritînd să 
urce pe scena festivalului șco
lar republican.

De la expozițiile școlare șl 
cele județene, au plecat spre 
Capitală cele mai bune lucrări 
de artă plastică, pentru cea de-a 
doua ediție a Expoziției Na
ționale de artă plastică a elevi
lor. Apoi, juriul va începe, în

CURSA PĂCII
DUPĂ 8 ETAPE

(Agerpres)

anamploare, un sfîrșit de 
școlar pe măsura muncii de 
pe parcursul lui.

Am făcut o enumerare a 
cîtorva dintre activitățile elevi
lor și girăm pentru ele. Elevii 
le înscriu, pe toate, în „calen
darul școlăresc" omagial, dedi
cat de ei lui 23 August.

— Tovarășă secretară, 
știm că este foarte im-

TOT NUMAI
ÎN PLANURI

vl-

în 
pe 

re-
cu 

Ni-

Li începutul lu
nii mal, ziarul noi- 
tru a publicat un 
amplu raid anchetă 
„Primăvara — ano
timpul amenajării 
bazelor sportive- 
care înfățișa citito
rilor cîteva proble
me ale construcției, 
amenajării ai între
ținerii bazelor spor
tive.

Printre orașele 
zitate atunci se 
fia șl Oltenița, 
discuția purtată 
această temă de 
dactorul nostru 
tovarășii Mihai
culescu, locțiitorul 
secretarului comite
tului orășenesc 
U.T.C., și Nicolae 
login. președintele 
Consiliului popular 
orășenesc, au fect 
reliefate o seamă de 
intenții, de măsuri 
care vor fi luate 
privind activitatea 
unor ..șantiere" 
xis tente atunci 
proiecte dar nu 
în realitate. Aju tre
cut aproape 
aăptămînl de 
semnalul ziarului și 
dorind să cunoaș
tem în ce fel s-au 
conturat prin fap
te planurile Comi
tetului orășenesc 
U.T.C. am vizitat 
din nou Oltenița.

e- 
în 
și

— S-a făcut ceva, 
dar astăzi — 15 mai
— t-iu stabilit mâ
luri definitive, pri
vind principalul
nostru obiectiv : șan
tierul din Parcul 
pionierilor... Mai 
mult n-am putut afla 
de la Comitetul oră
șenesc al U.T.C.

Ce anume e-a fă
cut ? în fata gră
mezilor de pietriș 
aflat aici încă din 
toamna anului tre
cut, bine garnisite 
cu iarbă si flori de 
cîmp (foto nr. I). o 
comifiie formată
din reprezentanți 
ai Consiliului popu
lar și ai întreprin
derii de gospodărire 
orășenescă întoc
meau proiecte, pla
nuri.

Cu alte 
în timpul 
trecut, 
prielnic 
pentru 
bazelor sportive 
a-a mișcat 
cică de la 
(cel puțin 
principalul

Oare tinerii 
oraș sînt prea ocu
pați și nu-si pot a- 
duce contribuția 
prin muncă patrio
tică la amenajarea 
acestei baze spor
tive ?

(Urmare din pag. I)

cuvlnte 
care a 

deosebit de 
de altfel 

amenajarea 
nu 

o pietri- 
locul ei 
aici, la.., 
obiectiv), 

din

Nu ne-a fost greu 
lă aflăm răspunsul 
la iceaxtă întreba
re. La numai 20-30 
m de „șantier" am 
întilnit mulți tineri 
plimbîndu-se prin 
Dare sau citind pre
sa de dimineață, 
(fotografia nr. 2).

Sigur, nu le-am 
du tea reproșa mo
dul în care își pe
trec timpul liber, 
dar prezența ]or în 
orele c.....................
parc (ca 
amintim 
aflați la 
dă pe 
orașului. ________
tea în virtutea obiș
nuinței) ne Îndeam
nă să credem că ac
tiviștii Comitetului 
orășenesc Oltenița al 
U.T.C. nu între
prind măsuri efici
ente pentru împlini
rea planurilor pri
vind amenajarea 
bazelor sportive an- 
grenmd la acțiune 
tinerii din oraș dea- 
pre care credem că 
vor răspunde pre
zent la o astfel de 
chemare.

Așteptăm în con
tinuare r&spunfiul 
Comitetului orășe
nesc U.T.C.

dimineții în 
i să tiu mai 

de cei 
pramena- 

bulevardele 
majorita-

Foto text :
R. VASILE

etape 
desfășurate pe teri
toriul Poloniei, par- 
ticipanții la cea de-a 
22-a ediție a „Cursei 
Păcii" au avut luni 
zi de repaus în 
localitatea Zielona 
Gora, Pînă acum au 
fost străbătuți peste 
1 200 km, rămînînd 
ca in următoarele 
șapte etape pînă la 
Berlin, să mai fie

parcurși circa 800 
kilometri.

în clasamentul ge
neral individual con
duce polonezul Rys- 
zard Szurkowsky cu 
31 h 29’31”, urmat de 
sovieticul Iuri Dimi- 
triev — la 1’56”, 
francezul Jean Dan- 
guillaume — la 3’37”, 
Dleter Gonschoreck 
(R. D. Germană) — 
la 4’32”, Dleter Mic-

kein (R. D. Germa
nă) — la 10’. Primul 
clasat dintre români 
este N. David pe lo
cul 29 — la 32’23’’. 
Walter Ziegler ocu
pă locul 31, Puteriti 
locul 54,
— locul 56, Moldo- 
veanu — locul 61, 
Egyed — locul 63. 
I. Ardeleanu a aban
donat.

