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TOVARĂȘUL ION OHEORGHE MAURER 
A PRIMIT Pf JANEZ STAMIVNIK

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii. Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit vineri la amiaza pe Janez 
Stanovmk, secretarul executiv al 
Comisiei economice a O.N.U. 
pentru Europa, care se afla în
tr-o vizită oficială în țara noas
tră.

A luat parte Mircea Malița, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe.

în cadrul întrevederii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cor
dială, au fost abordate probleme 
privind cooperarea Republicii So
cialiste Rorpânia cu Comisia e-

conomică O.N.U. pentru Europa, 
precum și rolul acestei Comisii 
în promovarea și intensificarea 
cooperării dintre țările europene 
în diverse sectoare de activitate 
economică.
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MECANIZATORII DE LA I. M. A.

Cu conf. univ. TRAIAN POP,
adjunct al ministrului învăfămintului

Ne aflam în pragul uneia din
tre cele mai importante campanii 
agricole a anului — recoltatul 
griului. Importantă în primul 
rind prin faptul că sint cultivate 
aproape trei milioane hectare, prin 
forțele mecanice și umane ce le 
Solicită, dar mai ales prin pe
rioada scurtă în care trebuie să 
fie încheiată. în multe dintre 
unitățile agricole (de fapt acest 
lucru ar fi trebuit să se constate' 
in toate cooperativele agricole, 
întreprinderile de stat și cele 
pentru mecanizarea agriculturii) 
pregătirile au fost făcute cu a- 
tenție maximă, acum așteptin- 
du-se numai semnalul pătrunderii 
In lanuri a combinelor și secerâ- 
torilor. în cîmpiile din sudul ță
rii. unde stadiul de vegetație a 
culturilor păioase este mai avan
sat, recoltatul orzului se desfâ-

GH. FECIORU
Combinatul chimic Bm. Vilcea. In fotografie: 

Oxa — Alcooli

PARTIDULUI
F. STAICU,

lector universitar

DESPRE:

ORIENTAREA

Documente programatice de o 
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și pro-
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X iectul de Directive privind pla
nul cincinal pe anii 1971—1975 
și liniile directoare ale dezvol
tării economiei naționale pe 
perioada 1976—1930, puse in 
dezbaterea opiniei publice, a 
întregului popor. constituie 
o reafirmare a politicii parti
dului 
terea 
lu lui 
cesc, .
mai largă măsură a cerințelor 
materiale și spirituale ale tu
turor membrilor societății. Ca
racterul științific, profund 
realist al măsurilor preconizate 
în acest sens, îndreptățește con
vingerea că toate obiectivele 
stabilite vor fi îndeplinite cu 

' succes, că următorul deceniu va 
marca o etapă importantă in ri
dicarea gradului de civilizație și 
cultură al poporului român. Cer
titudine întemeiată pe impor- 

. țantele realizări obținute în in
dustrie și agricultură, în toate 
ramurile producției materiale, 
realizări oglindite sintetic și 
concludent în dinamica venitu
lui național, indicator a cărui 
valoare în perioada 1950—7966 
s-a mărit de peste cinci ori. Ce 
implicații prezintă acest fapt ? 
Cum anume a acționat creșterea 
venitului național asupra satis
facerii’în măsură tot mai mare 
atît a nevoilor generale ale so
cietății cît și ale fiecărui mem
bru al ci ? Răspunsul la ambele 
întrebări este concludent dacă 
amintim că în perioada 1950 - 
1967 în condițiile folosirii unei 
rate înalte a acumulării, capa
bilă să asigure înfăptuirea con
secventă, echilibrată a repro
ducției lărgite, atît fondul de 
consum pe locuitor cît și sa
lariul real — exprimare a can
tității de bunuri materiale și 
servicii pe care salariații și le

îndreptată spre 
sistematică a 

de trai a color ce mun- 
spre satisfacerea în tot

creș- 
nive-

pot achiziționa cu salariul 
minai — au crescut de 2.5

Dovadă elocventă a grijii 
care partidul și statul nostru o 
poartă Creșterii susținute a ni
velului dc trai al oamenilor 
muncii, se prevede ca pină in 
1970 salariul real să fie cu 23 la 
sută mai mare decit în 1965, ur- 
mînd ca în viitorul cincinal 
(1971—1975), așa cum reiese din 
proiectul de Directive, venituri
le reale ale populației să înre
gistreze noi creșteri concretiza
te în sporirea salariului real cu 
16—28 la suta și cu 15—-20 la 
sută a veniturilor reale ale ță
rănimii. De asemenea, creșterea 
nivelului salariului mediu de 
peste 3,3 ori in 1967 față de 1950 
la total salariați și de 3,5 ori la 
muncitori este in măsură să ne 
ofere proporțiile in care se ac
ționează în vederea asigurării 
tot mai depline a cerințelor 
populației. Dacă in același con
text adăugăm și faptul că înce- 
pind din 1967, cu un an mai de
vreme dccît era stabilit iniția], 
s-a trecut la majorarea salarii
lor mici, că în baza noului sis
tem de salarizare pină în pre
zent s-a aplicat majorarea sala
riilor la circa 1.4 milioane sala
riați, că in 1970 salariul mediu 
va ajunge la circa 1 400 lei față 
de 1115 Iei în 1965, consecven
ța liniei partidului de creștere a 
nivelului de trai este edifica
toare.

Proiectul de Directive pentru 
Congresul al X-lea subliniază că 
sporirea continuă a veniturilor 
reale ale populației se va reali
za pe calea creșterii veniturilor 
individuale directe obținute din 
muncă, prin aplicarea principii
lor socialiste de retribuire. Sis
temul actual de salarizare îm
bunătățit (din care amintim 
creșterea ponderii salariului ta
rifar din venitul total și redu
cerea cîștigurilor variabile, le
garea premiilor de realizările 
certe de producție etc.), asigu
ră o interdependență mai strin- 
să intre rezultatele obținute in
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Fantezie. cuvin!
prin care viața moderna 
numește din ce în ce 
mai rar doar simpla în
clinare de a visa fabu
los, de a popula spații 
necunoscute cu plăsmuiri 
dc o substanță fragilă. 
Sinonim pentru ipostazele 
gmdirii creatoare, pentru 
visul cu ochii deschiși, 
lucid, dublat de dorința 
prefacerii sale în realita
te, fantezia a devenit o 
forță de prim rang în 
cea mai ardentă și mai 
patetică bătălie purta
tă de omul contemporan

în numele 
frumusețări 
destin.

Tinerii — se spune — 
nu se privesc în oglinzi 
obișnuite. Adevărata lor 
imagine o reflecta oglin
zile viitorului, chipul lor 
real nu-l poate dezvălui 
decît sentimentul deve
nirii, iar fantezia, gindi- 
rea creatoare a unei e- 
poci și a unei societăți 
are rolul de a le scurta 
drumul împlinirii, de a-i 
apropia de clipa cînd, 
privindu-se, vor constata 
că au devenit ei, oame

continuei în- 
a propriului

Tn această perioadă de amplă 
dezbatere a Tezelor C.C. al 
P.C.R. m proiectului de Direc
tive ale Congresului al X-lea al 
Partidului, lucrătorii din agri
cultura țării depun eforturi în
zecite pentru realizarea exem
plară a sarcinilor de plan pe 
1969. an hotărîtor în actualul 
cincinal. în acest cadru general 
comuniștii de la I.M.A. Dragă- 
șani, județul Vilcea. întruniți în 
adunarea extraordinară și-au 
exprimat adeziunea lor deplină 
la documentele ce vor fi supuse 
Congresului al X-lea al P.C.R 
După ce au arătat că fiecare 
idee cuprinsă in documente 
jalonează în mod științific, rea
list programul dezvoltării eco
nomice și sociale a țării, vorbi
torii s-au oprit mai pe larg asu
pra capitolului ce se refera la 
agricultură.

— Alături de întregul nostru 
colectiv — spunea Gogu Gărea, 
inginer mecanic șef — îmi ex
prim totala adeziune și admira
ție pentru clarviziunea cu care 
a fost elaborat acest program 
de dezvoltare multilaterală a 
țării. Ideea subliniată cu atita 
forță în document că produc
ția globală agricolă va crește cu 
28—31 la suta față de media ani- W 
lor 1966—1970 trebuie să ne 
ajute a desprinde concluziile 
care se impun pentru activitatea 
noastră viitoare, pentru că re
zultatele — îndeosebi în pro
ducția vegetală — sint rezulta- £ 
tele imediate ale muncii noastre

Din studiul Directivelor și al 
Tezelor reiese că liecărui sectoi £ 
din agricultură ii sînt jalonate 
cu deosebită claritate direcțiile 
pe care le are de urmat pentru gto 
o mai bună organizare a pro- " 
ducției și a muncii, pentru spo
rirea producțiilor și reducerea 
cheltuielilor. Prin- prisma cerin-

țelor ce ne stau In față, anali- 
zind realizările noastre de pină 
acum, trebuie să recunoaștem 
-că avem multe rezerve încă ne
folosite. în anul trecut noi am 
redus pierderile cu un milion 
lei și ne-am angajat ca in 1969 
să dăm peste plan venituri cu 
135 000 lei și să reducem chel
tuielile cu 177 000 lei. Judecind 
In spiritul de înaltă exigență al 
Documentelor, în care se subli
niază că trebuie acționat în 
continuare pentru reducerea 
cheltuielilor de întreținere și 
exploatare, astfel încit din pri
mul an al cincinalului viitor pe 
întreaga rețea a I.M.A. să se 
acopere cheltuielile cu venituri 
proprii, trebuie să spunem că 
realizăm încă puțin. E drept, 
sîntem într-o zonă de deal. Ex
periența unor întreprinderi a- 
flate în zone similare, care au 
reușit să treacă de la pierderi 
Ia beneficii, ne determină 
țior.a în acest sens. Asta 
dește că încă mai avem 
de făcut. .

în vederea fructificării
ror resurselor de care dispune 
unitatea, participanții la dezba-

a ac- 
dm e- 
multe

tutu-

teri au prezentat într-un spirit 
critic neajunsurile muncii lor. au 
propus măsurile ce trebuie 
luate pentru îndreptarea lor, 
pentru îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor de plan, în vederea 
respectării cu strictețe a con
tractelor încheiate de către în
treprinderi cu unitățile agricole 
și ceilalți beneficiari.

— Documentele pe care le 
dezbatem și la care ne dăm de
plinul nostru acord, a ținut să 
spună dispecerul Marin Cojo- 
caru, prevăd printre altele 
tinderea gamei de lucrări 
care noi, mecanizatorii, va tre
bui să le executăm. Acest li£- 
cru presupune să ne perfecțio
năm pregătirea profesională, să 
acordăm o mai mare atenție 
viitoi ilor mecanizatori în ve
derea executării unei game va
riate de lucrări.

Subliniindu-fe lipsa de preo
cupare a unor mecanizatori în 
privința urmăririi cheltuielilor

ex- 
pe

N. COȘOVEANU

(Continuare in pag. a VH-o)

în contextul preocupărilor 
noastre, orientarea tineretului 
spre profesie, acea activitate in
trată in limbaj pedagogic sub 
titulatura ..orientarea școlară și 
profesiGnulăf, ocupă de multă 
vreme un loc aparte. După mai 
multe intervenții — fie ale zia
rului, fie ale unor oameni de 
specialitate — apărute pe par
cursul anului școlar, am dorit o 
părere mai concluzivă, care 
determine stadiul actual al acti
vității în acest domeniu și, evi
dent, să putem desprinde cit de 
cît perspectiva ei. Socotind că 
părerea aceasta ne putea par
veni din partea Ministerului Tn- 
vățămintului. redactorul nostru 
Lucreția Lustig a adresat cîteva 
întrebări -ov. conf. univ. TRA
IAN POP. adjunct al Viinistru- 
lui învățăm în tu lui. Parvenin- 

îl publicăm.
Tovarășe ministru, ani 
la inceput. cu ajutorul 

să plasăm, o-

fnvățămîntului. 
du-ne răspunsul,

R : 
dori, 
dumneavoastră, 
rientarca tinerilor spre profesio, 
in parametrii procesului educa
tiv, care, cum bine se știe, cu
prinde atit de multe compo
nente...

T. P. : Fenomenul educației a 
devenit astăzi unul din cele mai 
explorate. Societatea modernă a 
fost angajată in modul cel mai 
direct în descifrarea și direcțio
narea personalității umane în 
condițiile cclci mai mari revolu
ții științifice și tehnice pe care 
a cunoscut-o omenirea.

Pe toate meridianele și para
lelele globului omul societății 
noastre ..se întoarce*4 conștient 
asupra sa. asupra rolului și lo
cului său în contemporaneitaie, 
asupra destinului său. avind sen
timentul rezolvării celei mai im
portante și delicate probleme — 
problema „omului". în acest con-

între ceea ce este
și urmează să fie

text, școala, 
general, a devenit un factor 
sențial al propulsiei sociale, 
societății, al unei națiuni.

Se vorbește. îndreptățit, foarte 
mult despre influența organizată 
privind determinarea opțiunilor 
profesionale. Dar nu tot ceea ce 
se întreprinde trebuie inclus în 
actul educativ ca atare. Actul 
instructiv-educativ — după cum 
știm — reprezintă actul inten
ționat, organizat și sistematic 
de modelare a personalității u- 
mane care nu se consumă în gol, 
In mod arbitrar, ci. totdeauna 
patronat de optica unei finalități, 
de optica tipului uman cerut de 
necesități existente și, mai ales, 
de perspectivă.

Ne apare firesc ca această pro
blematică să înceapă totdeauna 
de la acest factor esențial. Care 
sint necesitățile, sociale actuale 
și de perspectivă ? Iată întreba
rea care angajează nu numai 
numărul profesiunilor (iar, in
direct. numărul școlilor care să 
pregătească tineretul pentru a- 
ceste profesiuni) dar și structu
rile psihologice ale diferitelor 
profesii, conținutul lor concret. 
Trebuie, astfel, cunoscute toate 
profesiile existente ; apoi nece
sarul lor In economia și cultura 
noastră. în condițiile unor mu-

învățămîntul, în
e- 
al

tații profesionale rjenerale, create 
de avansul societății noastre în 
desăvîrșirea construcției socia
liste, unele profesii au dispă
rut sau și-au restructurat con
siderabil conținutul, structura 
etc., iar altele au apărut ca pro
fesii noi.

Cunoașterea în detaliu a aces
tor factori reprezintă una din 
condițiile avansului nostru, a 
evoluției noastre, în ansamblu. 
Poate apare banal faptul de a 
mai motiva acest lucru și din 
considerente legate de evoluția 
noastră planificată. Planificarea 
naționala presupune și planifica
rea forței de muncă necesară ei 
pină la nivelul profesiei.

Un alt grup de factori, sub- 
senși imediat celor de mai sus, 
se referă la cei de natură socio- 
localâ. Necesitățile generale, în 
funcțiunea lor concretă, nu pot

(Continuare în pag. a 11-a)
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nii care s-au visat, per
sonalitățile în formarea 
cărora au investit tot ce 
au avut mai bun, mai no
bil, mai trainic.

Un asemenea moment 
de confruntare îl trăiesc 
pasionant, la temperatura 
elanurilor înalte, tinerii 
noștri, luciri, temerarii 
noștri visători. Geneza 
este sentimentul covârși
toarei creații pe care o 
determină tabloul măre
țelor perspective prezen-

(Continuare 
tn pag. a VIT-a)

„Cultura ne apare mai în- 
tîi ca o cunoaștere a ceea ce a 
făcut din om altceva decît un 
accident al universului*', afir
ma un om de cultură contempo
ran. Afirmația, într-adevăr fru
moasă, mi se pare insă doar 
aparent globală, neacopcrind 

• toate sensurile conceptului de 
cultură ; poate fiindcă emiten
tul ei este în primul rînd scrii
tor și nu filozof. Vreți, așadar, 
să dați o definiție filozofică a 

• culturii ?
T. 11. : Întreprindere dificilă, 

• ținînd seama de unghiurile di
verse din care e privită cultu
ra. într-o formulare succintă 

— cultura înseamnă creație, comu- 
nicare și însușire de valori. 
Plus, bineînțeles, sistemul însuși 
al acestor valori. Această for- 

A mulare cred că este destul de 
limitativă pentru a nu identifi
ca cultura cu orice act uman și 
rezultat al Iui ; totodată e des
tul de largă pentru a cuprinde 

_ cele două orientări contempo- 
W ran^ în definirea culturii : înțe

legerea ei ca ansamblu de va-

CULTURĂ

NEVOIA
FILOZOFIE (I)

HCSTRUrzr.:
prof. univ. TUDOR BUGNARIU,

membru corespondent al Academiei R.S.R.

lori create In practica social-is- 
torică a omenirii șî considera
rea ei atit ca sistem de compor
tamente impus de societate cît 
și ca sistem de comunicare. 
Sistem ce pune, firește, accentul 
pe raportul culturii cu persona
litatea.

succintă 
așadar în 
culturale

— Formularea dv., 
sau nu, înglobează 
cultură atit valorile 
cit și cele spirituale.

T. B. : Desigur, dar ,___ _.
vările diferitelor forme de con
știință sociala, relațiile și insti
tuțiile corespunzătoare lor, mij
loacele de comunicare, sistemul 
mijloacelor și instituțiilor de 
creare și rfisplndire a valorilor

și obiecti-

culturale. Plus. bineînțeles, 
omul, ca rezultat și totodată 
făuritor al culturii. Toate aces
te componente alcătuiesc ceea 
ce so numește sistem, cultural

— Ce înțelegeți exact prin 
această ultimă noțiune ?

T. B. : Sistemul cultural de
semnează cultura prin prisma 
interdependenței ce leagă păr
țile componente într-o structură 
ierarhică, variabilă în timp și 
spațiu. în sistemul cultural ro
lul central și hotărîtor aparține 
ideologiei *

— Ceea 
zofia este 
cultura] ?

T. B. ! 
Filozofia are un loc preferen-

dominante.
ce înseamnă că filo- 
implicată sistemului

Fără nici o îndoială

tfal în sistemul culturii. Fa 
structurează pe pianul conștiin
ței sociale valorile spirituale 
într-o viziune unitară ; răspun
de marilor probleme pe care le 
pune omului lumea în continuă 
devenire; dă un ideal de viață 
și orientează activitatea prac
tică. Filozofia constituie liantul 
valorilor culturale, proiectul 
prin care omul devine conștient 
de ansamblul valorilor cultu
rale. Kant spunea că fără filo
zofie intelectul e orb ; fără filo
zofie, cultura nu poate cunoaște 
o înflorire corespunzătoare.

— Filozofia unui sistem cultu
ral poate da chiar măsura dez
voltării acelei culturi ?