Nemțeanu

vacanța de vară — 1969 
va fi la fel de frumoasă.

— Nădăjduim să fie la fel de 
frumoasă, dacă nu mai fru
moasă ; avem pentru aceasta 
condiții, experiență, există din 
partea organizatorilor vacanței 
o mare dorință ca șl această 
ediție să fie patronată de fan
tezie.

De curînd, am avut o discuție

ÎN INTIMITATEA ULTIMELOR
săptămîni de școală

curlnd, lectura revistelor șco
lare sosite pe adresa concursu
lui „Pentru cea mai bună re
vistă școlară — 1969". S-a lan
sat, de curînd, concursul de e- 
misiuni radiofonice dedicat ce
lei de a 25-a aniversări a Elibe
rării patriei. In localități, au 
fost perfectate programe de ac
tivități educative consacrate cu
noașterii unor momente istorice 
legate de actul Eliberării.

în intenția școlilor și a or
ganizațiilor U.T.C., stă pregă
tirea unui sfîrșit de an demn de 
un eveniment cu o asemenea

portant acum pentru e- 
levi s& învețe, să se pre
gătească pentru teie, re
capitulări, să promoveze 
cu note bune, să obțină 
premii. Dar, n-o aă-i 
acuzați că slnt cu glodul 
și la vacanță, ou un pi
cior în zonele el. Vir
ata e de vină șl, pro
babil, frumusețea va
canțelor noastre. Vă ru
găm să le 
„misterele" 1 
canje mari.
mai liniștiți,

> dezvăluițl 
acestei va- 
Vor învăța 
itilnd că șl

de lucru cu secretari ai comi
tetelor județene U.T.C., repre
zentanți ai Ministerului învăță- 
mîntului și ai unor ministere 
de resort. Vacanța șl organiza
rea acesteia au constituit un 
punct important al discuției 
noastre.

Ponderea activităților de va
canță va fi, pe plan lo
cal. cum e și firesc. Să se sfă
tuiască elevii cum să-și organi
zeze cluburile de vară, ce vor 
face în aceste cluburi, să dis
cute de pe acum, gospodărește, 
programul, sediul de club, de

unde și pe cine să lolicite în 
procurarea materialului spor
tiv, a instrumentelor muzicale, 
în sfîrșit, tot ce trebuie pentru 
un club.

Pe plan central, se perfec
tează organizarea taberelor 
de elevi. Acestea au pro
filuri distincte : tabere de 
odihnă — la munte și la mare, 
în corturi sau vile — tabere de 
odihnă și instruire pentru mem
brii activelor U.T.C. din școli, 
tabere care grupează elevii po
trivit aptitudinilor — pentru 
membrii formațiilor artistice, a 
cenaclurilor literare, pentru e- 
levii cîștigători ai concursuri
lor de meserii, tabere de pregă
tire militară, sportive, tabere de 
muncă patriotică, altele cu ca
racter arheologic. Elevii con
tinuă frumoasa tradiție a tabe
relor de muncă patriotică, sînt 
dornici să-și dedice o parte a 
vacanței muncii pe șantierele 
tineretului, în brigăzi, să îm
bine munca cu odihna. înscrie
rile au și început. Apoi se or
ganizează excursii județene, in- 
terjudețene, montame, tematice, 
pentru vizitarea Capitalei, a 
Deltei Dunării, drumeții.

Sigur, aici este numai o schiță 
a vacanței ; am făcut-o ca un 
prim ghid al elevilor. Bine ar 
fi să vedeți la fața locului cum 
stăm cu intențiile..

Acum, însă, au început tezele, 
vor începe recapitulările, cla
sele terminale se pregătesc pen
tru examene, le-am oferit elevi
lor posibilitatea unei scurte pri
viri în intimitatea ultimelor 
săptămîni de școală și în pro
iectele vacanței. îi lăsăm să în
vețe, îi însoțim în eforturi cu 
un încurajator : „succes Anul 
școlar 1969 ae apropie de sfîrșit.

el au o notă de credibilitate, 
noi nu o prea avem.

Chiar între oameni de me
serie se aud nu de puține ori 
întrebări de felul acesta : e 
credibil destinul cutărui per
sonaj ? Nu cumva în scena x 
e cam fortuită realitatea, ges
tul cutare nu-i cumva ne
firesc pentru că autorul nu-1 
„pregătește" în nici un fel ? 
etc. In cazul operelor ge
niale, răspunsul se poate da 
ușor : totul e firesc de vreme 
ce sufletul meu vibrează, se 
răscolește, se simte solidar 
sau potrivnic cu faptul artis
tic In cauză. Da, în destul 
de multe cazuri de vină nu-1 
dedt sufletul nostru care 
sălășluiește într-un orizont 
prea strimt. Soluția nu-1 
decît una atunci : să spargem 
arest orizont, să împingem 
cit mai mult marginile Ini 
spre nemărginire.

N-au trecut două luni de 
zile cînd un coleg, născut și 
crescut la oraș, mi-a pus o 
întrebare care m-a nedume
rit. Colegul meu m-a Între
bat dacă gestul Ini Ion de a 
săruta pămîntul — c vorba 
de Ion al Iui Rebreanu — 
este firesc. I-am răspuns, 
surprins de întrebarea lui, 
cam în doi peri, i-am spus de 
fapt ceva care poate nu 
avea de a face cu întrebarea. 
M-am dus acasă, am recitit 
pasajul în cauză, și gestul 
Iul Ion de a săruta pămîntul 
mi s-a părut firesc. Dar Iul 
atunci, recunosc, nu l-am 
putut răspunde prea ferm.

Trebuia să-i fac o „demons
trație". Era vorba de una 
din cele mai grele demons
trații ; aă-f demonstrez un 
sentiment. Mi-am dat sea
ma că aproape fără voia mea 
am început să povestesc un 
fapt autobiografic. La vîrsta 
de doisprezece, treisprezece 
ani, intr-o vară, după secere, 
tata mi-a încredințat pen
tru prima oară o sarcină de 
mare importanță. Mi-a per
mis să mă duc singur la plug.

Șl
CREDIBIL

lă deamlriștesc un petee de 
pămlnt. Era arătura cea mal 
puțin pretențioasă. De altfel, 
pe timpnl acela la noi în sat 
se spunea „mă due să Înne
greai miriștea aceea". Era o 
arătură superficială, numai 
atît cit tulpinele griului care 
au rămas după secere să fie 
acoperite cn pămînt, să pu
trezească acolo pînă în pri
măvara viitoare. Se pare că 
știința agricolă mal găsește 
Ineă un temei acestei ară
turi, acela de a distruge cui
burile, microorganismele din 
pămînt. In orice caz, atunci 
la noi nu se știa de „știință" 
(cuvtntul circula cu un alt 
sens — „al știință de ce s-a

maselor largi de spectatori. 
E un gest de cruzime să te 
apropii de o baltă cu singe 
aburind. Voi ocoli deci dru
mul și mă voi opri la con
ducerea clubului Farul pe 
care o acuz deschis că a 
sfidat orice normă de etică, 
introducindu-l pe Iancu in 
formație, numindu-l — cul
mea ! și căpitanul echipei, 
șf asta după ce întreaga 
opinie publică luase cunoș
tință de actele lui întru to
tul străine de normele noa
stre de conviețuire. Proce- 
dînd astfel, antrenorii și 
conducerea clubului l-au 
aruncat de două ori în groa
pa cu lei. Nu cer îngăduință 
pentru Iancu și nu sînt nici 
pentru ascuțirea la polizor 
a cuțitelor ghilotinei, dar 
întreb, cum putea să nu a- 
jungă Iancu acolo unde a 
ajuns dacă oamenii datori 
moral — și plătiți — să-l 
educe i-au tolerat ani de-a 
rîndul dezlănțuirile ? Iancu, 
fiindcă mulți nu o știu, e 
un om cu o pregătire inte
lectuală aflată mult sub 
linia mediocră. Eu susțin că 
în spatele lui sînt mulți vi- 
novați. Cei ce au pornit să 
tragă cortina, s-o tragă 
deci pînă la capăt. Nu-mi 
plac vitejiile ciunte. Și nici 
vijelii în crengi de sas
safras. Ridicați vintul în 
arborii înalți dacă vreți ploi 
curate.
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MASCULINA 
BASCHET A ROMÂNIEI 
calificat pentru turneul 

final al campionatului euro
pean. care va începe la Nea- 
pole la 27 septembrie. Partlci- 
pînxi la întrecerile grupei de 
calificare dî la Haarlem (Olan
da). baschetbaliștii români au 
terminat ne locul secund, în 
urma selecționatei Iugoslaviei.

• LA OSTENDE S-^U în
cheiat întrecerile campionate
lor, europene la judo. Iată lista 

continentali : 
Serge Feist 
semimijlocie : 

(U.R.S.S.) : 
Bondarenko

noilor campioni 
categ. ușoară: 
(Franța) ; categ. 
David Rudman 
categ. mijlocie ;
(U.R.S.S.); cate<. semigrea: Pe
ter Snijders (Olanda) ; categ. 
grei : Willem Ruska (Olanda).

• ÎN LOCALITATEA HAS- 
KOVO s-au încheiat campio
natele internaționale feroviare 
de lupte clasice. Sportivii ro
mani I. Stoica șî Ciubotaru au 
obținut medaliile de argint la 
categoriile 48 și respectiv 52 
kg. Pe echipe a ciștigat Bulga
ria. -urmată de U.R.S.S.. Unga
ria. România. R.D. Germană 
Iugoslavia etc.

• Turul cicliatlc a] Italiei a 
continuat ieri cu desfășurarea 
etapei a 4-a contra cronometru 
individual. Proba care a mă
surat 21 km. a-a disputat pe 
pi^ta hipodromului din Mmon- 
tecatini. Cel mai bun timp a 
fost realizat de belgianul Eddy 
Merckx, in clasamentul general 

<c>ntin.ua să conducă 
- urmat laItalianul Polodori 

59” de Merckx.