Ț. B. : Totdeauna unul dintre 
criteriile de apreciere a unei 
culturi este și ponderea filozo
fiei în celelalte componente ale 
culturii spirituale. De pildă, 
apariții Iui Dimitrie Cantemir 
ca filozof, sau a iluminiștilor 
Școlii Ardelene a marcat treap
ta de dezvoltare a culturii spi-

viorica tAnăsescc
(Continuare In pag. a V-a)

KM LU
Bumcu
de ANA BLANDIANA

Capodoperc lui Bâlcescu 
este viafa sa. Istoria Români-, 
lor sub Mihai Vodă Viteazul 
sau Despre starea socială a 
muncitorilor plugari nu sint 
decît fraqmente ale marii și 
unicei sale opere, a operei 
care se crea pe sine mistuin- 
du-se în același timp. Viața 
lui Bâlcescu reprezintă îna
intea oricăror lucrări de 
valoare, marea valoare prin 
care acest istoric a îmbogățit 
istoria poporului său.

Nu este vorba numai de o 
viață exemplară, nici numai 
de un martiriu, nici doar de 
acea tragică și benevolă în
jumătățite a unicului timp de 
care poate dispune cineva. 
Ceea ce uimește, impresio
nează și se cere sanctificai 
în biografia lui Nicolae Bal- 
cescu este fantastica ei li
nearitate, totala ei lipsă de 
sinuozități, de golfuri odih
nitoare, faptul că asupra nici 
unei secunde nu trebuie să 
trecem închizînd ochii discret 
sau îngăduitor. De la cursu
rile pentru soldații analfabeti 
organizate de juncărul ado
lescent și pînâ la „România 
viitoare”, revista, simbol al 
speranței $i al nerenunfării ;

(Continuare în pag. a V-a)
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Comitetul județean Ia
lomița al U.’T.C. a luat ini- 

de a administra 
turistică de pe 

din apropierea 
Călărași,

Clnd

țiativa
oaza turistică de pe bt ațul 
Borcea, din apropierea ora
șului Călărași, transform în- 
d-o într-un nou. șl modern cen
tru de recreere, mulți, la înce
put, n-au crezut — sau n-au 
bănuit — că angajamentul *pa 
deveni o realitate încă în acttft 
sezon estival. Faptele, însă, au 
spulberat repede neîncrederea

Prin munca patriotică a tine
rilor, mobilizați de organizațiile 
U.T.C., au apărut aici, într-ura 
timp record, chioșcuri de răco-« 
ritoare șl de materiale sportive, 
spații unde poți juca șah, remy, 
piste de popice, teren de fotbal,

volei, cabane, corturi : un întreg 
complex recreativ destinat pe
trecerii timpului liber.

în ziua clnd am trecut brațul 
Borcei (trecere ce s-a făcut

Cum vă simțiți
pe malul Bortei ?

«

cu

!nunul din vasele ce se afli 
proprietatea comitetului U.T.C.), 
primul secretar aJ Comitetului 
județean U.T.C. ne-a declarat 
c&, in viitorul apropiat, aici se 
vor organiza «mese rotunde" pe 
diverse teme, concursuri artis
tice și sportive etc. Tot aid. In

ziua vizitei noastre, un coleg, 
redactor al ziarului „Tribuna 
lalomiței", adresa tinerilor vizi
tatori întrebarea : „Cum vl 
simțiți la baza turistică a Comi
tetului județean U.T.C.

Am pus și noi aceeași între
bare tuturor celor care se 
curau, aici, de ap!, de aer, 
soare, și, din cuvintele și 
privirea lor, am rezumat 
răspuns măgulitor pentru orga
nizatori : _Ne simțim foarte 
bine ’•

Nu ne-a rămas dedt tfl tran
scriem acest răspuns și, evident 
să-i felicităm pe autorii iniția
tivei.

bli
de 

din 
un

N. GHEORGHE

Avanpremiere radiofonice 
la sfirșit de săptămină

Pentru cititorii noștri ce îndră
gesc muzica ușoară, am rugat p-* 
îea liza toi ii a două dintre cele
mai populare «misiuni ale aces 
tui gen să ne vorbească despre 
noutâlUe pe care le vor oieri as
cultătorilor. Antoanela Botez, 
(realizatoare. Împreună cu Ovidiu 
Dumitru șl Ștefan Ioneacu, a emi
siunii „De la 1 la S“), ne-a pre
zentat sumarul ediției dm a ce as La 
sîmbălă (ora 13, pr. II) . „In po
mul rind amintesc cele trei prime 
audiții de muzică ujoară româ
nească ■ „Nu-i cer nimfe* de Lau- 
rențlu Profeta, „Halde, haiae o- 
mule“ de George Gri^oriu. „Cinta 
o caterincă" de EUy Roman, pre
cum și cele citeva melodii inter
pretate de Margareta Pislaru, 
Constantin Drăghici, Doina Badea. 
Jean Păunescu. După cîteva mi
nute de muzică „soul" (in ccmpt- 
nia lui , Solomon Burke, Carla 
Thomas și Percy Sledge), veți pu
tea lace cunoștință, la rubrio 
„Beat-serial", cu formația engle
ză Spooke Toth. Gtgi Varga. Dan 
Gherasim și Luiza Costache vă va 
oferi un program de melodii ar- 
gentlniene, după care Maurice 
Chevalier. Mlstinguette, Josephi
ne Baker. Enrico Macias vor ilus
tra rubrica „Parisul rămlne Pa
ris". Programul emisiunii ..De îa 
1 la 5“ va fi completat de orches
tra canadiană Alex Reed. inter
preta sozietică Elmira Zerdzeva. 
o selecție de melodii populare ii 
îndrăgita rubrică de noutăți 
„Discul pe meridiane” (ultime tn 
registrâri cu : Gigliola CinquetP. 
Beatles, Stevie Wonder, Tommy 
Roe, Antoine. Adamo)-.

George “ ‘ ‘ '
împreună 
zentator

Noua stagiune 
a „Hilariei"

Doc^me^:e.e coc. semnează
Ml ML MMmbclo I. ca 
Mf« PM feMMkMH RrnMMMS 
rtz u n m u na" oa Orstm A 
l«xt IM MMM . a

„SECURERGOM 59"

ta

rt
Ml

Lîmbășanu, (realizator 
cu Ion Barta) 31 pie- 

al emisiunii „Cavalcada V. MonUCL K)\ DEOGOKEtNl

țcfnemo A*

a NOAFTEA 
patria — 12 , 
București — 
17.31 .
• ARLNLAT1 
nepublica - s ,

BANCA IN AXX : 
11 . U . 1! , 17 . .
- a . Jl-LS .

16 . !!.»> . *1. Favorit — VUb
U.4ă . 1! . 1A.1Â . J>.—.
M bi.SbEKOASA AL'NTA MAC.E- 
uONEANA - Luceatki ul — !.
11,15 . 1J.JB . 18 . iui. :l
• KUAiA VIETU : Victoria — •;
11.45 , 14.3B . H.JI . mj».
C BECKET s Cea.ral — !.«! . DU> :
14.30.
« ZIARISTUL: Centrai — 11».
20.30.
• srtNTlTL LA PÎNDA : Lumina
— 8,45—16.31 In continuare . la.45 . 
20.45.
a PIRAMIDA ZEULUI SOARE S 
Doina - 11.34 . 13.45 . 18 ; IS.15 î
20,30).
• ANUL TKECCT LA MAUDI- 
uad : Union — IB . IB . m.li.
• AVENTLKILK LL’l TOM SAW
YER, MOARTEA LUI JOI INDIA
NUL, PROGRAM DR DOCUMEN
TARE 1 Timpuri Noi — >—S IB 
continuare.
• STRAIN IN CASA : Feroviar —
b— 13.M in continuare ; II . 1LM < 
20.45. Excelalor — I . 1L13 . UJB • 
18 , 18,15 . M.M. Melodia - ■ .
11,11 ; 13.M ; 18 . lt.15 . M3B Mo
dern — I.M : 11.45 ; 14 ; 1LM ;
18.45 ; 21.
• LA DOLCE VITA 1 Gri vi ța — 
9 , 12,15 . 16 , 1S.3B.
a profesioniștii 1 înfrițlrea —
15.30 , 18 . 21,X.
« NU VOR f i DIVORȚURI s Bu- 
zești - j5.» . 18-

ÎN UMBRA COLTULUI : Dada
— 8,15—17 in continuare . 13 .
• PRINȚUL NEGRU Bucegl
9.30 . 12 . i« . 11.M. Giulesîi 
15,3(1 . 18 . 20,M. Volga — B ; lâ. 
in continuare. 18,15 . 28.».
• KOLSS ROYt E-UL GALBEN ! 
Unirea - 15.30, PIPELE
• EEI DMAKEȘALA :
15.38 . 18.
4 VREMURI MINUNATE 
SPESSAUT : Drumul Sării
15.30 . 18 . 20.15.
a NE1MBL1NZITA ANGELICA î 
Aurora - y . 11.15 , 13.M . 18 ;
18.38 . 20.45. Floreaiica — 1 . 11.15 .
13.30 . 18 . 18.15 . X.M Glona - 1 ; 
11.lă . 13.50 , V . 18.15 . 20.3u. Tomis
— 9 . 11.13 . 13.30 . 18 . 1! .15
e 1‘LNntU INCA PUTINI DO
LARI : Ferentari - 15.» . 11 ;
2U.15, Cotrocem - 15.» . 11. SOA
RE Șl l MBKA - 20 30
• PE URMELE blMMULL’l 1 Pa
cea - 15.45 . 18 20.15.
• LA EST DE EDEN : Viitorul —
15.30 . 18 20.13
e A TRAI PENTRU A TRAI l 
Miorița -- 8,30—15.30 în continuare.
18 . 20,45. Rahova — 15.30 , 18.
• ROȘII Șl ALD1Î, IN UMBRA 
COLTULUI : Moșilor - 15.X . 18.
• PARADISUL ÎNDRĂGOSTIT!- 
LOR : Popular - 15.30 . 18, CRI
MA TN STIL TERSONVI - 20.X. 
o RIO BRAVO : Munca — 15 . 18, 
NU VOR FI DIVORȚURI — 20.30
• RECOMPENSE: Cosmos — 15.30: 
18 ; 20.15.
• UN DOLAR GĂURII ; Flacăra 
15 ; 17. VIȚELUL DE AUR - am
bele serii — 19,00
• TARZAN. OMUL JUNGLEI : 
Arta — 9.15—15,45 În continuare ;
17.30 . 19,45.
• PAȘA î Crîngajl - 15.30 : 18 : 
20,ÎS.
• ÎNCOTRO, OMULE ? : Vltan — 
16.00.
« ALEXANDRU CEL FERICIT 1 
Flamura — 9—16 (In continuare) ; 
18,15 : 30,30.
a CĂSĂTORIE PRIPITA ? 1 Pro
gresul — 15.30 ; 18 ; 20,30.

GRĂDINI - CINEMATOGRAF
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îsa de tineri care lac parte 
organizația U.T.C. a Fabricii 
geamuri TI mi veni au devenit, 
tr-un sens, eroii întregului județ. 
Recent, Intr-o ședință festiv!, li 
«-a decernat drapelul de organi
zație fruntaș! pe orașul Tîmfivenl 
yi județul Murea pentru contri
buția adusă la acțiunile voluntar- 
patri otice. ~ *
semnalată 
bazinul de înot, ______ ___
cadrul clubului Întreprinderii, a- 
menajarea spațiilor verzi, colec
tarea de metale vechi. O mlndne 
legitimă care obligi.

Prezenta tor a fost 
pe diverse șantiere . 

popicăria din

Inc. IOMCHE COC AN

FLUTURA PE CATARG 
TRICOLORUL

Pe stadionul 23 August din dea
lul Copoului — Iași, fluturi pe 
catarg sneolonri. Aid se află 
un «antler al tineretului, organi
zat ce Comitetul municipal al 
C.T.C. Tabăra este organizată in 
tr*! acrii, seriile in brigăzi iar a-

DIN POȘTA 
£DE IERI

ccstca to trupe. Rezultatele între
cerii sint consemnate Jn jurnal : 
U® nrc de zguri cernută, M ue 
lAym de mramța Impriștiate etc. 
Eevu parbapă, alâtun de mese
riaș la acțiunea de gazon a re. 
Sxeagui de _irupâ fruntașă" a de
venit un rfvnit trofeu. De la grupa 
• a trecut la grupa 2 de aid la 4. 
Chirii! Jorj, Vasile Vartic. Dumi
tru PiiLiru, Jan Rusu. loan Va- 
K_e (Bata este foarte mare) au 
fost In repetate rlnduri evidențiați 
in fata careului.

i proL VASILE VACARIȚA

MARELE EXAMEN AL VIEȚII
„Rme »ti venit Tradiționala 

urare a fost adresat! de colectivul 
de îngrășăminte 

c“ —jee din Turnu Mâgurele 
cex>r 2f! proaspeți absolvenți ve- 
mp la confruntarea cu viața. Ca
drul femv a constituit totodată 
un prUei de manifestare a dra- 

să rarur.oțț ’ri față de 
partid pentru condițule minunate 
in can învață id ae dezvoltă tlnă- 
ra generație (Grupul școlar chi
mie. eonstrmt cu 1 ani in urmă 
pre«1 tei e an 1 Ml cadre). Mann 
Ta1 nriarwseu. etectridloa. ri Con- 
starton Paraachlvescu. ilcltue. iu 
exprimat In «tastele coierllor 
hotâriret de munci neobosit! 
pertru Ceai virarea lor ca munc- 
tan

ION FLLCtȘ

LII B E &
4M k. • wwaa w

>-* r«» • 
da *
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șl nu trebuie abordata numai Ia 
nivel general.

Dacă este foarte adevărat că 
noi trebuie să cunoaștem foarte 
bine nomenclatorul general al 
profesiilor actuale, o bună 0- 
rientare profesională cere cu
noașterea reală a profesiilor în 
județ, distribuția lor etc. Acest 
lucru poate fi rezolvat prin a- 
nalize de detaliu a necesarului 
actual de profesii și a celui de 
perspectivă la nivelul județului.

Un alt grup de factori au în- 
trucitva un statut puțin mai di
ferențiat față de cei amintiți 
fiînă acum. Avem în vedere aici 
actorii organizați sau relativ or

ganizați care exercită mari in
fluențe în alegerea profesiuni
lor : mediul socio-profesional al 
familiei, tradițiile, interrelațiile 
grupale, anturajul, remunerația 
etc

Un ultim grupaj de factori se 
referă la cei legați de particu
laritățile de vîrstă și individuale 
ale subiecților asupra cărora 
exercită o influență în acest 
sens — deci, elevii, pe toate gra
dele de școlaritate.

R : Ultima chestiune ridicată 
de dumneavoastră ni se parc 
extrem de importantă. Avem 
senzația, însă, și n-o spunem 
noi. o constată și specialiștii, că 
in cele ce privește cunoașterea 
particularităților individuale se 
fac puține progrese pe plan in
terpretativ. Spunem interpre
tativ, întrucît in privința mate
rialului descriptiv nu avem do 
ce ne plinge.

— T. P. : Cunoașterea parti
cularităților de vîrstă și indivi
duale ale elevilor are într-ade- 
vâr o importanță foarte mare 
pentru procesul instructiv-edu- 
cativ in general, și pentru orien
tarea școlară și profesională în 
special. Studii, cercetări, tratate 
de specialitate și mai ales prac
tica muncii instructiv-educative 
au dovedit de mult timp necesi
tatea de a lua în considerație a- 
cest fapt. Epoca noastră și mai 
ales societatea noastră au făcut 
în acest sens un pas înainte, susțî- 
nînd că studiul particularităților 
de vîrstă și individuale nu tre
buie Înțeles ca un îndemn su
biectiv („așa e bine“. „așa cere 
pedagogia și psihologia", ..pen
tru nevoile școlii" etc.), ci ca o 
necesitate a evoluției economice 
și sociale în ansamblu. Avem în 
prezent școli bine dotate și vor 
fi în viitor tot mai multe, ma
nuale și programe în care sînt 
redate informații de calitate. îa 
orizont se profilează noi proce
dee ți tehnici de a organiza ți 
firezenta informațiile. Același 
ucru se poate spune și despre 

industria și profesiunile moder
ne. Se cunosc precis caracteristi
cile fiecărei mașini, procedee, 
metode și tehnici menite să ame
lioreze ți să ieftinească produc
ția. Dar precizia și amploarea 
cunoștințelor noastre se diminu- 
ecză sensibil clnd e vorba de 
copilul care urmează să-și în
sușească influențfle școlare, iar 
mai tirziu să lucreze In produc
ție. Suplețea *ntelectuală a co
pilului 
pentru 
munci pertru societate 
perfcrcia-te

Ne dăi

gramele și manualele noastre, 
am clădi școlile și taberele șco
lare, am organiza activitatea 
practică etc. ținînd seama de co
pil, pornind de la valorificarea 
forțelor sale creatoare. Am eli
bera, probabil, enorme energii di
dactice, forțe neobișnuite de in
struire care ar schimba practica 
și mentalitatea actuală privind 
Instrucția și educația, orientarea 
școlară și profesională a copiilor. 
Există temeiuri teoretice seri
oase pentru a gîndi astfel, deși 
dispunem încă de puține date 
utilizabile în acest sens. Atîtea 
cite sînt însă trebuie utilizate.

R. : Intr-adevăr, la noi în țară 
cercetarea in acest domeniu, al 
orientării școlare și profesionale 
a fost întreruptă mulți ani, dar 
de cițiva ani buni a fost reluată. 
Personal, în ultimii trei ani am 
participat la două seminarii na
ționale consacrate unor, comu
nicări care vizau concluzii, ex
periențe, soluții ale cercetării 
pentru practica școlară. Nu 
vrem să subestimăm rolul și va
loarea simpozioanelor amintite, 
dar, de fiecare dată, ceea ce s-a 
spus in cadrul dezbaterilor mi 
s-a părut îndeajuns de modest, 
n-am remarcat de la un simpo
zion la altul un vizibil cîștig 
valone.

Nu credeți că cercetarea in-

ral. Știința a evoluat, conținutul 
și numărul profesiunilor de ase
menea, societatea noastră ridică 
noi exigențe în fața muncii de 
orientare. Toate acestea pun pro
bleme și creează situații noi, 
care ne obligă la atitudini noi. 
Avem dificultăți firești și în pri
vința numărului de specialiști. 
Puțini sînt azi cei ce cunosc e- 
fectiv munca de orientare școla
ră și profesională și, și mai pu
țini îi putem avea efectiv la 
dispoziție, din pricina viratei 
înaintate și a altor cauze. Ca
drele de pedagogie și psihologie 
pregătite în ultimii 20 de ani nu 
au primit cunoștințele necesare 
de orientare școlară și profesio
nală și nici nu au avut la dis
pozițiile cărțile necesare pentru 
a se putea documenta la zi.

Ne dăm, desigur, seama că a- 
ceasta nu este totul și avem in 
vedere acest lucru. Dar avem 
în vedere și faptul că orienta
rea școlară și profesională tre
buie să progreseze, pe măsura 
posibilităților și condițiilor exis
tente, ca un fenomen obiectiv, 
multiplu determinant și nu pur 
și simplu cum am dori noi să fie. 
Sîntem obligați să ținem seama 
de toți factorii implicați în 0- 
rientarea profesională (econo
mici, sociali, culturali, pedago
gici, psihologici etc.) și să por-

ORIENTAREA
PROFESIONALĂ

și Umărului. educația 
munci, dorința de a 

oermit 
chiar și în aceste 

rwadxțr. Ne diaa seama însă de 
el *ste o nevoie «nonră 

le* * e- i u! .3 pe-atri

• trz^OMAietea nalt tru:
« mai ampli a ceea ce 

<• s» adolescentul u nne azA
M . --?ă Programele și
- noactre de invățămint 
<’-î inf«—-.ițe în ideea de a re- 
Terta rit rrî romoltt evoluția
- 'Tiilă a «î posibilită
ți’’* r'?‘e.riale existente. Drofev
urile sînt s: ele astfel alcătuite 
îneît tind spre realizarea unor 
parametri înaîți de tehnicitate și 
productivitate. Putem azi numai 
■ă ne im jginim însă ce ar urma 
daci am privi problema și in
vers, adică dacă am alcătui pro

tr-un domeniu care angajează 
vital interesele societății — e 
VQrba de determinarea opțiuni
lor profesionale ale viitoarelor 
generații — se desfășoară ane
voios. iar materializarea lor în 
școală se realizează și mai ane
voios ?

T. P. : Pentru a duce discuția 
pe terenul faptelor este utilă 
constatarea că cercetarea în do
meniul orientării școlare șl pro
fesionale se desfășoară anevo
ios. Numai de cîtva timp aceste 
cercetări au început, efectiv, în 
școală. Este adevărat faptul că 
articolele teoretice, conferințele, 
ședințele de discuții și confrun
tări au Început mai de mult, dar 
trecerea la practică este încă ti
midă. Motivele sînt, în parte, 0- 
bîective. întreruperea .activității 
de orientare școlară și profesio
nală acum 20 de ani și mai bine 
nu a însemnat o pauză oarecare, 
un drum pe care ne-am oprit 
pentru a-1 continua cu aceeași u- 
șurință oricind și oricum, ci o 
rupere a legăturii cu problema 
in plan teoretic, practic, în pla
nul continuității generațiilor de 
specialiști și al pregătirii cadre
lor. Au existat altădată institute 
psihotehnice la București. Cluj, 
Iași si Sibiu, de asemenea, ofi
cii de orientare profesională, 
baterii de terte. *:n sistem de 

*peșiâl* a cadrelor di- 
reriace de spce.z Jîate, 

sare iaforma cadrele tfidacc-r-e 
i'terrsate. întrec «pet ea a in- 
secar_3t pierderea acestor poziții 
Desigur, centrele vechi de o- 
rientare profesională și-au avut 
limitele lor In metodologia și 
concepția filozofică de bază. Dar 
în loc să se elimine ceea ce era 
realmente depășit, s-a renunțat 
ți la realizări și acest fapt s-a 
dovedit a avea consecințe de 
durată. Reluarea vechilor preo
cupări înseamnă punerea la 
punct a unor noi mijloace de in
vestigație a aptitudinilor copi
ilor deoarece vechile teste nu 
mai sint azi utilizabile tn gene-

nim de la ei. Seminariile națio
nale. simpozioanele, consfătui
rile etc. nu ne pot duce prea de
parte dacă ele nu sint dublate 
în măsuri practice efective. Ele 
nu pot rezolva probleme, le pot 
insa pune și discuta — ceea ce 
de altfel este foarte important 
Trecerea la prăotică este ceva 
mai grea și — de ce n-am spu
ne-o — mai dificil dc realizat.

De aceea, este cel puțin ciu
dat să se creadă că în cîțivă ani 
se poate reface un teren aban
donat atîta vreme.

R. : Sincer vorbind v-am soli
citat interviul stimulați de cu- 
vîntul dv. la o conferință de pre
să. Dv. ați lăsat să se înțeleagă 
că urmează un reviriment al ac
tivității de orientare profesio
nală și școlară. Cititorul este in
teresat să afle in ce va consta 
aceasta, ce va urma ?

T. p. : Soluția adoptată de mi
nister a fost aceea de a grupa 
specialiști) pe care îi mai avem 
și de a le asigura condițiile ne
cesare de lucru.

Au fost numiți 39 de psihologi 
școlari și s-au organizat cu ei 
două cursuri de pregătire speci
ală. Au apărut în presă diferite 
materiale de îndrumare. Două 
colective de cerc^are ^parținînd 
Institutului de științe pedagogice 
au elaborat două proiecte dife
rite de fișe pe care le-au expe
rimentat în mai multe școli (a- 
ptcarea lor va fi extinsă în 
școală !n v ederea generaliză
rii). Sub tipar *e află lucrarea 
intitulată „Monografia meserii
lor" Precizăm că în viitor vom 
avea o creștere a numărului de 
psihologi școlari, ceea ce va per
mite încadrarea lor și la școala 
de 10 ani. în cursurile universi
tare și în manuale se vor intro
duce capitole speciale care să 
trateze problema orientării șco
lare și profesionale. Viitorii pro
fesori și învățători trebuie iniți- 
ați în metodologia și mînuirea 
testelor. întreg corpul didactic 
trebuie pus la curent cu ceea ce

este nou !n orientarea școlară și 
profesională prin cursuri de per
fecționare, consfătuiri, în mai 
mare măsură prin simpozioane. 
La județe se vor înființa cabi
nete de orientare școlară și pro
fesională, care să ajute cadrele 
didactice și care să conlucreze 
cu școlile profesionale. încă din 
toamna anului trecut, departa
mentul a invitat catedrele de 
profil să introducă în cursurile 
lor problemele orientării șco
lare șl profesionale.

Ținînd seama de faptul că o 
mare parte din absolvenții șco
lii de 10 ani își vor continua 
studiile în diferitele forme ale 
învățămîntului profesional, sau 
se vor califica în producție, 
predarea unor obiecte se va face 
în strinsă legătură cu cerințele 
activității practice, ceea ce va 
contribui la cunoașterea și fa
miliarizarea mai bună cu anu
mite profesii. în general, pla
nurile și programele de învăță- 
mînt ale școlii de 10 ani au fost 
astfel gîndite îneît să asigure 
continuitatea pregătirii în li
ceu, dar și posibilități de pro
fesionalizare mai eficientă în 
diferite branșe pentru acei care 
intră sub o formă sau alta di
rect în producție. La orienta
rea școlară și profesională jus
tă a elevilor va contribui și fișa 
de observație care va însoți pe 
elevi din clasa I pînă la sfîr- 
șitul liceului.

In felul acesta se va putea a- 
precia în mod obiectiv nu nu
mai capacitățile și înclinațiile 
copilului ci și evoluția lui în 
timp. Și mai departe, dirijarea 
lor în vederea realizării unui 
consens între individ și socie
tate. Căci orientarea profesio
nală trebuie să țină seama și de 
nevoile ' “
noastră socialistă este, 
se știe. * *' 12.
planificare ține seama 
voile societății la un 
dat, și de perspectivă, 
menea, de marca 
interese, dorințe și 
sie oamenilor, dar nu se subor
donează acestora din urmă, ci 
solicită dirijarea și educarea 
lor în direcția dorită de socie
tate. Pentru a realiza această 
performanță educativă excep
țională, școala va lucra mai 
sirîns cu familia, în interesul 
societății dar și al familiei șl 
al copilului. Școala este datoare 
să arate părinților posibilități
le și limitele copiilor, adică re 
poate fiecare copil, unde poate 
mai mult și unde mai puțin, 
în plan subiectiv, fericirea per
sonală se dovedește strîns le
gata de realizarea în muncă, far 
realize rea presupune o justă o- 
rientare profesională, în stare să 
ev-te discrepanța între dorirt- 
ttlp subiective ale copilului, sail 
ale lomiliei, și nevoile de cadre 
ale societății. Pentru acest mo
tiv luăm în atenție și alfi fac
tori de dirijare profesională, 
in măsură să completeze orien
tarea profesională. Tn societar 
tea noastră nici o orientare șco
lară și pre/esională nu va fi 
suficientă dacă nu vom educa 
tineretul astfel îneît să doreas
că să vina in întîmpinarea unor 
nevoi sociale de profesionalizare 
pe care tradiția și experiența 
socială nu le-au cunoscîit mai 
înainte. FIrghia educațiv-politi- 
că devine parte componentă a 
orientării și noi acționăm și în 
srest sens prin multiple canale 
de influențare.

Opțiunea — tn expresia ei de 
liberă decizie a elevului pen
tru o profesiune sau alta — re
prezintă un fenomen foarte 
complex. în ultimă instanță, noi 
o avem în vedere atft ca liberă 
decizie, deschisă, exprimată di
rect pentru o profesiune nece-* 
sară, dar, mai ales, ca un re
zultat la care s-a ajuns printr-o 
racordare intimă a personalității 
elevului (intelectual, afectiv, 
volițional, aptitudinal) spre cea 
rrțai adecvată profesie.

societății. Economia 
precum 
Această 
de ne- 

moment 
_ de ase- 
varietate de 

aptitudini

planificata.
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club — emisiune oentru tineret 
A 1JMI Desene animate • 19.31
Buletinul circulației rutiere • 
»,3I Telejurnalul c«e sea-ă « 
Coneresul al X-lea al F.C.R. Cu 
cam] de reportaj In tară. Aveți 
legătura cu... Baia Mare ■ 
Tele-enciclopedia « 21,15 Ritm si 
melodie — crristune de muzică u- 
șoarA. Cîntă Luiza Costache. Doi
na Spătaru fi Luigi Tonescu o 
21.45 Monoprafli con tem no ran*
n 22,fi5 Recital Mie Nakao o î?.» 
Telefurnalul de noapte m 22,K 
Film serial: „Comisarul Maieret" 
e 23.25 Romanțe Interpretate de 
Ioana Radu.
PROGRAMUL TI
• ÎS,30 Telejurnalul de seară 

• 20,00 Congresul al X-tea ai 
P.C.R. • 20,15 Trei melodii pe 
săptămină • 20,25 Tele-cinemateca 
umorului : Filmul „O meserie ne
potrivită" cu Monty Banks ■ 20,45 
Muzică de cameră. Concert susți-

a ARUNCAȚI BANCA ÎN AER 1 
Stadionul Dinamo — 20,30. Festi
val — 20.15.
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ani tn urmă, 
auzit pe mulți tineri: , 
gem la Onești, să 

o meserie, să

Industria chimică trebuie să ocupe un loc principal in dezvoltarea 
economiei, finind seama de materiile prime existente în țară, de cerin
țele crescînde de produse chimice pentru consumul intern și de posi
bilitățile de export pe care le creează. Producția acestei ramuri va 
crește pînă în 1975 cu 85—92 la sută, intr-un ritm mediu anual de 
13—14 la sută, îndeosebi pe baza chimizării gazului metan, a pro
duselor petroliere și valorificării resurselor de sare.

Coloanele înalte ale rafină
riei, ale combinatului de cau
ciuc sintetic, ale combinatului 
chimic, coșurile de fum ale 
termocentralei, desișul rețele
lor electrice de înaltă tensiu
ne, blocurile de locuințe svel
te și sobrq constituind un o- 
raș fără periferie, iată o ima
gine oprită pentru o clipă din 
mișcare reprezentând o locali
tate al cărui nume trezește in 
sufletul nostru vechi emo
ții. Pentru o clipa oprită 
din mișcare, deoarece ritmul 
schimbărilor e și acum intens, 
deoarece în clipa următoare 
apare iarăși ceva nou pe va
tra fostei comune Onești, tn 
municipiul constructorilor. 
Ne-am obișnuit de-a lungul a- 
nilor să obligăm memoria sd 
încrusteze tn plasticitatea ei 
zeci fi suie de fapte neobiș
nuite, conturul multor edifi
cii industriale ți culturale inal- 
țațe de la prima pînă la ulti
ma cărămidă sub ochii noș
tri, cartiere întregi apărute în
tre sau tn afara dimensiunilor 
știute ale orașului. Ne-am o- 
bișnuit să ne bucurăm pentru 
fiecare șosea sau cala ferată 
nouă, pentru fiecare cat ocea
nic sau locomotivă purtînd 
amprentele îndeplinirii a noi 
vise, pentru fiecare hidrocen
trală sau izvor spiritual prin 
care valorile se 
Demarcam 
bucurie ce 
anii noștri 
strălucitoare 
utilizăm cu , .
drie antiteza vechi-nou. Min
ări că țranspunind în practică 
principiile politicii partidului 
nostru ne-am făurit o țară 
nouă, că ceea ce a apărut in 
ultimii 25 de ani pe pămîn- 
tul nostru echivalează sau în
trece fot ce s-a construit îna
inte, fle-a lungul a multor se
cole. Uneori ne încolțește și 
cite un gînd de-o îndrăzneală 
adolescentină: daci am lua 
toate elementele noi apărute 
în ultimii 25 de ani și le-am 
ordona conform unor anumita 

IN CINCI LUNI DIN ACEST AN PRODUCȚIA GLOBALA A 
INDUSTRIEI CHIMICE A FOST MAI MARE CU 438 DE MILI
OANE LEI DECIT PREVEDERILE PLANULUI. NUMAI IN 
PATRU LUNI S-AU REALIZAT BENEFICII SUPLIMENTARE 
ÎN VALOARE DE 16,4 MILIOANE LEI. EXPORTUL DE PRO
DUSE CHIMICE VA CRESTE ÎN 1975 CU PESTE 60 LA SUTA 
FATA DE ANUL 1970 ÎN CINCINALUL URMĂTOR, URMEA
ZĂ SĂ SE CONSTRUIASCĂ CIRCA 80 INSTALAȚII PE BAZA 
TEHNOLOGIILOR ROMANEȘTI, REZULTAT AL CERCETĂRI
LOR EFECTUATE IN INSTITUTELE DE CERCETĂRI CHIMICE 
DIN ȚARA NOASTRĂ.

EȘALONAREA INVESTIȚIILOR IN PERIOADA 1971—1975. 
PENTRU ASIGURAREA RITMULUI DE SPORIRE A PRODUC
ȚIEI, DETERMINA O CREȘTERE A VOLUMULUI DE INVES
TIȚII IN 1971 CU CIRCA 70 LA SUTA FAȚA DE 1970. IAR 
IN 1972 CU 40 LA SUTA FAȚA DE 1971.

linii directoare pe un loc com
plet gol, am obține peisajul 
unei țări unice, excelînd în 
strălucire și prospețime, avind 
și vîrsta cea mai ținură — un 
sfert de secol. Intr-un aseme
nea peisaj, municipiul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, spre deo
sebire de celelalte orașe, s-ar 
încadra în totalitate deoare
ce toată ființa lui este nouă. 
Prin el se poate sugera preg
nant vizual, edificator, reali
zările unui popor dăruit cu 
toată capacitatea sa operei de 
construire a socialismului.

Dimineață cu mult ozon, 
răcoroasă și primitoare. C obo
sim treptele modernului hotel 
al cărui certificat dc naștere 
a fost semnat anul trecut și 
ne rotim privirea inregistrînd 
conturul semeț al casei de 
cultură, linia blocurilor în ale 
căror ferestre soarele e proas
păt și roșu. Cei peste 20 000 
de salariați din municipiul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej lo
cuiesc cu toții în case noi, în 
apartamente elegante. Grăi
toare pentru aprecierea indi
celui de civilizație ni se pai 
cîteva cifre : 40 la sută din 
numărul de familii au televi
zoare, în fiecare casă auzin- 
du-se vocea crainicilor de la 
radio. Din 1960 și pînă în pre
zent cîștigul mediu pe cap de 
salariat a crescut cu peste 152 
la sută, tar volumul de desfa
cere a mărfurilor cu peste 140 
la sută. Diferența înregistrată 
între valorile de mai sus este 
marcată în fișele unităților 
C.E.C., depunerile în această 
perioadă triplîndu-se.

Pășim pe bulevardele ora
șului și nu ne dă pace obiș
nuința de a face comparații. 
Dar aici comparația este im
posibilă. Lipsește un termen.

Nu mai departe decît în 
deceniul trecut pe aici nu e- ■

CJtC *«

unu:

de la coattuența Twtu- 
șuhii cu riurila Oiiuz. Cat** 
p Tfldrfu. prona școdU aoasa 
abia după rrio’^- lui Caza, 
in 1866. Innzr*1' dc cishenerr. 
din 3 233 de locuitori cit *u- 

măra comuna Onești, doar 2_>5 
știau carte. Pînă în 1958, cînd 
comuna este declarată oraș, 
existau 5 școli primare și una 
de 7 ani totalizînd 978 de 
elevi și 23 cadre didactice. 
Explozia industrială a anilor 
următori, susținută prin con
struirea combinatelor petro
chimice, determină un acînt 
neobișnuit în dezvoltarea in- 
vățămîntului în proaspătul o- 
raș. Intr-un singur deceniu 
numărul elevilor crește la 
12 608 iar al cadrelor didacti
ce la 555. O comparație moi 
edificatoare nici nu se poate.

Autobuzul a ieșit din oraș 
și după cîteva clipe ajungem 
la Grupul industrial de petrol- 
chimie Borzești. Cit vezi cu 
ochii, numai corpuri de clă
diri, nenumărate instalații 
chimice în aer liber, cilindrii 

M. •

n-am spune-o, și un filon de 
îndreptățită mind ne.

— In prezent. capacitățile 
de producție proiectate tint 
în medie depășite cu 10—15 
la sută, combinatul reaiizm- 
du-și toți indicatorii tehnico-e- 
conomici. Realizări deosebite 
obținem la fabricația butadie- 
nei unde in decursul celor 6 
ani de funcționare am reușit 
să reducem prețul de cost la 
jumătate.

Sini în fază de execuție o 
serie de modificări pentru mă
rirea capacității de producție 
la toate fabricațiile combina
tului. Astfel, fabricația de cau
ciuc își va mări capacitatea 
de la 50 000 tone la 70 000

-V-lea Congres al partidului 
nostru.

Xolrila putere a chimiei i*i 
dH sentimentul că pățești in
tr-o cetate unică. Chiar ți pe 
aleile largi dintre secții, din
tre instalații, pății se aștern a- 
tenți, parcă de peste tot ești 
înconjurat de o pîndă grea, 
intrigatoare, dar în același 
timp frumoasă. Fiindcă aici, 
chimia cu forța ei dibuită de 
înțelepții lumii timp de seco
le. amplifică toate valorile. 
Elemente simple ca sarea, pe
trolul sau gazul metan își de
pășesc valoarea inițială pînă 
la o sută ori, devenind clor, 
soda, solvenți, produse fito- 
farmaceutice, mase plastice 
etc. Cifrele sînt impresionan
te și tocmai de aceea nu pot 

■i obținem rezultate bune. 
Iată cel mai recent exemplu : 
am încheiat acum prima de
cadă a Urnii iunie cu 40 tone 
todă caustici mai mult deci! 
prevedea planul.