• Meciul pentru 
diail feminin de 
Nona Gaprindașvili Q1 
Kușnir s-a încheiat o dată cu 

Partidei a 13-a, în

titlul rrwn- 
sah dintre 
*l și A'IJa

disputarea partidei a 13-a. î„ 
care arbitrii au consemnat re
miza. Campioana mondială a 
Tnvins-o pe salangera sa cu un 
scor categoric : 8,5—-4,5 puncte 
pfistrBMu-și pentru încă trei ani 
Utilul de campioană a lumii, pe 
care l-a cucerit pentru prima 
oară în anul 1962, Celebra șa- 
histă sovietică. Nona Gaprin- 
d as vili este acum în vîrstă de 
28 de ani.

vorbit ieri la...“ — (cuvîntul 
era maj mult „înștiințare"), 
dacă făceam și știință, o fă
ceam în mod naiv. Deci mă 
dusesem singur Ia plug, pen
tru prima oară. Ce am reți
nut din ziua aceea și 
ce l-am povestit colegului 
meu ? Era o zi caldă, dogo
ritoare, miriștea era țepoasă, 
uscată, aspră, eu desculț, 
lată, abia acum mă gîndesc 
că sint oameni care nu au 
călcat niciodată cu piciorul 
gol pămîntul, căci nisipul de 
pe plaja unei mări e cu totul 
altceva, e arid, e mișcător, 
e „val".

Ci cu arînd atunci foarte 
mîndru de mine însumi, a- 
proape fără nici o trudă și 
fără să apăs prea tare pe 
coarnele plugului — cu rare 
excepții, cînd terenul e păcă
tos, sau prea uscat ori prea 
umed, aratul e una din cele 
mai ușoare munci agricole ’ 
— călcam desculț cum eram 
numai pe brazda răscolită, 
răcoroasă, moale, reavănă, a- 
proape umedă. Această sen
zație produsă de contactai 
tălpilor mele cu pămîntul cel 
reavăn o păstrez foarte vie 
In mine și cred că niciodată 
n-o voi putea explica mai 
amănunțit.

De ce la întrebarea cole
gului meu, atît de firească 
pentru el, en i-am răspuns 
cn acestă amintire ? Vroiam 
cumva, cu alfe cuvinte, să-i 
spun că Intre carnea tălpilor 
mele șl cea a buzelor mele 
eu nu prea cunosc care-i 
deosebirea șl dacă este vreo 
deosebire ?

MARȚI ULTIMA

PRONOEXPRES

ntin.ua


pentru turism

Rene Căpitani împotriva lui Pompidou

atacate de patrioti

Campania electorală
din Franța

Conferința mondială
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Executiv al O.I.Z

• CONSILIUL DE MINIȘTRI 
al R.A.U. s-a reunit duminică 
seara la Cairo, pentru a discuta 
evoluția situației din Orientul 
Apropiat și rezultatul con vorbi-

a estuarului, 
vest-german 

de tone, a 
el Arab, în- 
un port Ira-

„Referendum"

K. P, POLONA. Aspect da pa

Bazele Long Binh și Pleiku

La Sofia îți desfășoară lucră
rile conferința mondială inter gu
vernamentală pentru turism.

In cadrul ședinței plenare de 
luni, a luat cuvîntul șeful dele
gației Române, AL Sobam, pre
ședintele Oficiului Național de 
Turism al Republicii Socialiste 
România. El a propus ca finind 
seama de actualul nivel al cir
culației turistice mondiale, de lo
cul prioritar pe care turismul îl 
deține în cadrul exportului invi
zibil, de dinamismul acestei acti
vități economice și de progresele 
realizate. Uniunea Internațională 
a organizațiilor oficiale de turism 
(UJ-O-O.T.\ să fie transformată 
într-o organizație guvernamenta
lă. El a menționat că la baza 
constituirii și funcționării viitoarei 
org>nî»țiL trebuie să stea prin
cipiul universalității, al respectu
lui independenței și suveranității 
naționale. PirgimJe de conducere 
ale acestei organizații vor trebui 
să fie utilizate ca cea mai mare 
atenție, astfel ca să nu aducă 
nici un prejudiciu principiilor e- 
galitâții în drepturi a membrilor 
săi și avantajului reciproc. In 
ceea ce privește principiul uni
versalității este necesar să se 
creeze condițiile ca viitoarea or
ganizație să poată beneficia de 
contribuția tuturor statelor inclu
siv a Republicii Populare Chine
ze, Republicii Democrate Germa
ne, R.P.D. Coreene și R. D. Viet
nam al căror aport lipsește 
U J.O.O.T.-ului.

opțiuni

SAIGON 19 (Agerpres). — în 
cursul nopții de duminică spre 
luni, 12 poziții fortificate ale tru
pelor americano-saigoneze au fost 
ținte ale atacurilor lansate de for
țele patriotice din Vietnamul de 
sud.

Detașamentele F.N.E. au bom
bardat cu rachete și mortiere 
complexul militar american de la 
Long Binh, situat la 28 de kilo
metri nord-est de Saigon, pre
cum și Cartierul general al celei 
de a patra divizii de infanterie 
americană de la Pleiku, aflat la 
360 de kilometri de capitala sud- 
vietnameză.

Noi ciocniri între forțele Fron
tului Național de Eliberare și 
trupele americano-saigoneze au 
avut loc la 35 kilometri snd-vest 
și la 64 kilometri nord-est de 
capitala sud-vietnameză, în apro
pierea orașului Tam Ky și în re
giunea platourilor centrale.