Shti aici din 1962, de cînd 
a pornit secția. -.€ mărturiseș
te mairtrul Au/el Tudor, șeful, 
mtiedației alcooli 
trecui am obținut 
valoare de două 

grași. Anul 
ecntwnii in 
milioana lai

Combinatul chimic Borzrști

dim de la viață ceea ce vi
sam. Tinerii de atunci sînt azi 
oameni maturi, chiar dacă 
mulți n-au depășit încă trei 
decenii. Simion Timoș, llie 

. Pașca și mulți alții au ajuns 
maiștri, toți și-au însușit me-

și am dat pesta plan 300 tone 
produse. Anul acesta depu
nem eforturi sâ depăfim de
pășirile de anul trecut. Cu un 
colecție ca al nostru, in care 
fiecare operator e ți lăcă- 
tuț, iar fiecare lăcâtuț e ți o

perator, nu e chiar greu. Im
plicațiile policalificării sînt 
multe, dar aș vrea sa rețin 
una ■ la instalația de alcooli 
grași, cea mai mică greșeală 
sau neatenție ar putea să pro
voace mari pagube. Pînă in 
prezent nu s-a întîmplat ni
mic. Totul funcționează ire
proșabil. Ce a fost greu a tre
cut. „Criză de creștere1 parcă 
nici n-am avut.

Sînt ceasurile amiezii șine 
întoarcem de pe întinsurile 
combinatului parcurgînd un 
peisaj format din cilindri, 
retorte și conducte metalice 
suspendate, conștienți că li
niștea din jur e total înșelă
toare. Sau poate are un rost 
mai adine, acela de a proteja 
desfășurarea reacțiilor chimi
ce din înaltele coloane.
. Deschidem un dialog cu 
inginerul Teodor Haș, direc
torul cu producția din cadrul 
combinatului, și apoi imediat 
depunem eforturi pentru re
ducerea arborescentei subiec
tului în discuție. Sînt, într-a- 
devăr, foarte multe fapte dem
ne de consemnat despre efor
turile depuse de acest tînăr 
colectiv pentru cîștigarea pres
tigiului la care a ajuns. Sîn- 
tem însă nevoiți să pacurgem 
drumul de la particular la 
general și invers foarte repe
de, precipitat. Deci consem
nam : din 1961, de cînd a in
trat în funcțiune, și pînă în 
prezent, volumul producției 
globale a combinatului a cres
cut dc 7 ori. Asemenea creș
tere a avut la bază, pe Ungă 
intrarea în funcțiune a noi o- 
biective, și mărirea capacității 
de producție, prin executarea 
a numeroase lucrări de mică 
mecanizare sau prin îmbu
nătățirea tehnologiei de fa
bricație. Ceea ce înseamnă că 
priceperea și inteligența oa
menilor a fost rodnic solici
tată.

— Cercetările noastre știin
țifice ne-au permis să rezol
văm multe probleme dificile, 
ne declară tovarășul directoi 
Teodor llaș. Forțele unite 
ale inginerilor Aurel Teodo- 
rescu, C. Popa și Gh. Bursuc 
ne-au favorizat executarea 
instalației de clorttră de cal
ciu care reprezintă o invenție. 
Inginerul Culci Radu, împreu
nă cu subsemnatul am pus 
bazele unui nofi procedeu de 
hidrogenară la instalația de 
alcooli grași. In primul caz e- 
conomiile obținute sînt în va
loare de 10 milioane lei, in al 
doilea, de. 4 milioane.

Cercetarea științifică avind 
un pronunțat caracter aplica
tiv e un alt element cu totul 
nou pe aceste meleaguri. Aici 
funcționează acum 3 mari 
laboratoare uzinale în care 
îfi desfășoară investigațiile 
șrește 200 de ingineri chi- 
aiiști. doctori și doctoranzi 
etc. Din spațioasele laboratoa
re nu lipsesc microscoape e- 
leetronice, aparate Rontgen, 
rpectrofotometre. cromotogra- 
te șa. Stațiile pilot din com- 
bât^e sini asaltate mereu de 
”toi și noi idei gata să supună 
materie la cele mai neaștepta
te metamorfoze.

Revenim tn oraș, deși pen
tru a acea o imagine comple
tă a puterii economice a mu- 
n^piuluî Gheorghe Gheor- 
ehm-Dn .r trrbui poposim 
Indetm-.Z # k Czina de petrol 
Mu b Întreprinderea electro- 
eentralei Bordei. .Itr două 
mri tadați industriale 
pulsea^ plenar pentru 
tfitirea eerJmdui Onep. 
toate atributele contempora- 
neitâțâ. \e grâbim irul pen-

t<: _ _ ______ __
noastre nafrorule — și-a așezat în V alea Trotușului una din reșe
dințele sale cele mai reprezentative. O imensă retortă in care 
slot aduse pe platforma superioară a valorificării cantității im
presionante elin rezervorul resurselor naturale ale tării. Plămădită 
pe un loc unde altădată efectiv „nu se intimpla nimic", această 
citadelă a chimiei pulsează astăzi pe arterele economiei naționale 
vigoarea priceperii, a inteligentei oamenilor de aici, angajați, ală
turi de intreaga (ară, in materializarea planurilor elaborate de 
partid.

Reportaj 

de ION CHIRIC

R1TMUL MEDIU 
NUAL DE CREȘTERE A 
PRODUCȚIEI GLOBALE 
REALIZATA DE INDUS
TRIA CHIMICA IN PRI
MII TREI ANI Al CINCI
NALULUI A FOST DE 
19,8 LA SUTA, SUPERIOR 
PREVEDERILOR STABI
LITE. IN COMPARAȚIE 
CU ANUL 1950, AGRI
CULTURA NOASTRA SO
CIALISTA A PRIMIT A- 
NUL TRECUT DE PESTE 
9 ORI MAI MULTE PRO
DUSE FITOFARMACEU- 
TICE. NUMAI ÎN PE
RIOADA 1960—1968 
PRODUCȚIA DE FIRE Șl 
FIBRE SINTETICE A 
CRESCUT DE 10 ORI, 
DEZVOLT1ND Șl DIVER- 
SIFICÎND BAZA DE MA
TERII PRIME 
INDUSTRIEI 
PERIOADA 
PRODUCȚIA
RIALE PLASTICE A CRES
CUT DE 360 DE 
ANVELOPELOR 
PROAPE 25 DE 
PRODUSELOR
DE PESTE 20 ORI, A CE
LULOZEI SI HIRTIEI DE 
PESTE 9 ORI.

tru a prinde în clmpul nostru 
vizual șt ceva din atmosfera 
orașului în timpul serii — pe
rioadă „dc vîrf“ a vieții spiri
tuale.

Străzile sînt pline de oa
meni, prin magazine e o miș
care continuă, prin parcuri 
copiii se înveșmîntă cu bucu
riile jocului. Populația unui 
oraș aiît dc tînăr nu se deo
sebește aproape prin nimic 
de populația orașelor ridicate 
cu secole în urmă. Doar prin 
faptul că în componența ei in
tră foarte puțini bătrîni, șia- 
ceștia aproape toți veniți din 
locurile lor de baștină la fe
ciori sau la fiice, să-și creas
că nepoții, să fie luminați de 
privirile lor.

Cu ‘ , am 
„Mer- 
învă- 
trăim 

diferi- 
sate și 

aici 
visele 

vorbesc

țăm 
altfel". Au venit din 
te părți ale țării, din , 
orașe, descălecatul lor 
fiind însoțit de toate 
posibile. Azi, ■ toți 
despre tînărul oraș cu o mîn- 
drie de parcă aici s-ar fi năs
cut și ar fi copilărit. Dar poate 
e mai mult : ei au construit o- 
rașul, ei l-au impus pe harta 
țării. Și orașul le răsplătește 
acum dragostea și străduința, 
puterea de a avea mari cer
titudini.

„Unde să mergi mai în- 
fti ? ’ Da, asemenea întreba
re se aude și aici. La 
film, la teatru, la muzeul de 
istorie, la acțiunile c.ultural- 
distractice organizate de 
U.T.C. sau sindicat, la „Zile
le culturii călinescicne", ini
țiate de inimosul colectiv al 
cenaclului literar din locali
tate ? Există posibilitatea rea
lă de a opta, semn că muni
cipiul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej nu numai că e construit 
în anii puterii populare, dar 
că cl a devenit și unul din 
centrele urbane ale țării pur- 
tind toate atributele acestei 
calități.

*
ramuri industrială a economiei
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CRONICA 

IPOTEZELOR CĂLĂTORIM, IN ROGER GARAUDY:

DERIVĂ, LA BORDUL UNUI 
CONTINENT CE PLUTEȘTE
PE 0 MACA... SOLIDĂ ?

A existat, cîndva, un singur continent ți un 
singur ocean ? Au apărut actualele oceane ți 
continente după ce Luna s-a desprins din tru
pul planetei noastre, sau alta e explicația ca
taclismului ce a rupt vechea Gondwana ? De 
50 de ani teoria derivei continentelor e combă
tută da numeroși savanți. Unii nu lînt deloc de 
acord cu ea ; alții admit ideea, dar propun 
date foarte diferite ale evenimentului. Nici a- 
depfii, nici adversarii acestei ipoteze nu sini, 
totuși, în stare 
pro sau contra.

să aducă argumente decisive 
Cercetări foarte recente au

atent la o har-Dacă vă uitați 
tă marc a globului nu este pasi
bil să nu observați ca actualele 
continente par să fi fost odată 
unite. Este cazul, îndeosebi, al 
Africii și al Americii de Sud, 
care privite atent, par să se poa
tă îmbuca perfect, golful Gui
neei intrind parcă insesizabil în 
marele ieșind pe care-1 face con
tinentul sud-americân. Geofizi- 
cianul german Wegener a formu
lat, înc* în 1912, cunoscuta ipo
teză a derivei continentelor, con
form căreia acestea s-ar îndepăr
ta unele de celelalte.

Au trecut multi ani de la for
mularea teoriei derivei continen
telor și astăzi, datorită recente
lor progrese din domeniul geo- 
fizicii, ea poate fi explicată in 
mod profund, impunind atenției 
o serie de elemente de cel mai 
viu interes.

„PLUTIREA

P£ SOt/D

în ciuda tuturor coiesponden- 
țelor (sau coincidențeir) geogra
fice și geologice consistate între 
diferite continente, teoria de care 
ne ocupăm avea nevoie. în mod 
firesc, de dovezi. Trebuia arătat 
că respectiva derivă nu poate fi 
decît ..formidabil de lentă ; 
deci, foarte dificil de a fi pusă 
£n mod direct în evidență.

Cînd ne gîndim la „plutele” 
continentale care ar naviga po 
magmă, trebuie să renunțăm 
de la început la ideea că aceas
ta ar putea fi un lichid sau o 
pastă. Pentru orice inițiat în geo
fizică este clară, de pildă, urmă
toarea imagine ; un baton de 
ceară roșie este rigid, se sparge 
daca încercăm să-l îndoim, și, 
totuși, dacă-I lăsăm mai multă 
vreme Intr-un sertar, îl vom re
găsi deformat. O stîncă poate fi. 
deci, dură și. în același timp, 
considerată în masă. ea poale 
avea o anumită fluiditate.

Si apoi. la temnrrntura (fa 
600—1 000® care domnește h 
nivelul ..discontinuității Mohoro
vicic". cum este denumită fron
tiera dintre scoarța nămîntului 
și manta, trebuie să admitem că

„PERSPECTIVES

de minereuri metalifere ți petrol.

cîleva elemente noi ți interesante. Arfi- 
ce urmează îți propune să facă un scurt

adus 
colul 
rezumat al principalelor date, considerate azi 
ca sigura într-o discuție încă neîncheială. Sta
bilirea unor date sigure asupra evoluției geolo
gice a fundului oceanelor are o mare însem
nătate economică, viitorul explorărilor miniera 
submarine fiind direct legat, ca o condiție ne
cesară, de progresul civilizației moderne, mare 
consumatoare

rocilor este modi-maleabilitatea _____  ___  ____
ficată. Tn orice caz, nu trebuia 
să ne gîndim la o lavă. Și tre
buie să înțelegem prin urmare 
— că plutele continentale pot 
pluti pe solid I De asemenea, 
cînd vom vorbi de „curenți“, 
trebuie să n? imaginăm o miș
care de o extremă încetineală .

dență, că un curent compensa
tor va coborî... Unde anume ? 
Foarte aproape sau foarte depar
te ?

Atingem, aici, o problemă de 
prim interes: aceea a celulelor de 
convecție. Dar care este am
ploarea acestora ? Problema este 
importantă, căci, dacă bucla de

• U.R.S.S. deține cea mai mare flota de Mrve de cerceiări 
oceanice din lume. Recenta expediție o eavei oceanografie» so

vietica „Vitiaz" a dus la descoperirea, pe hmdal 
dian, a unor depuneri de mangan extr

cfțiva cm. nu dtev> reci de

• Oceanografia nu are numai o importantă teoretică, ea este 
o investiție care poate deveni rapid rentabilă prin exploatarea 
imenselor resurse miniere ți de hrană ale platoului continental. 
Dacă S.U.A. au cheltuit, pentru proiectele de alunizare, peste 
24 miliarde dolari, specialiștii americani au demonstrai raceel 
că, prin investirea unei sume de circa trei ori mai mică, se poate 
reuși, în numai 10 ani, sa se asigure condițiile în care oașul să 
poată munci, zilnic, la o adîncime de 600 m. Se apreciază că 
un program international care s-ar baza pe investirea mmi 
sume duble va duce la cunoașterea perfectă a suprafeței fundu
lui mărilor ți oceanelor pină la o adîncime de 1 200 ■ I

pe an.
în IKS a fost propun, pe®- 

frn prins orei. ipotna co-
renți de comocfie ta Ea
s-a impji de ta fereptaL dec 
realitatea a ccnfamai-a abn «a 
ui ti mu ani Intr-adn li. taKrrea 
reediu find care pttairjta diăr
n dintr-o anumita Azeetie, ■■

ceea.

CURENȚI DE ROCI

este posibil să nu existe courec 
ție : fluidul cel mai caid va În
locui fluidul cei mai puțta cald 
— care coboară, fiind MU tren, 
și care se reincăhtejle după a-

11 
fa

încălzită de căldura .jude-o- 
hii“ și de aceea a -simburebu”, 
care poate atinge 10 000 grade, 
materia mantalei, dacă este sufi
cient de fluida, nu poate aă na 
urce spre scoarță, ore este mn< 
mai puțin caldă. Si trebuie *ă 
admitem, cu nu mai puțină

tin cave aa tareprt <ta*ă cd 
de al dodra răfboa vmkil 
desBjapfe.ii cw fa tafld anâov 
*50 in wm oțdaăn f— 
Otrmfo *Wr. ci tea 
mrta .acBan M'itarariiiir^rF". 
cncacid dr w=Âă nrm.
mai Kotai —i t i i* i tfodl M

CERCETĂRI ORIGINALE DINEZA
Mișcarea neîntre

ruptă a protoplas- 
inei, caracteristică 
celulei vii, îmbra
că forme multiple 
— unele dintre ele 
extrem de comple
xe — interesînd, 
de asemenea, mul
tiple și corrrlexe 
componente struc
turale și biochimi
ce alo celulei

Probleme fun
damentale, ca sursa 
de energie a miș
cării sau forța care

deslănțuie meca
nismul intim al di- 
nezei, au fost in 
parte elucidate. în 
parte se mai află 
încă în studiu, pe 
masa de lucru a 
cercetătorilor

în ceea ce pri
vește numărul co
municărilor origi
nale tratînd pro
bleme actuale ale 
dinezei, țara noas
tră se situează pe 
locul 4 în lume (i- 
mediat după R.F.

a Germaniei. Ja
ponia și S.U A.: 
fn privința rezul
tatelor obținute, ele 
depind, ca și fn re
zolvarea altor pro
bleme ale științei, 
de munci in co
lectiv a unor cen
tre științifice. în 
această direcție, co
lectivul de cerce
tători ai dinezei de 
la Cluj urmează i- 
mediat după colec
tivul cu aceeași te
mă de la Osaka 
(Japonia).

DE L’HOMME"
Atitnțatn tn prefața ciclului 

intenția de a ne referi la lu
es Ar. < 7-w rate *n ultimii ani
prnbleatucii om al ui. Volumul 

ea oo--”t al notelor de față 
face exzvpțîi:. Nu numai pentru 
că el . apărut in 1961 dar $i da- 
loritâ f-ipCulLi a autorul a par
curs de irand a evolu
ție. fădndj-. să cri
tic. in alte o serie dintre
pozițiile externate in această o- 
pera (vexi aira .Marxismul
«ecGimkii XX*) Și totuși, ni se 
pare utilă începerea propriu-ziâă 
a analizelor ..pe lucrări", prin 
eftfeva considerații despre „Per- 
s*ectiTete ■■■!■* mai ales de
oarece ea a reprezentat la apa
riție un moment semnificativ In 
..căutarea contemporană a omu- 
hn" : cerceiaxaa marxistă aborda 
froolal critică a pro
bi fălirii «Bălai, a perspective
lor ale nu doar (așa rum o fă
cute pini a tund de prea multa 
ori) prin prisma exclusivă a „ci
tatelor din clasici", d printr-UQ 
srxuu desetas spre confruntarea 
anaanisniulaă marxist cn alte 
concepi ii filoanfîee. în speță eu 
existențialismul ți findirea ca
tolică. Sau cum explica autorul 
Insnai renani exegezei sale : 
_An vrut să instiiiiiin un dialog. 
An interogat opera unor oa
meni In viață. Fiecăruia l-am 
pus întrebarea ce aduce omului 
pentru a ne ajuta să-1 înțelegem 
fără a omite nici una din di
mensiunile sale, pentru a ne a- 
jute în același ^timp să-i con
struim vii torul" (p. 347).

Studiul omului. în variatele 
și adeseori antinomicele concep
ții contemporane, este conceput 
de filosoful francez prin prisma 
Ideal o lui marxist al imaginării 
și realizării .omului total**, con
tribuție particulare, specifice 
tinzind să fie integrate critic în
tr-o teorie unitară. Nu intlm- 
plător autorul re referă pe larg 
la ideea cardinală a umanismu
lui marxist cuprinsă in ,vManu- 
•erisele din 1844" (recent apăru
te In limba româna) și anume că 
.oi"*! Hi apropie ființa sa uni
versal* intr-un mad universal, 
deci ca om total".

• talie să-

cun apmxaf d» eonazți. ciueu- 
tsd maatiVi se va răci ta mod 
e«idas<. Astfel d va tede. fa

tL nea o explica țv a derivei 
conținea fcefor.

Curentul de raci calde care au 
urcat vertical din adincnni tre
buie. te nod evident, să «■ re
curbeze orizontal, deoarece îl im- 
pmpe de desnbt un nou flux. 
Vas concepe, astfel, faptul că 
există wb scoarță curenți orizon
tali. Dar tn timpul acestui par-

taaă. desâcv, o suprafață regu- 
iaia. y sub riwittai nț.-, ea are

Ponte cea mai gravă derută 
fi nemulțumire pe care omul, și 
ta special omul tînăr, o resimre 
ta fața filozofiei contemporane 
este tocmii inexistența unei de
fini țfi unitare, cuprinzătoare. 
Eulliuie ri profunde a omujui 
tevos Ca îs «r*i. *i > ri.c.Jo-

■enză. ca ta căzni unm iceberg 
pfotind pe mase, vnhmnl ca se

^DesJe îmaa de ntatire. In 

rentJ orizontal eare parr urge

ta- tal deci, ferța care era
si care poate i motanii

SE SCHIMBĂ POMI 

PĂMlNȚULIți LA 

600000 DEJUti ?

La C nnțr^ssai de ncnaotnfif 
care a loc ia r. ar-
ganreat de L XJLSXLO, a-a

ne a pddtn. cree ane o penodt- 
extafe de cafea MB mu am.

re. o aiiui altă formaU a ou
lui contraricind pe tonte celeiai- 
te dar la fel de incompletă, uni
laterală, trunchiată și instabila. 
Or. cu cit omul se află în fața 
unei existențe și istorii mai com
plexe prin dinamica pe care el 
însuși o provoacă, nevoia unei 
a u lom n nașteri, autodefiniri și, 
pe aeea<tă bază, a unei auto- 
nsodeLări conștiente, devine tot 
mai acută.

Este posibilă însă o asemenea 
imagine ? Ponte fi concepută o 
teorie unitară desore om în con
dițiile epocii noastre, sfișiată de 
atitea contradicții ? Nu este oare 
o utopie cerința constituirii unui 
asemenea .umanism integral- ? 
ȘL dacă este posibil. In ce constă 
el ? Care este imag.nea despre 
om pe care o poate oropune ? Și 
ețne o poate indica ? lata o mul- 
titudine de prooleme In legătură 
cu care, fn seria multiplă de 
răspunsuri ce le oferă glndirea 
cor.temporar-â. Iu-rarei iui Ga- 
ratadv încearcă nu numai să a- 
vuuere o ipoteza dar *ă și do
vedească vșfoarza ei de adevăr.

Ambiția Ivi Roț^r Garaudy a 
lost aceea de a schița principa
lele curente ale filazoOei f ran ce
re actinie fără a se opri insă la 
e descriere Din analiza critică

de către știință și tehnică. Por
nind de la un dublu faliment: 
acela al dogmatismului religios 
și al dogmatismului scientist — 
reflexiunea franceză despre om 
a ultimelor decenii se înscrie, 
după R. Garaudy, în trei direcții 
fundamentale : existențialismul, 
filozofia creștină și marxismul. 
Marea dezb itere despre om și 
perspectivele lui în cadrul tutu
ror acestor concepții este aceea 
în jurul ..responsabilității per
sonale 3 omului în sensul uni
versal al istoriei" (p. 39). Dar nu 
numai problema este comună ci, 
fn pofida caracterului esențial- 
mente divergent al răspunsuri

îndreptată spre un scop. ...Mar
xismul recunoaște finalitatea ac
țiunii umane, dar refuză să atri
buie acestei finalități un carac
ter transcendent" (p. 321). Pro
iectul „arbitrar", întemeiat pe 
aparențe exterioare și pe iluzii 
individuale, fără legătură cu le- ¥
gile dezvoltării obiective, este 
sortit eșecului în timp ce cu 
adevărat liberă este numai acți- 

■unea, a cărei finalitate conștientă 
corespunde necesității interne a 
dezvoltării istorice.

Omului, a căiui conștiință in
tențională ii atribuie o respon
sabilitate profundă dar abstractă 
(Husserl), omului creator al e- 
senței sale prin proiectul liber 
dar în cele din urmă inutil și 
sortit eșecului (Sartre) — mar- 4
xismul îi oferă modelul superior 
al omului ca personalitate activă, 
călăuzită de un țel, a cărui li
bertate constă in înțelegerea 
necesității.

„La început
a fost... dialogul”

Trebuie arătat de «ftarwz ci 
și polaritatea aiqrtri a Soa- 
rafoi ar ta —Ti pwnfo A- 
cest ultim ie nomen este 
sub d^sendmța atațeărikv de 
convecție a matena interne. De 
ce n-am admite si pentru Pi it 
un TTVCjr «ărnăbr. dar fireș
te. mult mai lent ? Carotajele ta 
Atlantic an demonstrat o întrea
gă serie de răsturnări ale câmpu
lui magnetic terestru.

Fundul orrannbri constituie 
un adevărat „covor mint"* și. 
prin studii de magnetizare rezi
duală a sedimentelor, poale fi ci
tită aici însăși istoria Pămîn- 
tului.

a acesL?r concepții autorul îți 
pr _ _ ' r - J desprindă conver- 
■«■țele gt ’-tale ‘n efortul pentru 
redzarw^ .onalni tntaj".

Omul ca proiect
Autorul marxist francez consi

deră perspeet ve'r* -ezulul prin 
prisma ansar*.2’.s^ii problemelor 
puse filozofie. acLale de : a) 
crizele și revoluțiile timpului 
nostru ; b) puterile date omului

lor date de flecare dintre aceste 
direcții, intre ele există impor
tante „puncte de convergență" în 
a căror valorificare și sinteză 
critică Roger Garaudy vede o- 
biectivul esențial al studiului 
său.

Q sursă filozofică a acestei 
convergențe autorul o vede în 
valoarea exemplară și influența 
pregnantă asupra gîndirii con
temporane a operei lui Husserl. 
Depășind atît raționalismul ab
stract cit și empirismul pasiv, 
fenomenologia ar fi introdus în 
filozofia contemporana ideea de 
intenționalitate : orice conștiință 
fiind conștiința a ceva și fiind 
aceea care dă sensul — ea pre
supune în același timp libertatea 
și responsabilitatea omului. Co- 
gitc-ului cartesian „gindesc, deci 
exist" — Husserl îi răspunde ast
fel prin cogito-ul modern — „a 
fi înseamnă a avea un sens“.

Pe parcursul unor ample ca
pitole consacrate existențialis- 
m-Jui ateu, neohe^ lianismului 
exlste-.^J. r.roto erotismului
fereștin_ personalismului etc . R->- 

Garandy urmărește modali- 
U^le fî•.-**.« ’i care este în- 

acrxrtâ Idee de autori 
Mft ae difer.ți ca J.-P. Sartre, 
Gabriel Marcel, Em. Mounier, 
Teilhard de Chardin și alții.

Voi aminti aci numai paginile 
In care este analizată ideea sar- 
triană după care omul (la care 

existența preceda esența") e 
fiin|a care nu este decît în mă
sură in care sfe face, conform 
formulei lui Lequier : „Să faci și 
făcînd să te faci și să nu fii decît 
ceea ce te-ai făcut“. In existen
țialismul lui Sartre — intențio
nalitatea conștiinței (Husserl) cu 
corolarul ei de libertate și res
ponsabilitate — se transformă în 
ideea cardinală a definirii omu
lui ca proiect.

Spațiul limitat ne împiedică să 
urmărim aci analiza critică pe 
care autorul o face atft carac
terului atemporal și asocial al 
fenomenologiei cît și contradic
țiilor interne ale existențialis
mului — spre exemplu, fantului 
că sensul optimist al explicării 
omului prin proiect este submi
nat de concepția despre om ca 
pasiune inutila, despre viața ca 
Inevitabil sortită eșecului ți 
morții.

Vom mai aminti doar că, în 
canitolul consacrat marxismului, 
Roger Garaudy continuă exami
narea acestor convergențe (cum 
este, de pildă, aceea a respon
sabilității, libertății și realizării 
omului), subliniind, totodată, ne
gațiile și depășirile oe care con
cepția despre lume a clasei mun
citoare le realizează : „Noțiunea 
sartnană de „proiect" nu este 
eltuți de puțin străină marxis
mului Orice acțiune umană este

Dar strădania de a sublinia 
punctele de convergență ale u- 
nor teorii divergente nu alcătu
iește numai substanța ideilor ci 
caracterizează însăși structura 
volumului, modalitatea realizării 
sale șl însuși țelul deschis afir
mat.

După diferitele capitole consa
crate existențialismului, gîndi
rii catolice, marxismului, sînt 
inserate textele de comentariu și 
replică ale lui Jean-Paul Sartre, 
Gabriel Marcel, Jean Lacroix, 
Claude Cuenot și Claude Tres- 
montant (despre R. P. Teilhard 
de Chardin) și Henri Wallon. Se 
obține, astfel, un dialog asupra 
„perspectivelor omului", o reală 
discuție asupra acestei teme atît 
de controversate. însăși iniția
tiva autorului de a oferi textele 
sale critice spre critică autorilor 
respectivi ni Se pare o modali
tate pozitivă (desigur nu și sin
gura posibilă în dialogul și con
fruntarea teoretică), modalitate 
simptomatică pentru prezența 
vie, ofensivă, totodată compre
hensivă a marxismului creator 
în clmpul filozofiei contempo

T. SIMION

HÎRTIE DIN FIBRĂ CERAMICĂ
• O riKMA ENGLEZA prodeca hlrtie din 

fihrt renrrtai p* teaii de «zid dc ilBmiaii |1 
s; frați, cw bun praprietăți termolzalinte.

ArcnciE hlrtie revistă 1> a Încălzire dc pini la 
1 W Si la raniacinl direct ca focal un tu 
mcuini tapat.

Calculatorul electronic In abataj
• LA UZINA MECANICĂ constructoare dfl 

■ tuaj K.nier din Gliwicc (R. P. Poloni) au fost 
Mraictuie Instalați] pentru automatizarea pro
tein) ai de prodn-ție In abatajele de mini.

Procesele de producție Intr-un abataj adlno 
de peste IM m slnt dirijate de la distanță cu un 
calculator electronic. Exploatarea pe un frânt 
lans. inclnsiv surparea acoperitului abatajului, 
se tace fără participarea oamenilor. Toate ope
rațiunile slnt efectuate automat, cu comanda 
de la distantă. Complexele de mașini slnt con
duse da la distantă cu un calculator electronic 
adaptat pentru folosirea cltorva programe di
ferite.

Sistemul de comandă se caracterizează prln- 
tr-o mare elasticitate și operativitate, ceea ce 
asigură funcționarea armăturii, acționate au
tomat și de la distanță, In condiții tehnico- 
geologice dificile «1 variabile.

Safire de 30 m.
O nouă tehnică de creștere continuă a cris

talelor, apreciată ca un pas decisiv In utili
zarea pe scară largă a safirului, permite să 
se obțină filamente cu o lungime fără pre
cedent : cristale filiforme, lungi de circa 
30 m. Ele au, între alte caracteristici excep
ționale, o rezistență la tracțiune de 21 000 
kg/cm* și un modul de elasticitate de 4,9 x 
IO6 kg/cm*. După cum se vede, specialiștii sînț 
tentați mai mult de utilizarea industrială a 
pietrii prețioase decît de ocazia de a produce 
bijuterii cu... metrul.

Unul din aspectele cele mai interesante ale 
procedeului amintit constă In aceea că el 
permite creșterea unor monocristale nu nu
mai sub formă de filamente foarte lungi, dar 
și ca elemente cu configurații complexe, de 
orice secțiune. Se plfinuiește, de pildă, să se 
exploateze procedeul, pentru a produce un 
laser în care tija, lăcașul pompei optice șl 
chiar un canal de răcire concentrică iă fie 
făcute dintr-o singură structură, în orice 
lungime dorită. Institutul de ceicetare și proiectare electrotehnică — Laboratorul 

de calcul. Mașinile de calcul devin tot mai mult un auxiliar pre
țios al cercetării și producției

rane.
Nevoia dialogului este, de alt

fel, puternic resimțită de toți fi
lozofii amintiți. In contribuția 
„Marxismului și filozofia exis
tenței", explicînd motivele pen
tru care glndirea existențialistă 
(In orice caz a sa) întllnește 
marxixmul și dorește să i se in
tegreze, J.-P. Sartre afirmă că 
tn calitate de cadru formal al 
oricărei gîndiri filozofice de azi 
„marxismul este de nedepășit*' 
(p. 112), ceea ce nu-1 împiedică 
să exprime totodată și o serie 
de considerații critice.

Jean Lacroix, în „Despre per
sonalism și despre dialog" opune 
utilitatea dialogului opacității a- 
pologeticil. „Orice dialog auten
tic înseamnă în același timp lu
ciditate și participare... A dia
loga nu înseamnă nici a respinge 
gîndirea altuia, nici doar a o in
tegra în a ta proprie, ci a te 
pune pe tine însuți in cauză spre 
a progresa prin contactul cu ce- 
lălalt" (p. 168). Dacă participa
rea presupune această „simpatia 
metodologică" care te face apt 

înțelegi dinlăuntru gîndirea 
celuilalt — luciditatea te învață 
că trebuie să te eliberezi de tine 
pentru a deveni altul fără a în
ceta să fii tu însuți. Nu e vorba 
de a coexista — își precizează 
ideea autorul, oi de a dialoga. 
Coexistența, în înțelesul dat de 
autor, înseamnă monologuri 
juxtapuse. In acest sens viața nu 
e coexistență ci înfruntare. Iar 
dialogul este tocmai acea în
fruntare care nu ignoră adver
sarul cî-1 ia în considerație.

Roger Garaudy însuși, in fi
nalul lucrării, afirmă c’ă bilan
țul acestei investigații a omului 
nu i se pare negativ ; dialogul 
realizat ■— parte a marelui dia
log de idei al istoriei și al epo
cii noastre — nu ne-a pus doar 
In prezența unor gîndiri ireduc
tibil ODUse sau indefinit para
lele ci a evidențiat, cu toate 
opozițiile fundamentale legate 
de perspectivele de clasă, ele
mente de convergență între dife-« 
ritele doctrine contemporane.

Iată, așadar, unul din motivele 
pentru care am început cu acest 
volum. Prin confruntarea pe 
care o ocazionează Intre diverse 
antropologii filozofice contem
porane, „Perspectivele omului" 
subliniază imperativul sintetiză
rii critice, prin dialog, a varia
telor concepții într-o +eorie uni
tară despre cm. Desigur nu un 
amalgam de contribuții înrădăci
nate în soluri teoretice diferite 
și servind unor comenzi social- 
istorice opuse poate alcătui o 
asemenea concepție. Este un fapt 
de amintit, pentru că uneori, în 
analize teoretice ca cele la care 
ne referim, evitarea unei dăună
toare rigidități se transformă în
tr-un nu mai puțin dăunător 
eclectism : pe cînd prima ten
dință mortifică suflul viu al teo
riei prin izolarea și închiderea 
In sine, cea de a doua tendință 
o lipsește de substanță și consis
tență proprie.

Dialogul, inclusiv tn proble
mele omului, înseamnă și nu 
poate să însemne, decît efortul 
plin de deschidere dar și con
secvență, plin de maleabilitate 
dar și principialitate, pentru se
sizarea atît a convergențelor cît 
șl a divergențelor în planul idei
lor și al consecințelor lor reale. 
Așadar ‘ cunoaștere plus înțele
gere plus confruntare. Este pre
misa metodologică de la care 
pornim „în căutarea omului", 
prin labirintul teoriilor mo
deme.
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150 DE AM DE LA NAȘTEREA LUI NICOLAE BĂECESCU
între cei dintîi istorici români, 

Nicolae Bălcescu a avut nu nu
mai o clară imagine a trecutului 
nostru, dar și o științifică viziune 
a viitorului românesc. Informația 
lui Șincai, metoda lui Kogălni- 
ceanu, disciplina lui August Tre- 
boniu Laurian l-au ajutat ca sim
ple instrumente de lucru. Bălces
cu aflase, în plus, cheia trecutu
lui, prezentului și viitorului nos
tru. El s-a mișcat liber în istoria 
poporului român, a reparcurg 
cîmpurile venerabilelor bătălii, a 
trecut în revistă glorioasele arma
te ale lui Mihai sau Stefan, a 
evaluat cu siguranța statisticianu- 
Iui modern potențialul politic, 
militar, economic și cultural al 
românilor.

Din variatele activități care 
compun scurta dar intensa viață 
a lui Bălcescu — luptător revo
luționar, diplomat, publicist, cer
cetător — nici una nu are priori
tate absolută, nici una nu este 
secundară. Este greu de conside
rat în el exclusiv omul politic sau 
exclusiv istoricul. Toate aceste 
eforturi încununate d° remarca
bile izbînzi sînt componentele 
organice ale aceleiași opere : 
Bălcescu a luptat pentru viitorul 
românesc cu conștiința trecutului 
și a cercetat istoria românească 
însuflețit de ideea reluării tradi
țiilor de creație, multilaterală, 
de muncă rodnică ale poporului 
său. Viziunea istorică a lui Băl
cescu a fost una dinamică : ea • 
înglobat cu aceeași limperimc 
trecutul si viitorul.

Sînt caracteristice, In «cest 
sens, temele unora din studiile 
sau publicațiile sale : Mersul re- 
voltiției tn istoria românilor; Tre
cutul și prezentul ; Bf^forma so
cială la români ; România viitoa
re. Din orice considerație asupra 
trecutului omul politic trăgea în
vățăminte pentru prezent sau 
viitor ; orice proiect, orice con
strucție propusă pe plan politic, 
economic sau cultural, era înte
meiată de cărturar cu documente 
și fapte luate din tezaurul isto
riei.

Bălcescu șî-a expus scopul cer
cetărilor sale istorice în introdu
cerea operei de căpetenie : Isto
ria românilor sub Mi/uii-rodă Vi
teazul. Studiul’său este mai miiV 
decît o încercare de reconstituire 
a unei epoci românești ; el este 
o anchetă cu tema : Care a fost 
opera desfășurată de poporul ro
mân de la formarea lui. „Istoria, 
lumea are drept a-i cere aceasta 
seamă căci nu trebuie a uita că, 
cu toată sfințenia dreptului său, 
astăzi nu e destul ca o nație 

PERSONALITATE
CULTURĂ

(Urmare din pag. 1)

rituale din țările române, care 
permitea ca gindirea acelui 
timp să elaboreze concepții la 
nivelul abstracțiilor filozofice.

— Considerați însă că filozo
fia își menține poziția preferen
țială și astăzi în sistemul cul
tural al societății contemporane 
predominată de știință ? Un 
mare număr de ginditori subli
niază în sistemul de valori al 
lumii moderne rolul deosebit, 
predominant, al științei.

T. B. : Pentru societatea so
cialistă. care se construiește în 
mod conștient, situația prefe
rențială a filozofiei, a filozofiei 
marxiste, este evidentă. Dar și 
în societatea capitalistă se con
stată cerința generalizării filo
zofice. Jean Fourastie, de pildă, 
vorbește, în condițiile diversifi
cării științei, de nevoia impe
rioasă a „ideilor generale". Mari 
savanți contemporani — Ein
stein, Heisenberg. De Broglie, 
Jordan, Bertalanffy. Wiener — 
cercetînd fundamentele științei 
fac filozofie, scriu cărți de filo
zofie. Față de gînditorii secole- 
lor. XVII-XVIII, filozofii de as
tăzi au inversat însă punctul de 
plecare : primii porneau de la 
filozofie la știință, acum se 
pleacă de la știință la filozofie.

— Pentru Rnusseau „cea mai 
utilă și cea mai avansată dintre 
toate cunoștințele umane e 
aceea despre om" ; dar nu orice 
om, ci doar cel care a parcurs o 
anume istorie, a acumulat cu
noștințe și virtuți invâțînd să-și 
clădească viața pe cultivarea 
lor. Așadar, în această ordine 
de idei, ce este personalitatea ?