Duminică noaptea și hmi di
mineața bombardiere americane 
„B52“ au efectuat din nou rai
duri în diverse regiuni «d-<3«- 
nameze, pentru a ataca pmtnla 
F-N.E

HANOI 19 (Agerpres). — A- 
genția de presa Eliberarea a Fnn- 
tului Național de Eliberare dm 
Vietnamul de rad a «fifuzat

• MINISTERUL Afacerilor 
Ir.tMT* al R. D. Vietnam a dat 
publicității comunicatul cu pri
vire la rezultatele alegerilor în 
consiliile populare districtuale 
■i eommiale. desfășurate în luna 
aprilie la R. D. Vietnam. în 
comunicat se arată că Ia vot au 
participat 9B.O0 la suta din ce
tățenii înscriși pe listele electo
rale. Printre cei aleși s-au nu
mărat munci tort țărani coope
ratori. totelectuali, reprezentanți 
ai dff0iteLor naționalități și 
e=—1 rviigifiase din diver
se rîere «ut irurzlui ecoMEii- 

s&tare. cal turale

Apropiat

taroccsdentale. Cercurile 
doneze au arătat. însă, că pro
blemele financiare au consti
tuit principalul obiect al discu
țiilor. Franz Josef Strauss șl 
interlocutorii săi britanici ar fi 
examinat pe larg problemele 
monetare actuale.

• PENTRU PRIMA DATA 
de la declanșarea diferendului 
irano-irakian în legătură cu 
Shatt el Arab, o navă a tra
versat fără nici un incident re
giunea contestată 
Nava. cargoul 
hGema", de 8 008 
trecut prin Shatt 
dreptîndn-se spre __ ,
nian. fără să coboare drapelul 
iranian și fără să facă apel la 
escorta piloțllor irakieni, așa 
cam ae obișnuia pini nu de- 
Mult coafarea uni acord în
cheiat !■ 1337 latre cele
■ărti ti dCBUtat meat de T®- 
keni

• SFÎRSrrUL £APT AMI
NTI a fost marcat de noi inci
dente în orașele nord-irlande
ze La Belfast s-a Înregistrat 
o ciocnire Intre un grup da 
protestanți și un grup de ca to
bei. în cursul căreia s-au folo
sit sticle cu lichid inflamabil. 
Au fost arestate șapte persoane.

• PREȘEDINTELE LIBANEZ 
Charles Helou a avut o între
vedere cu Emil Bostani, coman
dant al armatei libaneze, ți cu a 
serie de ofițeri superi ort Această 
întrevedere, menționează agen
țiile de presa, face parte An 
consultările febrile, care an avut 
loc, în ultimul timp, în capitala 
Libanului, în legătură cu for
marea unei noi echipe mimste- 
riale, după ce cabinetul prezi
dat de Rashid Karame și-a pre
zentat demisia.

• KAMAL JUMBLAT, lider al 
Partidului progresist socialist $1 
deputat libanez, a sosit la Da
masc, capitala Siriei, unde ur
mează să aibă o serie de con
vorbiri cu președintele Noureddin 
Atassi, precum și cu alte oficiali
tăți siriene. Vizita, menționează 
agenția France Presse, care trans
mite știrea, este consacrată îmbu
nătățirii relațiilor dintre cele două 
țări, ușor deteriorate în urma 
recentelor tulburări care au avut 
Ioc în capitala Libanului.

POZIȚIA TINERETULUI 
SOCIAL - DEMOCRAT 

DIN R. F. A GERMANIEI
• CONGRESUL A L

12-LEA al tineretului so
cial-democrat din R.F. a 
Germaniei, care se desfă
șoară la Dortmund, a adop
tat duminică o moțiune prin 
care se cere recunoașterea 
frontierei Oder-Neisse șl 
a R.D. Germane și se pre
conizează. în acest scop, tra
tative pe o bază paritară 
între cele două state germa
ne. Moțiunea cere totodată 
încheierea unui tratat Intre* 
R.F. a Germaniei și R.S 
Cehoslovacă, care a& stipu
leze că prevederile acordu
lui de la Mflnchen din 1938 
sînt „nule si neavenite în- 
cepînd de la semnarea acor
dului". Poziția adoptată de 
congresul tineretului so
cial-democrat este în con
tradicție cu cea a Partidu
lui social-democrat. care 
s-a declarat dispus „să ia 
act de existenta R.D. Ger
mane ca stat", dar refuză 
11*] recunoască.

Fr&r*ntâri“îe 
cuprins ■■"T.cx
nu sj occ'.* r.ic Verezveic^ Ukzc: ar7-. 
studentecsco d-n oencmâ -“rs 
foamei. dedaro*â de : oenă ee
studențești de la Co'ooccxx
Susținută de Federa*jc Cen^nakar 
tare din Vener^eia, grwa reprez.-Oâ 
protest al tinereîusa ce
refuzul autor.fdrtiw ocooee^ce de a pro
ceda la o reformă ie v«oerea da* je 7» - 
zării sistemului de -c* la se«a do
solidaritate cu gre*-ss»_ rtedenfj dEîerAe- 
lor focu.tâti. printre care cm de s? 
econor-ice și soc.de. pedologie j -«co- 
no, ou refuzat să pan>opo ia curara