T. B. : într-adevăr, persona
litatea nu poate fi definită de
cît în funcție de cultură. Omul, 
spuneam, este rezultatul cultu
rii și. totodată, creatorul oi. Dar 
Rousseau avea dreptate căci 
ceea ce caracterizează persona
litatea nu este simpla însușire 
a valorilor promovate de o‘ anu
mită societate, ci, mai cu sea
mă, caracterul activ, creator al 
acestei însușiri, contribuția la 
crearea de noi valori, fie ele 
materiale, fie spirituale.

— Acest proces a] formării 
personalității este un proces de 
integrare a experienței rezul
tate din raportul individ — so
cietate ?

T. B. : Personalitatea repre
zintă tocmai acest rezultat. Dar 
nu numai atît. Omul, dincolo de 
posibilitățile date de moșteni
rea lui biologică este rezultatul 
„învățării" : el preia valorise 
care circulă în societate, se a-care circula în societate, se a- 
d ap tea za tipului de comporta
ment autorizat de grupul său, 
partîcipînd Ia sistemul respec
tiv de valori. în acest proces 
de integrare, omul, desigur, nu 
este pasiv ; relația cultură-indi- 
vid nu e univocă. Interacțiunea 
este ridicată pe o treaptă su
perioară, aceasta deosebește per
sonalitatea de individualitate, 
Iar însușirea valorilor se reali
zează printr-o opțiune delibe
rată, în care filozofia are un 
rol de primă însemnătate.

0 VIZIUNE ISTORICĂ
LUMINOASĂ

să-și aibă un loc pe harta lumii, 
sau sa-și reclame acest loc și li
bertatea sa în numele suvenirilor 
istorice, ca dreptul său să ajungă 
a fi respectat și recunoscut de 
celelalte nații ; trebuie însă ca 
ea să poată dovedi folosul ce a 
adus si poate aduce lumii, tre
buie să arate fdrmula înțelegătoare 
și socială ce ea reprezentează în 
marea carte a înțelegerii și a is
toriei omenirii. Sa aruncăm dar 
o ochire asupra trecutului acestei 
nații române și sa vedem ce a 
făcut în acești optsprezece aecoli, 
decînd se află statornicită în pă- 
mîntul său. Această oclure ne va 
da înțelegerea revoluțiilor ei de 
față și a revoluțiilor ei viitnare**-

Din analiza izvoarelor relativ

— Care este, în consecință, 
locul exact al filozofiei în for
marea personalității ?

T. B. : Locul acesta e precizat 
de funcția filozofiei în sistemul 
cultural : ea conturează siste
mul de valori încorporat de 
personalitate și oferă temeiul 
rațional al idealului cultural pe 
care și-1 însușește. Criteriul 
după care se poate distinge un 
om cult de unul mai puțin cult 
este și capacitatea de a opera 
cu categorii filozofice, de a 
avea o filozofie și de a-și fi în
temeiat rațional un ideal de 
viață.

— Astăzi, filozofi ai culturii 
ca de exemplu Fr. Sarrayo, sus
țin că fiecare ^ocietaie, potri
vit idealului cultural al vremii 
ei, a dezvoltat cu predominanță 
o anume formațiune culturală: 
Grecia antică — arta și filo
zofia, Roma — dreptul clasic, 
epoca modernă — gtiinta- Se 
poate afirma, deci, că există un 
ideal cultural al fiecărei epoci?

T. B. : Desigur, culturile se 
deosebesc după epoci, dar deli
mitarea tiDurilor dp cultură 
după epoci e destul de puțin ri
guroasă. In concepția marxist-* 
culturile se delimitează după 
tipul de societate. Se poate 
vorbi, firește, de epod istoricei 
noi. de pildă, trăim intr-o astfel 
de epocă, aceea a trecerii socie
tății de la capitalism la socia
lism. Mai mult, există și o con
știință a epocii, care înseamnă 
modul de a 
problemele 
unei epoci 
ță a epocii 
unitatea și _

— Oamenii aceleiași epoci ra- 
portîndu-se diferit la probleme
le epocii lor.

T. B. : Da, marile teme ale 
existenței materiale se pot o- 
glindi și exprima diferit in con
știința clasejor din aceeași so
cietate. Deci, cu toate că există 
unele trăsături comune ale cul
turii epocii noastre, relațiile de 
producție fiind diferite, nu se 
poate vorbi despre o cultură 
unica de pildă a ..societății in
dustriale"...

— Așadar, care este idealul 
cultural al opgcii noastre?

T. B. : Caracteristica idealu
lui cultural al capitalismului 
contemporan exprima conse
cințele propriilor relații de pro
ducție, cu subordonarea siste
mului de valori culturale valo
rilor utilitare, cu dezechilibrul 
din sistemul de valori, cu sacri
ficarea omului în favorul profi
tului. Dimpotrivă, idealul cul
tural al societății socialiste este 
eliberarea omului de sub pre
siunea forțelor oarbe ale naturii 
și societății, înlăturarea înstrăi
nării omului, înflorirea sa mul
tilaterală.

— In cazul acesta trebuie să 
înțelegem că în societatea capi
talistă contemporană nu întîl- 
nim decît personalitatea șl idea
lul cultural determinate în ul
timă instanță de relațiile de 
producție capitaliste ?

T. B. : Nicidecum. Acesta 
este tipul de personalitate ca- 

privi și de a aprecia 
caracteristice ale 

în această conștlin
se manifestă însă 

lupta contrariilor.

de VIRGIL CÎNDEA

puține încă în acel stadiu fna- 
pient al istoriografiei române mo
deme. Bălcescu obține un tablou 
veridic în liniile «ale mari. asupra 
trecutului poporului nostru.

Romanizarea Dariei epoca mi- 
gratiilnr. intemrterra Moldovei si 
Tării Românești, orz mizarea po
litică și relirioasi a acestor state, 
luDta domnilor împotriva boieri
mii pentru centmlrrarea puterii 
de stat, hrpta pentru apărarea 
independenței împotriva puterii 
otomane pînă la epoca de apogeu 
a lui Mihai Vîtexznl îngăduie îs- 
toriculni ctmdnria ci -Românii 
se arâtară vrednic de dinții și de 

societăți, ca ți 
caracteristic

racteristic acestei 
idealul cultural 
al acesteia. Dar ele nu sînt sin
gurele. Determinarea fenome
nelor culturale și, în consecin
ță, formarea personalității, nu 
exclude relativa lor indepen
dență. în concepția marxistă 
determinarea și libera opțiune, 
necesitatea și libertatea for
mează o unitate. Omul poate 
opta pentru un model cultural 
sau altul. Așa se ci explică pre
zența personalităților progre
siste și a idealurilor umaniste 
la numeroși reprezentanți ai 
culturii burgheze contempora
ne. Dar fără ordonarea sistemu
lui de valori însușit de către 
aceștia prin prisma unei filozo
fii care să corespundă cerințe
lor obiective ale dezvoltării 
actuale a societății, a filozofiei 
marxiste, ele nu se pot elibera 
de contradicțiile intrinsece per
sonalității lor, nu-și pot elabora 
decît un ideal limitat.

— Dacă personalitatea este 
rodul culturii, iar filozofia mar
xistă produsul matur al culturii 
pînă la ea, care este contribuția 
acestei filozofii la formarea 
personalității ?

T. B. : Prin poziția pe care o 
deține în sistemul cultural, filo
zofia !n general are o funcție 
formativă. Avind rolul de a or
dona conștient valorile intr-un 
sistem, de a elabora temeiul 
unui ideal cultural, toate siste
mele filozofice au îndeplinit 
într-o măsură mai mare sau 
mai mică o astfel de funcție. 
Că personalitatea astfel forma
tă și idealul cultural întemeiat 
pe o astfel de bază nu au ser
vit și nu servesc întotdeauna 
eliberarea omului, este o altă 
problema. Filozofia marxistă 
însă, posedă în cel mai înalt 
grad capacitatea de a contribui 
esențial la formarea personali
tății prin deschiderea ei față 
de practică, a raportării ei per
manente la viață, a cerinței de 
a da soluții problemelor ridi
cate de fiecare epoca istorică, a 
putinței de a oferi metoda de 
transformare practică a reali
tății in sensul cerințelor obiec
tive pe care le dezvăluie.

— în ce constă esența supe
riorității filozofiei marxiste ca 
modelatoare a personalității?

T. 11. : Iată esența sa, într-o 
singură frază : filozofia marxistă 
pleacă de la omul concret și nu 
de la acela al filozofilor și doc
trinarilor. Desigur, înțelegînd fi
lozofia marxistă numai ca „ști
ința legilor celor mai generale 
ale naturii, societății și cunoaș- 
♦erii" fără raportare la om și la 
destinul său în lume, forța ei e- 
ducativă se răsfrînge la aceea pe 
care o are știința.

— Cum definiți trăsăturile noi 
ale personalității modelate de 
socialism ?

T, B. : Gîndire lucidă, elibe
rată de orice „idoli", îmbinarea 
gîndirii cu acțiunea transforma
toare prin adecvarea mijloacelor 
la scopuri, prin Însușirea unui 
ideal consecvent în serviciul u- 
manltății, viziune prospectivă 
corespunzătoare acestui ideal. 

misia lor. Obligat de împrejură
rile particulare Europei de sud- 
est la lupte neîncetate, acest po
por a apărat poarta continentului 
ți a dat celorlalte națiuni „repao- 
sul d-a lucra *. Intre despotism 
ți democrație, prin dragostea lor 
de libertate, românii au înclinat 
spre a doua formulă politică pen
tru că „ei sînt o nație for.rte 
nobili, rare nu poate suferi al* 
guvern decit cel întemeiat pe 
caracterul national, ce! care or
ganizează egalitatea, adică demo- 
cratia**.

Poporul a avut însă de luptat 
cn tendința boierimii de a-i în
grădi și răpi libertățile. Bilanțul 
pe care îl face Bălcescu, în mai 
multe din studiile sale și în spe
cial in „Reforma socială la ro
mâni" asupra situației generale a 
poporahn nostru la mijlocul seco
lului XLX ji asupra perspectivelor 
hn, îi îngăduie cealaltă perspecti
vă pe care istoria a ratificat-o 
apoi, «i anume viziunea asupra 
viitoraloL

Aja cum a reușit ca dintr-o do
cumentație insuficientă să re
constituie esențialul istoriei noas
tre. Bălcescu ne-a lăsat în scrie
rile sale Întregul program de des
fășurare a procesului de formare 
a Rond ni ei modeme. Cu o clar
viziune impresionantă el a cunos
cut ptaă hs detalii această evo
luție. H a știut că un stat român 
modera, independent și în pose
sia instxtuțnlar p structurilor ne
cesare pentru garantarea unui 
viitor prosper depinde de un e-

t

CAPODOPERA
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de la condamnarea din 1840 
pină la încercarea de a se 
întoarce sâ moară o cosă ; 
de la guvernul provizoriu 
pînă la groapa comună, Bâl
cescu este mereu imaculat și 
nesovâitor, pur pînă dincolo 
de uman și incercînd să for
țeze prin fiecare gest pragul 
de sus al umanității. Intre 
București și Constantinopol, 
între Buda și Cîmpeni, între 
Paris și Palermo, drumurile 
Europei l-au cunoscut înain- 

tînd incredibil după legi nu
mai de el respectate, după 
legi pe care pămîntenii de 
mult nu le mai știau.

Avem o istorie bogată în 
oamani mari. Dacă printre 
atîtea conduite ieșite din co-

Imagine din stațiunea de odihnă Mangalia Nord

Reprezentația Studioului IATC 
cu „Ciocirlia“ de Jean Anouilh 
a adus la rampa festivalului pe 
cei mri tineri actori într-o evo
luție insuficient de revelatorie 
din pricina caracterului compo
zit al spectacolului. Stilul regi
zoral incert, lipsa de omogeni
tate a registrelor actoricești, in
suficienta aprofundare a unor 
semnificații au restrins valorile 
spectacolului la cîteva interpre
tări realmente izbutite dar izo
late într-un context neunitar. 
Să-i numim pe Adina Popescu 
<cu un farmec, o intuiție și o 
ingenuitate care compensează, 
într-o măsură, capacitatea încă 
scăzută de a transmite idei), Mi- 
haela Murgu, Dorina Păuriescu, 
Gelu Ivașcu, Traian Buzoianu și 
George Stana, și să ne manifes
tăm părerea de rău că Institutul 
n-a fost totuși ceva mai bine re
prezentat.

Aseară, Teatrul Național din 
Craiova a prezentat excelentul 
spectacol al lui Valeriu Moises- 
cu cu „Nu sînt turnul Eifell“ de 
Ecaterina Oproiu, spectacol al 
cărui stil și ale cărui idei re
prezintă cum nu se poate mai 
adecvat mobilurile festivalului. 
Trimițînd cititorul la relativ re
centa cronică pe care am pu
blicat-o cu ocazia microstagiunii 
craiovene de Ia București vom 
consemna încă o dată fantezia 
frenetică a regizorului și inter
pretarea plină de temperament 
și de strălucire a tinerei actrițe 
Elena Gurgulescu.

Dar tonusul festivalului s-a 
ridicat vizibil Ieri dimineață 
odată eu inaugurarea simpozio
nului „Tineretul și teatrul". 
După prima zi a dezbaterilor 
reuniunea se anunță extrem de 
fructuoasă : schimbul jle opinii 
s-a încălzit din primul moment, 
ideile interesante s-au emis în 
„lanț" șl, firește, orarul stabilit 
minuțios de către organizatori 
nu a putut fi tratat decît cu In
fidelitate. Ziua a fost consacrată

fort multilateral, politic, economic 
și cultural.

„Dacă naționalițatea este sufle
tul unui popor, dacă cîtă vreme 
el păstrează acest semn carac
teristic al individualității sale, a- 
cest spirit de viață, el este inves
tit cu dreptul neprescriptibil de-a 
trăi liber, unitatea naționala este 
chezășuirca libertății lui, este 
trupul lui, trebuincios ca sufletul 
să nu piară și să amorțească ci. 
din contră, sa poată crește și a se 
dezvolta". Această unitate în care 
Bălcescu a crezut nestrămutat 
pînă la sfîrșilul vieții sale trebuia 
pregătită prin eforturi complexe 
în domeniul cultural și educativ. 
„Să luminăm poporul, să-l facem 
să simtă trebuința unirii, daca 
vrem să facem o revoluție adevă
rat democratică... Junime Româ
nă 1 Timpul grăbește, sâ ne ridi
căm caracterele, să smulgem e- 
goismul din inima noastră, să ne 
pătrundem de misia Româmloi 
E timpul de lucru și d- o gîndire 
frățească și să jurăm pe atiția 
secoli de sclavie câ nu vom pre
geta pină nu vom lumina po
porul. Datoria noastră e mare . 
trebuie să știm a ne ridica pină 
la dinsa. Trebuie să arătăm câ 
în jume e entuziasmul luciilor 
mari și devotamentul pentrti 
adevăr".

Generații după generații, con
structorii României moderne, ti
nerii și entuziaștii continuatori ai 
operei lui Nicolae Băkescu au 
luptat și au creat călăuziți de 
viziunea istorică a marelui pa
triot

Șapte ani după moartea sa, sta
tul român unitar lua ființă. Un 
sfert de secol după moartea u 
România Iși cucerea independen- A 
ța. Iar azi comemorăm un secol w 
și jumătate de la nașterea hn 
Nicolae Bălcescu, împlinind ari 
prin eforturi creatoare fără pre
cedent contururile acestui „viitor 
de aur" la care an năzuit cei mai 
de seamă fii ai acestui popor, 
conturările strălucite ale Româ
niei socialiste.

rar
O 

câ 
un 
în-

mun și biografii exemplara, 
viata lui Bălcescu râmîne 
unica este pentru câ întot
deauna un bulgare de aur 
este mai prețios și mai 
decît un munte aurifer, 
frază perfectâ se spune 
este cea din care nici 
cuvînt nu poate fi scos și 
locuit printr-un altul. O via- 
fâ perfectă este probabîl o 
viață din care nu se poate 
renunța la nici o secundă și 
nu trebuie sâ i se adauge 
nici un minut pentru a fi 
perfectă. O astfel de viață 
a început cu un secol și ju
mătate în urmă la Bâlceștî 
șî a sfîrșit treizeci și trei de 
ani mai tîrziu în Sicilia. Prin 
ea spiritului românesc i se a- 
daugă o capodoperă.

problemelor generale ale dra
maturgiei, ale teatrului pentru 
tineret și copii, examinate sub 
diverse aspecte. Așa cum men
ționa V cuvîntul său introduc
tiv, cont univ. dr Ovidiu Bă- 
dina, directorul Centrului de 
cercetări pentru problemele ti
neretului, care a condus dezba
terile, teatrul acționează asupra 
sensibili lății 
lui cultural, 
ții omenești 
este normal 
rea acestei 

gustului, orizon tp- 
asupra personalită- 
în ansamblul ei și 
așadar, ca cerceta- 
rețele, de o mare

CAI PENTRU SPORIREA
FORȚEI EDUCATIVE

A TEATRULUI ROMÂNESC
complexitate să se facă cu mij
loace la fel de complexe. în 
aceeași ordine de idei dl. Paul 
Louis Mignon, secretarul Cen
trului național francez al Insti
tutului Internațional de Teatru, 
a amintit de necesitatea formă
rii spectatorului activ ; modul 
în care se petrece întîlnirea tî- 
nărului cu teatrul are aici o în
semnătate fundamentală. „A în
scrie teatrul printre obișnuința 
copilăriei și adolescenței fiecă
rui om, a include arta drama
tică în programele de învăță- 
mtnt, a-1 familiariza pe tineri 
cu spectacolul șl cu instituția

A Recent apărute în rețeaua ac- 
w tivi tații culturale de masă, cine- 

cluburile cunosc o dezvoltare 
impetuoasă, numărul unităților 
ajungînd la un total de cîteva 

de aceea, pentru a
ajungînd la
sute. Poate »
„lua pulsul" activității cineaști
lor amatori s-a organizat în acest 
an „primul festival republican" 
al lor, reunind cinecluburi apar- 
țînînd U.G.S.R., așezămintelor 

- culturale aie Comitetului da Stat 
9 pentru Cultură și Artă, U.A.S.R.- 

ului și pionierilor.

•
 Participîud la două din centre
le în care s-a disputat faza in
terjudețeană a concursului (Cluj

•
 și Iași), am ajuns la cîteva con
cluzii privind stadiul in care se 
află mișcarea cineamatorilor și

•
 încercăm să dăm acum răs
punsuri la
..au parcurs 

A tre un drum 
" caret lor de ,_____  ______

celei de a 7-a arte ? a sporit nu- 
A mărul lor ? care este calitatea 

artistică a filmelor produse de 

acum 
întrebări precum : 
cinecluburi le noas- 
ascendent în încer- 
a stăpîni mijloacele

ele întrebări cărora o anchetă 
publicată în urmă cu doi ani de 
ziarul nostru sub titlul „Cine- 
cluburile, o fertilă dar neglijată 
pasiune a tinerilor" nu le-a, răs
puns in mod satisfăcător.

O primă constatare ar viza nu
mărul sporit de cinecluburi, o 
mai bună dotare a lor — în spe
cial a cdor sindicale, o atenfie 
organizatorică sporită care culmi
nează Intr-un fel cu acest prim 
festivi] și concurs republican. 
Din păcate toate «cestea nu au 
dus la realiză”’ <jerte pe acea li
nie imaginară care pleacă de la 
..tehnicitatea" filmului la arta 
lui. Simpla dotare cu aparate de 
înregistrat imagini, fără labora
toare de prelucrat peficula nu 
poate duce. In cel mai fericit caz. 
dedt la o vanitate statistică bună 
de trecut In rapoarte. Pasiunii 
cineaști'or amatori trebuie să i se 
răspund) cu toată seriozitatea, 
dnechibul însemni nd în același 
timp și instruire erteticâ și califi
care tehnică. Neglijarea unuia din 
aceste aspecte nu poate mate
rializa decît o fascinație pentru 
imaginile mișcate, pentru posi- 
bditatea de a trece în neuitare 

• evenimente sau chiar fapte in
time.

Ințr.ttn viitor mi tncm*i fnrle- 
părtat poate că aparatul de fil- 

" mat va fi — precum azi cel de

•
 fotografiat — la îndemîna orică

rui or ti ]ean cu inițiativă, dorin
ță $i pricepere în reali'area uno;

•
 „filme de familie" și încercări 
artistice. Pini atunci, avind in 
vedere costul activității unui

•
 cineclub. trehuie să se acorde 
cinramatorismuhii toată grija și 
atenția pentru închegarea lui 

A într-o mișcare cultural-artistică- 
" Vorbeam de investițiile făcute 
pînă acum, de dotarea tehnică a 

A majorității cineclubun lor, lucru 
necesar pentru a se pune bazele 
unei activități de masă. E foarte 
bine ceea ce s-a realizat, dar 
mai trebuii? creat un centru (re
publican în prima fază si apoi 
pe zone geografice) metodic, de
senul de specialiști care să poată 
îndruma cineastul amator în ceea 
ce privește developarea peliculei 
sau montarea unui film ,să-l în-

teatrală — iată unicul mijloc 
care poate duce la democrati
zarea totală a teatrului care-1 
poate face într-adevăr popu
lar"1. a spus domnia

Adresînd un salut 
ților la simpozion, 
Constantin Potingă, 
Comitetului județean 
P.C.R. a exprimat dorința orga
nelor locale de partid și de stat 
ca această reuniune să devină 
o tradiție a vieții teatrale ro
mânești și, în viitor să dobîn- 
dească un caracter internațional 

sa.
participan- 

tovarășul 
secretar al
Neamț al

care sa oglindească locul de 
prim rang pe care îl ocupă pro- 
olema raportului teatru-ti neret 
în preocupările teatrale contem
porane.

Cele nouă comunicări ale pri
mei zile, ca și discuțiile deosebit 
de bogate care s-au desfășurat 
pe marginea lor s-au disting 
printr-o mare varietate a un
ghiurilor de analiză și prin ca
racterul lor aplicat. Prof. univ. 
dr. docent Mihnea Gheorghiu 
■-a referit printre altele la ra
portul dintre forma operei tea
trale, condițiile teatrologice ale 

drume și să-l învețe cum se în
registrează sunetul și toate cele
lalte aspecte tehnice ale unei fil
mări. Un asemenea centru poate 
fi și rentabil financiar, developă
rile pentru amatori individuali și 
aparatura necesara fiind oferite 
contra cost (faptul că nu se vînd 
în comerț prea multe aparate de 
filmat nu-și are explicația numai 
în costul lor — spre exemplu ele 
smt mult mai ieftine decît mag
netofoanele, — ci și în lipsa unoi 
unități specializate în care peli
cula să poată fi prelucrată și 
montată). Fără un asemenea 
centni tehnic. în special pentru 
cinecluburi. investițiile de pînă 
acum — nu numai materiale ci 
și „estetice** — pot fi cu greu 
fructificate. Cum ar arăta o clă
dire de frumoasă arhitectură și 
de o construcție rezistentă, fără 
acoperiș ? Gîndindu-ne mai Bine 
la un asemenea rezultat, am ve
dea că pledoaria — a noastră și 
în primul rînd a cinecluburilor — 
e la obiect.

Nu este de neglijat nici cultu
ra cinematografică — acel mini
mum de cunoștințe necesar pen
tru a putea face — chiar și în. 
calitate de amator angrenat în- 
tr-un cineclub — un film. Se știe 
că nu orice înregistrare de ima
gini cu ajutorul peliculei •— indi

CINEAMATORII LA

PRIMUL LOR CONCURS

REPUBLICAN

ferent de buna condiție tehnică a 
acesteia — înseamnă film. Cine- 
dubul nu este și nici nu poate 
fi un simplu și oarecare „consu
mator" de peliculă, activitatea 
lui trebuind să aibă consecințe 
cultural-artistice deosebite, să fie 
finalizată prin filme documenta
re, reportaj despre oameni și 
locuri, scurt-melraje interpretate 
de actori, și ei amatori ca și 
cineaștii.

La fazele interjudetene de la 
Cluj, și Iași multe filme au 
fost deficitare sub diferite aspecte. 
Iată cîteva de ordin tehnic ; ima
gine neclară, decalaj între ima
ginea proiectată și sunetul înre
gistrat pe banda de magnetofon, 
nu de puține ori comentariul crai
nicului „avansa" ori „devansa" 
realitatea ecranului într-un mod 
hilar. Neexis tind o preseleefie, 
fiecare cineclub a adus aproape 
întreaga sa filmotecă, lucru care 
a mărit inadmisibil timpul de 
proiecție al concursului, dilatare 
obositoare în condițiile unor fil
me nefînisate tehnic. De aseme
nea, a fost vizibilă șî necunoaș
terea legilor specifice ale artei 
filmului. Nu numai că nu a exis
tat decît o formală deosebire de 

montării și compoziția sdciologi- 
că a publicului, raportul dialec
tic fundamental in receptarea 
actului creator. De altfel, per
spectiva sociologică și-a dovedit 
încă p dată utilitatea în dezba
terea fenomenului artistic. Dr. 
Pavel Cîmpeanu și cercetătorul 
științific H. Culea (acesta din 
urmă susținînd o comunicare in
titulată chiar : „Psihosociologia 
teatrală") au prezentat și au in
terpretat rezultatele unor cerce
tări concrete semnalînd că unele 
categorii de tineri se îndepăr

tează vizibil de teatru. Cei doi 
vorbitori (ca - și criticii 
Băleanu, Horia Deleanu 
îentin Silvestru care in 
discuțiilor au abordat 
problemă) au întreprins 
liză a cauzelor acestui fenomen 
și au propus soluții. Opiniile, 
uneori contradictorii au coincis 
în a considera câ pentru educa
ția teatrală a tineretului atît 
teatrele cît și școala și organiza
ția de tineret fac deocamdată 
prea puțin ; or, după cum arăta 
pe bună dreptate Valentin Sil
vestru, educația tineretului 
pentru teatru este un indice al

Andrei 
și Va- 
cadrul 

aceeași 
o ana-

peisaje, un comenta- 
o dare de seamă sta-

de a face film a 
amator nu corespun-

nume între documentar și repor
taj, dar majoritatea acestor pro
ducții s-au mărginit să atașeze 
unor imagini în care apăreau la 
unison și static numai și numai 
clădiri sau 
riu sec ca 
tistica.

Bucuria 
cineastului 
de întotdeauna cu realizările sale, 
în multe filme nu a existat o 
gradație dramatică a acțiunii, de 
aici lungimi inadmisibile și o 
ternă proiecție cinematografică. 
Este emoționant desigur să poți 
prezenta, în perspectiva timpului, 
într-o imagine filmată, o parte-din 
realitățile contemporane, dar nu 
poți justifica activitatea unui 
cîrfcelub doar prin exemplifica
rea neutră, pe ecran a unor Cifre. 
De aceea trebuie insistat asupra 
îndrumării ac.estor entuziaști a- 
matori de către cineaști profe
sioniști : regizori, operatori, teh
nicieni de sunet etc.

Este curios, în alta ordine de 
idei, că unele din cineclubiirile 
care s-au prezentat- foarte bfiie 
din punctul de vedere tehnic, 
cum a fost cazul cineclubului 
studențesc din Cluj, au demon
strat unde duce lipsa de cultura 
cinematografică. Cele cinci filme 
artistice de scurt metraj, ca să 

revenim la exemplul studenților 
clujeni, au prezentat cu o osîrdi-3 
demnă de o cauză mai bună cău
tări sterile lipsite de conținut, 
neinteligibile, alături de secven
țe pe care le putem denumi după 
unul din titlurile filmelor, „un 
joc“.

Ambiția cineamatorilor de la 
Casa de cultură din Huși de a 
face un film eseu intitulat „Ten* 
tație" a eșuat, din același motiv, 
într-o trecere în revistă a felului 
în care se poate trișa la pocher 
sau a activității condamnabile a 
hoților și asasinilor — toate a- 
cestea fără nici un scop decît 
acela de a face publice pretinse 
veleități : ale operatorilor și regi
zorului, ale interprețilnr. La fel 
stau lucrurile cu o fabulă absur
dă, intitulată „Captivul".

Au existat și filme foarte bune, 
dintre care amintim documenta
rul orădean ..Simfonia mîniler" ; 
.Pe vals de Chopin" (al cineclu- 
hului Industria sîrmei Cîmpia 
Turzii), „Pașii" al cineamatorilor 
din Baia Mare, documentarul 
științific „împotriva întunericu
lui** al cineclubului Siringa de 
la I.M.F. Iași, — despre o reu
șită operație oftalmologică ; fil
mul folcloric „Dansul cerbului * 
sau documentarul „Jubileu XX“ 
al pionierilor din Bacău. Ca să 
nu mai vorbim de filmul dc 
animație „Mozaic" (autor Zeno- 
biu Dom ide — Oradea) care 
poate rivaliza cu producțiile pro
fesioniste și într-o competiție in
ternațională.

Activitatea cinecluburilor în
dreptățește deci o și mai mare 
atenfie din partea forurilor în 
drent. o urmărire îndeaproape și 
susținută a eforturilor cineaștilor 
amatori, c aplecare mai atenta a 
tuturor factorilor de răspundere 
asupra problemelor de conținut, 
asupra orientării acestor obiecti
ve entuziaste spre domeniile și 
căile fertile din creația cinema
tografică. spre asimilarea unei 
culturi de specialitate care să dea 
dinienstuni intelectuale acestei 
mișcări cu bază de masă. Primul 
lor festival — trecere în revistă a 
realizărilor și mai ales a posibili
tăților mișcării cinecluburilor — 
credem eă impune și apariția u- 
nui centru metodic specializat 
care sa contribuie la continua șt 
buna dezvoltare a cineamatoris- 
mului.

TUDOR STĂNESCU

gradului de civilizație și de cul
tură pe care nu avem dreptul 
să-1 neglijăm. In același sens, 
comunicaj-ea artistului emerit 
Ion Lucian a sugerat cîteva tră
sături necesare ale teatrului 
pentru copii și tineret, iar aceea 
a doctorului H. Wald a subliniat 
însemnătatea pregătirii specta
torului tînăr pentru receptarea 
„semnificației" actului teatral 
depășind stagiul primitiv al 
„semnalului".

Alte comunicări s-au referit 
la raportul dintre școală și tea
tru (regizorul Mihai Dimiu), la 
dramaturgia pentru tineret con
siderată din perspectivă structu
ralistă (criticul Vlad Sorianu), 
la semnificația teatrului radio
fonic pentru copii și tineret 
(Virgil Stoenescu) or, la actuali
tatea teatrului folcloric (Mihai 
Nadim și C. Catrina).

Vivacitatea plină de convin
gere a tuturor intervențiilor a 
demonstrat din plin, așa cum 
observa cercetătorul Fred Mah
ler, oportunitatea discuțiilor 
despre teatru între oameni de 
specialitate intelectuală diversă. 
Cercetarea multidisciplinara a 
fenomenului teatral oferă posi
bilitatea găsirii căilor celor mai 
potrivite pentru sporirea virtu
ților sale educative atît pe pla
nul pregătirii cultural? a tînă- 
rului spectator cît și pe planul, 
deopotrivă de esențial, al dimen
siunii etice ale personalității a- 
cestora.

„Modul de dezbatere al acestor 
probleme importante, a început 
să devină el însuși important" 
remarca regizorul Ion Cojar, și 
avem dreptul să credem că din 
seminarul de la Piatra Neamț 
(ca și din alte întllnlri pe care 
sperăm că acesta doar le prefa
țează), forța educativă a teatru
lui românesc va ști să-și găseas
că noi rezerve de oxigen.

SEBASTIAN COSTIN
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MIRON CONSTANTINESCU
uni-Profesorul 

versitar Miron 
Constantinescu, ad
junct al ministrului 
învățămintului, 
născut în 
brie 1917.

încă din 
dovedește 
dini intelectuale de
osebite. Anii petre- 
cuți pe băncile li
ceului din Arad și» 
apoi, ale Facultății 
de filozofie din 
București îl anun
ță a fi un om cu 
serioase înclinații 
spre cercetarea ști
ințifică sociologică, 
căreia i se va de
dica în întreaga sa 
viață.

Militant comu
nist, prof. univ. 
Miron Constanti
nescu este membru 
al I'.C.K. încă din 
anii ilegalității.

Intelectual erudit, 
prof. univ. Miron 
Constantinescu des
fășoară o susținuta 
muncă științifică în 
domeniile atît de 
vaste ale istoriei 
contemporane și ale 
sociologiei.

s-a 
decem-

tinerețe 
aptîtu-

Nume-
♦

roase dintre lucră
rile sale din aceste 
domenii s-au bucu
rat de aprecierea u- 
nanimă a oameni
lor de știință din 
țară și de peste ho
tare. Printre lucră
rile sale de o re
ală valoare se află
Dcsăvirșirea uni

ficării șutului na
țional român*. -So
ciologia generali*. 
„Cercetări sociolo
gice contemporane* 
ele., in care se in- 
bină riguroasa cer
cetare științifică ea 
spiritul militant, 
comunist al omului 
de cultură. Con
semnăm recenta a- 
pariție a lucrării 
de o deosebită va
loare intitulată ..In
tegrarea socială a 
tineretului1*, publi
cată sub redacția
sa.

Profesorul uni
versitar Miron Con- 
stantinescu a re
prezentat țara noas
tră la numeroase 
reuniuni și confe
rințe internaționa
le științifice.
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bi trva p eitnd dia m- 
pecîmd caiet vaor cîU- 
ton, c-a drndHrf arreiefd 
buprnmd ca certurila. 
J)a cita ori tăcere si com- 
psm dia mm cita o poezii 
md iatriste^. au mm am 
aici a atragere de âumă 
fașă de această îndrăgită 
și iubită carieri de-a com
pune", 
pereți, 
înapoi, 
rimele 
ceartă 
seazâ pe hoți. De ohfel, 
ca si vi lac o mărturisire 
consolatoare, și mie mi s-a 
furai cindtâ un caiet cu 
povestiri. Nefericitul care 
a comis respecticul gest 
ți-a dat apoi cu pumnii în 
cap. Nici pînd dzi n-a 
•nții si le publice.

Gh. Balaban — Bîrlad : 
Dupd vizhfnarea filmului 
„Adio. Gringo" iubita v-a 
pfcdrit brusc ți feri ex- 

n 4c* dqracti dala

Nu trebuie si dis- 
Le veți primi rigu** 
Versurile rini ul- 
obiecte de pe 
luat care-i iniere-

a-

aha magnetofonul 
marca „Tesla".

Elena V. — Beiuș i 
Ridicați o problemă cu a- 
decorat spinoasă. In orășe
lul dumneavoastră silit 
multe fete și cam puțini 
băieți (aici e vina organe
lor locale, bineînțeles). A- 
veți vîrsta de 26 ani și ați 
vrea să vă căsătoriți cu 
o persoană care să aibă 
„O personalitate bine con
turată, cu unele calități 
morale, intelectuale și cu 
o integritate sufletească". 
Recunosc, pretențiile dum
neavoastră nu sînt exage
rate jri, dacă am să gă
sesc ceva corespunzător, 
că dau de ceste. Mă inte
resez, de asemenea, de un 
oraș cu surplus de bărbați 
pentru urț eventual trans
fer. Cu alte cuvinte, am 

mi ocup de rezolvarea 
situației dumneavoastră.

Ionel Crișan — Bucu
rești : V-am citit versuri
le cu toată atenția. Am 
descoperit cu bucurie că 
aveți talent. Scrieți în con
tinuare și trimiteți și

lui Fănel. De ce m 
de chestii de-astea ?

Irina D. — Suceava : 
Scrisoarea dumneavoastră 
este tulburătoare. Vă chi- 
nuie întrebările grave, 
vreți să știți totul despre 
existență, sens, univers, 
infinit etc. Toată ziua vă 
gîndiți și vă întrebați. Dar 
credeți că eu fac altceva ? 
Spunea un poet, yi avea 
dreptate:

„Toată ziua îmi pun în
trebări / Pe gură, pe ochi 
și pe nări...".

Dacă între timp voi afla 
vreun răspuns la întrebă
rile existențiale de mai sui, 
vă anunț. Dacă nu, nu.

Veronica N., județul 
Brașov i Băiatul pe 
îl iubiți s-a încurcat 
alta. Mă întrebați ce-o să 
se întâmple cu dumnea
voastră. Deocamdată 
știu. Mă mai gîndesc.

Gh. Pîrvu — Craiovi i 
Iubiți o fată, dar sa nu

<

revistele literare. Am să în
cerc să vă ajut cu ceea 
pentru a că înlesni situația 
personala. Pînă atunci vă 
public poezia aceasta:

IUBIRE

^Atunci eram numai 
noi la marginea pămîn- 
tului, / prea strălucitor de 
rouă ! ca să ne putem în
toarce / Soarele era de ne
liniște / cînd i-am întins 
brațele / cu flori sălbatice, 
albastre / Bulboanele ce
rului ne rotunjiseră-n 
urme / zîmbetul vîrstei și 
ciotul. / Dincolo dc-argin- 
tul stins / al chemărilor ur
site / eram prea înalți și 
strinși / ca să ne putem 
întoarce".

Din punct de vedere sociolo
gic, tineretul reprezintă azi 
totalitatea generațiilor cuprin
se între vîrsta pubertății (12— 
14 ani) și vîrsta la care indi
vidul poate fi considerat defi
nitiv integrat într-o activitate 
socială utilă și relativ inde
pendentă (25—30 ani). Crește
rea anilor de școlaritate obli
gatorie, ca urmare a progresu
lui social și a cerințelor re
voluției științifice și tehnolo
gice actuale, determină, după 
cum au remarcat mai mulți 
cercetători, o tendință de pre
lungire a tinereții și. în ace
lași timp, o schimbare a ter
menelor in care se pune pro
blema deosebirilor de menta
litate a generațiilor intr-o lume 
angajată în transformare ac
celerată. In fața conștiinței 
contemporane se pune proble
ma de „a înțelege termenii 
actuali și noi ai condiției tine
reții" (Luigi Longo).