într-o deckxuțâe devzaac de Feuer im a 
Centrelor Uarvers-tare d?n Venezsefe m 
subliniază că obte-Jivul princec! el oce- 
tor acțiuni îl cnesâfuio crem eu «nor cne- 
silii pentru reforma mm—rntorâ an ar-e 
să focă pane și reprezentanți fanerwutui 
studios. O primă victorie a fost 
tâ prin demisia decorto'ot Făcute*» de in
ginerie, Lazaro Carie1 Io, ceea ce, duod 
cum subliniază ziarul EL NAQONAL re
prezintă triumf al rr scârv cere 
pentru reforma uniwvtarâ'. La riicvl 
său, decanul Facultății de științe «conoe^- 
ce și sociale, dr. Augusto Azaar. a 
că renunță la postul său ^pentTu a fac *3 
restructurarea acestei facJlătî, potrrvf ce
rerilor studenților*.

Ultimele mișcări studențești din Vene
zuela ocupă un spațiu larg In eoloc.-<e*e 
presei de la Caracas care re'c-ă că e c 
sînt o urmare firească a „ineficientei ste
rnului educației'. Tntr-un editorial pe a- 
ceastă temă, publicat de ziarul EL NAOO- 
NAL se subliniază necesitatea de a se pro
ceda Ic o amplă dezoa^ere în vederea 
realizării „unei reforme cu adevărat pozi
tive', astfel îneît școlile venezuelene să se 
transforme Intr-un „instrument al dezvol
tării țării'. EL NACIONAL consideră prin
tre măsurile cele mai urgente necesare 
vederea îmbunătățirii sistemului educatio
nal ! ridicarea generală a nivelului educa
ției populației ; reorganizarea educației in 
școlile primare si secundare astfel Incit 
absolvenții lor să capete cunoștințe Indis
pensabile efectuării unei munci utile și îm
piedicarea risipirii resurselor umane și e- 
conomice în cadrul învățămîntului universi
tar. Se propune, în fapt, „majorerea ran-

Invâtâmintul
și problemele 

de perspectivă 
ale Venezuelei

damentului unrversitătiîof' prin admiterea 
In institutele de invâțom-nt superior a unui 
număr mult mai mere de tineri.

Problema educației preocupă cercuri ve
nezuelene din cele mai largi, fiind consi
derată drept „deosebit de importantă' cu 
prilejul unui recent seminar organizat la 
Caracas cu participarea reprezentanților 
guvernului, cercurilor industriale și cadrelor 
didactice care a avut ca temă examinarea 
perspectivelor țării In viitor în domeniile

• MLAISiRUl vest-germ an
*manțgăor. Frazu Josef Stra- 

» care se află la Londra 
tr-D vizitâ oficială de două 

EJe. a avut luni întrevederi cu 
pr—zVeruI britanic Harold 

șt ministrul finanțelor. 
R.3T Jenkins. Oficia] s-a decla
rat că aceste convorbiri nu au 
ruct o legătură cu recenta evo- 
lutie a situației financiare in-

“a.srriei, ogriculturii, situctiei sociale și a 
□'Smintii .i. .Concluzia centrală care a 

reesit după doua zile de dezbateri — 
svbtinîază ziarul EL NAC1ONAL — este că 
dacă Verezue a va rezolva problema e- 
ctixației va putea să privească cu mai mul- 
lă încredere în viitor*. In diversele grupuri 
ee lucru s-a atras atenția, printre altele, 
asupra necesității îmbunătățirii educației, 
a*'t sub aspectul sporirii numărului de ca
dre formale cit ți al îmbunătățirii cunoștin- 
■e'or predate. Dr. Oscar Palacio Herrera, 
cunoscut specialist In acest domeniu, a re- 
-creat necesitatea diversificării pregătirii 
școlare și universi*are în țară, un accent 

a orient fiind pus pe pregătirea de cadre 
necesare industriei petroliere, una din prin- 
CDalele ramuri economice ale Venezuelei. 
S-a arătat că, dacă nu vor fi luate la timp 
măsuri, In anul 1980 economia venezuelea- 
nă va ajunge .intr-un stadiu dificil' din
cauza lipsei, în suficientă măsură, de ca
dre cu o înaltă calificare.

Dor ce împiedică realizarea unui ase
menea obiectiv ? Răspunsul a fost dat de 
participant!! la seminarul de la Caracas 
core au subliniat că .problemele economi
ce și sociale sînt cele care creează cele 
mai mari obstacole în procesul educativ 
al tării'. Tntr-adevăr, in condițiile menține
rii actualului sistem de admitere în institu
tele de învățămînt mediu și superior, taxele 
mari ce trebuie plătite de elevi și studenți 
constituie, în fapt, o barieră în calea mul
tor tineri talentați, dar provenind din rîn- 
durile unor familii nevoiașe. Problema se 
află In studiul autorităților venezuelene. Se 
prevede astfel, ca în onul 1980 numărul 
studenților din această tară să atingă cifra 
de 200 000, iar bugetul general universitar 
să se ridice la 1,3 miliarde bolivari. Din 
această sumă, însă, 900 milioane bolivari 
var trebui să provină sub forma taxelor 
plătite de studenți. Tocmai de aceea se tac 
auzite glasuri care cer o amplă democrati
zare a învățămîntului venezuelean pentru 
a fi deschis în viitor tinerilor din toate 
categoriile sociale. Acesta este unul din 
obiectivele reformei în favoarea căreia 
luptă Federația Centrelor Universitare din 
Venezuela și care a declanșat, alături de 
multe alte acțiuni studențești, și recenta 
grevă de la Universitatea Carabobo.

P. NICOARA

• între 15 și 18 mai, la 
Balatonszeplak s-a desfășu
rat ședința jComitetului Exe
cutiv a Organizației Interna
ționale a Ziariștilor. Partici- 
panții au dezbătut raportul 
secretarului general și planul 
de activitate al O.I.Z. pînă la 
cel de-al VH-lea congres, ce 
urmează să-și țină lucrările la 
Havana în 1970.

In O.I.Z. au fost primite 
noi organizații, printre care 
două organizații ale ziariști
lor din Japonia, două orga
nizații ale ziariștilor greci aflați 
în emigrație, Sindicatul zia
riștilor din Venezuela, o or
ganizație a ziariștilor spanioli 
și altele.

în prezidiul O.I.Z. au fost 
aleși Nestor Ignat, președin
tele Uniunii Ziariștilor din 
România, care conduce comi
sia profesională, și Gheorghi 
Bokov, președintele Uniunii 
Ziariștilor din R. P. Bulgaria, 
care conduce comisia socială 
a O.I.Z.

,.Smith a trîntit ușa" — este remarca premierului Wilson 
după recenta cuvîntare ținută la Salisbury de Ian Smith prin 
care acesta deschidea campania în vederea „referendumului" 
pentru așa-numita constituție rhodesiană. Scopul ei e de a 
permanentiza divizarea țării pe baze rasiale, „legalizînd" apart
heidul gen Salisbury și punînd capăt, cel puțin pentru prezent, 
oricăror posibilități de a aduce Anglia și Rhodesia la masa tra
tativelor. Reacțiile în parlamentul britanic au fo9t violente. Se 
cunoșteau amănunte în legătură cu un schimb de scrisori purtat 
încă de la sfîrșîtul lunii ianuarie și a] căror obiect era proiec
tul noii constituții. De aceea parlamentarilor britanici li s-a 
părut că contactul cu autoritățile de la Pretoria, ocazionat de 
vizita întreprinsă de Smith în Republica Sud Africană, ar fi 
fost mai convingător și că Smith „a trîntit intr-adevăr ușa", 
Anglia pierzînd o ocazie atît de nimerită de a-și impune punctul 
de vedere în relațiile ei cu colonia rebelă. S-a cerut luarea de 
măsuri înainte ca referendumul să fie iminent, conservatorii 
1-in acuzat pe Wilson încă o dată de eșecul înregistrai la con
vorbirile de pe vasul „Fearless" iar laburiștii, la rîndul lor, 
au cernt, indignați, retragerea propunerilor considerate acum 
..prea largi" făcute cu acea ocazie de șeful partidului lor. 
Wilson a hotărît, însă, ca cele șase propuneri să rămînă în 
vigoare în forma în care au fost prezentate la conferința pri
milor miniștri ai Commonwealthului ținută anul trecut la 
Londra. Evident, referendumul este inacceptabil pentru Marea 
Britanic ivind în vedere relațiile el cu țările africane 
cadrul Commonuealthului dar Londra —- încă o dată nu 
hotărît să procedeze la măsuri ferme.

Observatorii politici apreciază că recenta cuvîntare a 
Smith este o concesie făcută elementelor ultrarasiste din 
vern care și cu ocazia ultimei ședințe de cabinet de la începutul 
săptămînii trecute au încercat să prezinte proiectul așa-zisel 
constituții ca prea „liberal", executînd presiuni asupra șefului 
guvernului în vederea introducerii rapide a apartheidului de 
tip sud-african în Rhodesia. Pe de altă parte, liderul partidului 
de centru, Pat Dashfield, a subliniat că adoptarea unei astfel 
de constituții ar agrava într-o măsură și mai mare divergen
tele existente între autoritățile de la Salisbury și lumea 
exterioară (minus Pretoria șl Lisabona) conducînd la un izola
ționism tot mai accentuat al Rhodesiel pe plan internațional. 
Pe plan intern, „legalizarea^ dominației minorității albe (221.000 
de locuitori) va însemna creșterea tensiunii rasiale în țară, 
amplificarea nemulțumirilor majorității negre (4,2 milioane de 
locuitori). Opoziția din rîndul populației albe concentrată mal 
ales în jurul partidului de centru nu reprezintă nici pe departe 
interesele majorității negre. Opoziția albă, formată din numeroși 
oameni de afaceri, industriași, comercianți, avocațl cărora 11 se 
alătură un număr restrîns de africani din clasa mijlocie au 
interese legate mai ales de Marea Britanie șl, în consecință, nu 
doresc o și mai mare înrăutățire a relațiilor cu aceasta. Popu
lației negre nu-i rămîne altceva, conform proiectului noii con
stituții, decît un apartheid cu o titulatură mai atrăgătoare, în 
numele căruia negrii vor fi înghesuiți în „rezervațiile" asemă
nătoare bantustanelor sud-africane, create în zonele cu pă- 
mîntul cei "«ai puțin fertil și vor fi izgoniți din centrele urbane 
unde nu Ii se va permite să desfășoare nici un fel de activități. 
Pentru populația Zimbabwe, referendumul nu înseamnă „posi
bilitatea de opțiune între o înțelegere cu Marea Britanie sau 
Adoptarea unei constituții care să consfințească deplina separare 
a țării de fosta sa metropolă" (cum îl prezintă Ian Smith) 
deoarece negrii nici nu vor avea posibilitatea practică de a 
vota (și. de altfel, oricare din aceste variante nu le deschfije 
perspectiva unei vieți libere, mai bune). La acest „referendjp^ 
sînt... invitați să participe doar 6 000 de „coloured" din 4.27J^^J 
de negri. Spre deosebire de parlamentai Africii de sud. Cel 
rhodesian va include, e adevărat, și reprezentanți ai populației 
africane, în număr de 16 față de 50 de albi, dar doar opt 
dintre ei vor fi aleși, restul fiind recrutați de guvern dintre 
cei mai credincioși șefi de trib. Este evident că persistînd pe 
acest drum, autoritățile de la Salisbury nu vor putea împiedica 
o accentuare a tensiunii în interiorul tării. O confruntare vio
lentă poate fi a minată dar în nici un caz evitată...

DOINA TOPOR
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Luni la ora 1G,3O, ora Rucureștiului, nava spațială „ApoMo-lV 
se afla la o distanță de 171 932 km de Pămînt. In acel moment 
la semnalele stației de control de Ia Houston echipajul a fost tre
zit pentru a începe cea de-a doua zi de lucru în spațiu.

Punctele principale ale acestei 
zile de zbor au fost efectuarea de 
observații prin hubloul cabinei 
spațiale, transmiterea datelor că
tre punctele de control terestro 
printr-o emisiune de televiziune 
în culori, precum și o serie do 
manevre tehnice vizînd definiti
varea parametrilor orbitei pe care 
se află nava.

Ca și în celelalte zboruri spa
țiale, ziua de lucru a început cu 
micul dejun. Pentru prima dată 
cosmonauții americani nu au mai 
folosit alimente complet deshi
dratate. Acestea, din cauza im
ponderabilității tind să se fărî- 
miteze și să plutească în spațiul 
ce le stă la dispoziție. lata de ce 
echipajul „Apollo-10“ a luat la 
bord alimente a căror umiditate 
permite să fie consumate ca șî 
pe Pămînt, adică cu lingura. îna
inte de decolare cosmonautul Eu
gen Ceman spunea că această 
hrană este mult mai gustoasă de- 
cît cea stoarsă din tuburi. Tot
odată, avînd un grad de coeziune 
suficient de ridicat pentru a nu 
se fărîmița și pomi „în derivă" 
aceste alimente nu pun în peri
col buna funcționare a aparate
lor din cabina spațială. Acest 
dejun s-a compus din salată 
fructe, șuncă, biscuiți, fulgi 
porumb cu sirop.

mio 
de 
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din Hanavra, la a cărui ediție din acest an a participai și 
România

doua zi de lucru în spațiu.

e-

Deoarece dispuneau de timp 
suficient, cei de la punctul da 
control terestru au satisfăcut do
rința celor trei cosmonauți de a 
li se citi revista presei care a cu
prins și multe informații sportive.

Tot în cadrul programului de 
luni echipajul „Apollo-10“ a
fectuat o nouă transmisie de te
leviziune în culori. In cursul a- 
cesteia, telespectatorii au putut 
asista la cuplarea modulului lu
nar la cabina de comandă iar 
apoi au „pătruns*' în interiorul 
acesteia. Cu această ocazie a pu
tut fi văzut corpul celei de-a 
treia trepte care a fost desprinsă 
de tandemul cabină—modul, pre
cum și evoluția modulului lunar, 
în cadrul emisiunii din cabina de 
comandă au putut fi văzuți, în 
condiții foarte bune, cei trei cos
monaut!. Imaginea a fost atît de 
bună îneît au putut fi distinse 
și stelele de pe drapelul S.U.A. 
care este fixat pe costumele cos
monautilor.

Totuși, datorită lipsei de timp 
în cadrul acestei emisiuni cosmo- 
nauții nu au transmis și imaginea 
Pămîntului.

Spre amuzamentul tuturor, un 
camarad de la centrul de con
trol le-a citit, celor trei cosmo
nauți horoscopul. Printre alte re
comandări, horoscopul lui Eugen 
Cernan îi atrăgea acestuia aten
ția să... fie atent cînd își con
duce mașina.

în acest mod cei de la centrul 
de control de pe Pămînt au făcut 
ca ziua de lucru a cosmonautilor 
să fie cît mai puțin obositoare și, 
în același timp, cît mai plăcută.

La ora 19,49 (ora Bucureștiu- 
lui), nava spațială „Apolln-10 
se afla la o distanță de 195 797 
km de Pămînt. Viteza ei în acest 
moment era de aproximativ 
30 000 km pe oră. Starea sănă
tății cosmonautilor este foarte 
bună.

Administrația națională pentru 
problemele aeronauticii și cerce
tarea spațiului cosmic—N.A.S.A. 
— a anunțat luni la Cape Ken
nedy că miercuri cabina spația
lă „Apollo-10“ se va înscrie p® 
o orbită circumlunară la altitu
dine de aproximativ 112 km. 
deasupra Lunii.
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