Acest 
esențial. Problema tineretului 
se pune azi în alți 
decit in ‘ 
pide de dezvoltare 
diferențe accentuate in 
dițiile dc existență a Te gene
rațiilor și in conștiința lor de 
sine, ce reflectă aceste modi
ficări. Dc aici, noi probleme 
de integrare socială a tineretu
lui, a unui tineret format 
împrejurările dezvoltării 
celerate care trebuie să se 
cadreze in forme de viață 
cială și intr-un climat 
logic, în care noul își croiește 
drum mai anevoios. Această 
contradicție dintre nou — față 
de care tineretul c deosebit dc 
receptiv — și vechi îmbracă 
forme conflictuale în socie
tatea capitalistă, în timp ce în 
socialism, există 
obiectivă a 
flictuale a 
lui.

Explozia 
ret „contestatare1 
tății capitalisto de azi reflectă 
situația conflictuală dintre 
noile generații și structurile 
sociale ale agresiunii și vio
lenței erijate în sistem. Non- 
conformismul și contestarea 
reprezintă, neîndoielnic, un 
protest — adesea pasiv, anar
hic, spontan — împotriva ine
chității organizate. Ele expri
mă, indiferent de justificarea 
pe care și-o dau, aspirația ti
neretului de a respinge modul 
de viață capitalist și de a par
ticipa la deciziile ce-1 privesc 
direct. Dincolo de tatonări 
ideologice și organizatorico, 
mișcările sociale ale tineretu
lui îndreptate împotriva frus-

lucru mi se pare

tormeni 
trecut. Ritmurile ra- 

determinâ 
con-

in 
ac- 
în- 
so- 

ideo-

posibilitatca 
soluționării necon- 
integrării tineretu-

mișcărilor de tine- 
ale socîe-

de prof. univ. MIRON CONSTANTINESCU

trării și oprimării reflectă con
tradicțiile 
și tind să 
schimbări 
atare, ele 
biectîv și 
prie intr-o 
gentă cu progresul socialist al 
omenirii. La aceasta s-a referit 
și secretarul general al parti
dului noștri. tovarășul Nicolae 
CcaurșcsciL apreciind că mișcă
rile sociale ale tineretului din 
țările capitaliste „reprerir.iâ 
un factor de seamă in lupta 
forțelor revoluționare, an ti im
perial iste mondiale, in trans
formarea socialistă a lumii".

Aceste acțiuni pot deveni 
punctul de plecare al unei e- 
voluții revoluționare dacă 
mișcarea comunistă mondială 
va reuși să găsească limhaj'il 
comun cu tineretul de azi iar 
țările socialiste vor izbuti să 
Ie ofere un model atrăgător 
prin echitatea cu care rero?.ă 
problemele sociale și asigură 
dezvoltarea deplină a perso
nalității umane în condiții de 
libertate șî demnitate. Virtua
lității? mișcărilor de contes
tarc nu sînt insă dccît o ari
nii *>i un? de evoluție revoluțio
nară, de aceea, oricită înțele
gere am avea față de ele, nu 
putem neglija esențialul: ele 
înseamnă o cale spre soluții 
revoluționare, dar nu soluția 
revoluționară însăși Evoluția 
viitoare a acestor mișcări de
pinde. in bună măsură, de mo
dul in care ele vor reuși să 
stabilească legătura cu mișca
rea revoluționară a clasei 
muncitoare, ințelegindu-i și 
recunoscindu-i menirea de 
hegemon autentic al procesu
lui de transformare structurală 
a societății contemporane.

Partidul nostru a știut să 
folosească cu măiestrie con
dițiile construcției socialiste 
pentru a asigura promovarea 
și integrarea constructivă a 
tineretului reușind, cu perse
verență și înțelegere, să 
ranteze manifestarea 
gherită a voinței de partici
pare a tineretului la 
și înfăptuirile privind desti
nul națiunii noastre socialiste. 
Conducerea partidului a dez
bătut problemele tineretului 
cu un înalt simț de răspun
dere pentru viitorul comunist 
al României și cu o mare re
ceptivitate față de aspirațiile 
do dreptate ale noii generații.

Măsurile luate în privința 
perfecționării muncii educa-

societății burghez? 
le depășească prin 

de structură. Ca 
se mișcă in mod o- 
prin logica lor pro- 

direcție conver-

correep va abat etc. Co
lac pate papiză, părinții 
c-ea coafiszat p mogneto- 
foaul, astfel incit ti ve
deți fajMif p de posibilita
tea de a asculta pe Mar
gareta Puiaru, ultima min- 
gitere pentru un suflet 
singur p părăsii. Acum 
iau crrrfi oue ajutorul, 
iar eu au șt»u ce să fac 
pentru danmeucottStră. Iu
bita nu nd pricep ti c-O 
aduc tnopos. Pot cel mult 
st ci imprussut ptnâ una

Izorela Sicrea — Sighi
șoara : Dumneavoastră îmi 
demonstrați că versurile 
hâ Finei Brodeala, publi
cate rimhJUa trecuta la ru
brica noastră, sa sînt cer
tări nrițiede. ci plagiate 
dsrpă o oerătf -amintire" 
pe care c ffițt da U bunt- 
nd dumeovoaxtri. „A- 
mintiretT tund în origi
nal, astfel:

„De ziua ta, iubito, / Un 
dar îți dăruiesc / Tn loc 
de pietre scumpe Z Cuvân
tul „te iubesc", i încet, 
încet zilele trec / Și anii 
trec într-una, / De tine-mi 
voi aduce aminte / Cu 
drag întotdeauna".

Dacă situația este așa 
cum spuneți dumneavoas
tră, atunci să-i fie rușine

i

crede in iubirea dumnea
voastră. I-ați scris și ver
suri, dar în zadar. Sfatul 
meu e să încercați cu pro
ză. Cunosc pe cineva care 
a reușit.

Caporal Ștefan Apara- 
schivei — Iași: Faptul că 
iubita dumneavoastră se 
mărită cu altul nu este un 
motiv să nu mai credeți 
în femei. Femeile nu sea
mănă între ele. Intr-ade- 
var, unele greșesc și se că
sătoresc cu alții. Dar sini 
multe care se 
cu noi.

Lucian E.
Mă rugați să 
gent pentru ca 
dumneavoastră Ana să nu 
se căsătorească cu Ion, pe 
care nu-l iubește. Îmi pare 
rău, dar nu pot să fac 
așa ceva. De ce ? Am mai 
făcut odată chestia asta 
și a ieșit scandal. Respec
tivul a venit și m-a luat 
de piept: „Ce te bagi, 
domnule De unde știu 
eu că ea n-o să-l iubeas
că pe urmă ți că cor fi fe
riciți ? Viața e complexă.

Laura Wolf — Iași : 
Numărul scrisorilor dum
neavoastră văd că se în- 
tețește din ce în ce. Fu 
vă rog ca atunci cînd nu 
aveți absolut nimic să-mi 
spuneți să nu-mi mai 
scrieți. Căci nu înțeleg de 
ce a trebuit să citesc șase 
pagini ca să aflu că ați 
pierdut autobuzul din cau
za mea. Puteați să-mi 
transmiteți 'noutatea asta 
printr-o telegramă.

căsătoresc și

— Ploiești : 
intervin ur- 

prietena

ga- 
nestin-

deciziîîe

TT.entele sale, oar rz □rcsec' 
plina sa maicntare — ctk— j- 
nismuJ — are o struct—r a 
flexibilă prin
tendința irr-arentă de 
perfecțxjoare. în care cmn‘a 
de a satisface cit mai dep’m 
nevexh* complexe, materiale <: 
spirituale, ale coiectAirâUi <i 
ale fndivvcului atrare duo* 
sine soiicTarea tuturor capa
cităților. a inițiativei «i a par
ticipării fiecărui cetățean a 
elaborarea și realizarea poe
ticii de stat. Sooeiatra socia
listă. comunistă proerjos^razâ- 
pe toate Unuie și prin toate 
mijloacele, ca pe o condiție a 
propriei sale realizări pr-.no- 
piul reffțaonni șx perfectlonăr i 
permanente a structurilor sale 
sociale, xenmd astfel in îatjm- 
pinarea de inovație a ti
neretului. Ea are nevoie de o 
permanentă mf jzie de tine
rețe—

în timp ce structurile socie
tății capitaliste împing tinere
tul intr-o poziție protestatară, 
intrucit instaurează bariere de 
clasa, naționale, sociale etc. și 
chiar bariere de vîrstă in ca
lea integrării sale, socialismul, 
comunismul promovează, din 
cerințele obiective ale reali
zării sale, tineretul și tinere
țea. ca valoare spirituală, mo
rală. ca aspirație structurală a 
opiului — individ și colectivi
tate.

Construim o societate car? 
se axează pe marile idei ale 
umanismului marxist, pe care 
Manifestul Partidului Comu-

be pria Biraui cea trai national 
!• vecmariMwl geueral al later* 
pul al m ăară ■■ nuri au fost 
tranship eacrurWrn similare 
ia (ările M «rațele prin care 
trecove Sj«i Bear ia timpul 
perrcriaărilar sale. U*puu<ul 
este afirmativ ți astfel feto- 
Kraftile «lin tați ți profil ale 

v Baas >aparrsc iatr-u» 
aa dmar în care una

1915 la Haga, pașaport nr... eli
berat la... etc., etc.“.

Semnalmentele corespundeau 
întocmai celor înscrise in reper
toriul marelui fișier. Interpolul 
lansează repede 
roșie (arestarea 
imediată) către 
Hong-Kong dar 
Pasărea zburase 
pile sale largi 
sumă de bani ridicată de la su
cursalele marilor bănci din ora
șul de pe malurile mereu tul
buri ale Pacificului.

Telexul r __
In curind un fel de mașină de 
imprimai
Boas, căci zilnic ....... ... __
secretariatului general poposeș
te o nouă știre despre isprăvile 
lui Boas care incepind din acest 
moment nu era numit pe cori-

comunicarea 
șî extrădarea 
Biroul de la 

era prea tîrziu. 
ducînd sub ari- 

o importantă

snțit dc un prieten de origine 
olandeză ca și el — pătrunde, 
cu siguranța și încrederea pe 
care □ dau anumitor oameni 
numai buzunarul plin de banc
note, în holul luxos al băncii. Se 
oprește o clipă în fața panoului 
pe care sînt afișate cursurile la 
zi ale schimbului valutar, zăbo
vește cc\a mai mult lingă lista 
ce anunță cursul acțiunilor și 
preocupat notează cu satisfacție 
coloane întregi de cifre într-un 
carnete! legat în piele. Atit el 
cit și prietenul său au aparenți 
unor turiști trăzniți dar putred 
de bugați care aruncă cu nemi
luita bacșiș în dreapta și stingă.

Boas se oprește sigur de sine 
în fața unui ghișeu unde lucrea
ză un hătrînel miop care îl pri
vește lung de suh lentilele groa
se, încadrate de rame late și 
negre.

— Domnul dorește...
Vorbind rar, punind în față 

lin carnet gros de cecuri, cu 
mișcări încete, degajînd prin 
întreaga sa ținută plictisul oa
menilor care ciștigă mult fără 
a-și da osteneala, Samy Boas 
pronunță cuvintele ca și cum 
ar fi un cadou făcut bătrînului 
funcționar.

— Dragă domnule, tata spune 
— și cred că are dreptate — că 
am un mare cusur : nu pot 
trăi mai mult 4e trei zile fără 

într-o 
zile
un

r

Cio toaahrf 19£3
m -~Urwtrw Sumbv ■•«« —
.«ikvriaar* « <ăra«M« 
i*me rrcordlariftr de vîi*aă m 

MMrrlafM Paraiaxal 
•Mr, iasă, tapiai că ia
cea mai explamă a anisitifiî 
sale. Samv Bam a «aera

_ aeMiagherii — drși m fnăeral 
al lairrpamlm —a1

săa putea fi ancăaă c—
laterjMlal a admM ia ră«iim- 

pal celor patra laoa de maximă 
activitate a lai Samy B«a< • 
imensă < a lecție ir trocuri vi 

ia «.lajba far- 
v iul ui. Ceea ce paie iasă para

doxal este iasă faptul că B«a« 
— „Olandezul zburător- — aa a 
fost semnalat atuiiâ vreme In
terpolului. Fie că polițiile na- 
lionale au considerat că este 
vorba de un escroc local, fie 
că directorii băncilor preferau 
să nu facă tapaj in jurul con- 
lurilor financiare și al operațiu
nilor bancare, lie dia alte mo
tive, Boas a operat in mulie 

aproape nestîn- 
in care dosarul 

binecunoscut al acestuia aflat în 
arhiva Interpolului era acope
rit de praf și uitare.

Boas își începuse cariera de 
infractor in Australia, in zona 
orașului Svdney și a continuat-o 
la Manilla, in Filipine. “ 
cite va zile însă fusese semnalat 
in Franța apoi Ia Zurich și în 
Italia. Țara sa de baștină îl a- 
trăgea ca un magnet. Trece re-

se 
înfunda și primește 15 luni a- 
rest. Unui comisar de la poliția 
din Haga îi vine ideea să între

feî tar.T vă pc^tă 
Li * “or— pa_—
pr c'.e al --:zz -
tății wt-ale. © cueitrKxițâr rrsA- 
xirr^lă Ia oprr- cowctiTl 
pcuaertare. cooducere ș; rea- 
kzare a 
ctxuusiine. krt ț«*ra 
Arrasiă Becrsî ta re 
— pe rare o mvestifEhează 
Laboratorul de sociologie a* 
M-axsaer^iui învățămintului — ______ ____w
areasxâ necesitate obiectivă, gh mgeaiazitate pmă u 
a<adar. fundamentează și sti- r-
mu>jză dezvoltarea plenară 
a personaLtății fiecăruia, in 
tegrarva sa organică și crea
toare in comunitatea societății 
noi

Dinamismul întregii noastre 
dezvoltări sociale. mai ales 
de ia Congresul al IX-lea in 
coace, se concretize.iză, printre 
^’tele. prin promovarea fermă 
a noului și înlăturarea a ceea 
ce e perimat, sclerozat, înve
chit iremediabil.

O astfel de politică profund 
revoluționară în esența sa vine 
in întimpinarea năzuințelor 
aspirațiilor, dorinței de pro
gres proprii tineretului, ofe
rind un cadru corespunzător 
voinței sale îndreptățite de 
a-și asuma răspunderi precise 
Si depline pentru inițiativele A Pede in Olanda unde inși i 
de perfecționare a \ ieții so- ----- - - .
ciale și de afirmare construc
tivă a capacităților.

socialzs>'
r.oastri

O3ÎCCU . 1

•
 țări ale lumii 
gherit. limp îi

După

OLANDEZUL
ZBURĂTOR

rfsa caracteristicile iafractoru- 
era aceea că ..operează ra

pid. deplaMada-se diatr-o 
ia alta, otiliziad identități 
ți cecari lurate~.

Și tatuși. cinci ani de 
Boa^ a operat nestingherit 
ciad, aproape dintr-o intimpla- 
re. la fișiernl criminal al lumii, 
adăpostit pe atunci in clădirea 
masivă, ca pereți de granit din 
Pari*, strada Paul Valery — a- 
proape de Place de TEtoile, a 
sosit o comunicare. Dc acum 
Samv Boa* devenise spaima 
marilor bănci mondiale. Dar să 
începem povestirea noastră...

...Octombrie 1963... De la Hong 
Kong se lansează un apel către 
secretariatul general al Inter
polului, apel numit la O.I.P.C. 
in glumă „Papei du grand larg“ 
— adaptare după nomenclato
rul marinăresc care înseamnă 
apel radiofonic realizat de pe 
o navă aflată la mari depărtări, 
in largul oceanelor lumii : „Ce 
știți despre un oarecare Saniy 
Boas, născut la 12 septembrie

țară 
false

iile 
pînă

doarele înguste ale vechiului 
sediu al O.I.P.C. decit „Olande
zul zburătorFiecare comisar 
căuta să ghicească — în zadar 
însă — locui următoarei lovi
turi a escrocului care acum sfi
da toate polițiile lumii, în frun
te cu eminența cenușie a luptei 
împotriva criminalității — In
terpolul.

Boas se afla de acum in coli
matorul tuturor polițiilor lumii 
și totuși continua să opereze 
nestingherit. Nimeni nu-l ve
dea, nimeni nu-l știa, pină cînd 
apărea ca un fulger scurt. în
casa banii, iar cînd funcționarii 
băncii constatau că cecul nu 
are acoperire, era prea tîrziu.

...4 decembrie 19fi3 la Frank
furt pe Mam. E ora 11, ora cînd 
la sucursala Băncii Naționale 
vin de obicei rentierii hogați 
pentru a depune sau pentru a 
primi hani. Samy Boas care și-a 
perfecționat stilul (folosește de 
acum pentru fiecare operație 
un alt nume, un alt pașaport — 
întotdeauna furai — și este în*

să fiu nevoit sa intru 
bancă. Și au trecut patru 
de cînd n-am mai semnat 
cec...

Chipul 
mină de respect cînd văzu 
fața sa carnetul dc cecuri 
berat de atotputernica societate 
bancară „Marine Middland 
Trust Company**. Scena s-a re
petat la 5 decembrie la Bonn, 
Ia 9 decembrie la Dusseldorf, 
cu mici corective în monologul 
adresat funcționarilor de la 
ghișet, modificat în funcție de 
zilele ce au trecut de la ultima 
sa vizită la o altă bancă.

Și-a permis o scurtă vacanță 
în zflele crăciunului pentru ca 
să reapară în holurile băncilor 
din Copenhaga între 28 și 31 de
cembrie — fiind insă semnalat, 
înainte de Anul Nou, și la 
Stockholm. Cecul lui „Marine 
Middland Trust Company" era 
după cum se vede inepuizabil 
iar Samy Boas se pregătea cum 
se cuvine pentru revelion. Lu
cra, cum se spune în limbaj 
profesional, „între două tre
nuri".

funcționarului se lu- 
în 

eli -

ATANASIE TOMA
(va urma)
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Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste România, a primit din 
partea lui 
următoarea telegramă :

Vâ transmit mulțumirile mele și ale poporului afgan pen
tru bunele urări cu ocazia celei de-a 50-a aniversări a sărbă
torii naționale afgane.

MOHAMMAD ZAHER, regele Afganistanului,

★

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste România, a primit din 
partea iui JEAN, Mare Duce de Luxemburg, următoarea 
telegramă :

Am fost foarte mișcat de amabilele urări transmise cu 
prilejul sărbătorii naționale a Luxemburgului, pentru care 
transmit mulțumirile mele sincere Excelenței Voastre o dată 
cu cele mai bune urări de fericire personală și pentru pros
peritatea poporului român.

■ .i-i r ■

★

Vineri la amiază, tovarășul 
Dumitru Petrescu, vicepreședinte 
al Consiliului Național al Fron
tului Unității Socialiste, a oferit 
o masă în saloanele hotelului 
Athenee Palace în cinstea dele
gației Conferinței republicane a 
Uniunii Socialiste a Poporului 
Muncitor din Serbia, condusă do 
Dragi Stamenkovici, președintele 
Conferinței, care face o vizită în 
țara noastră la invitația Frontu
lui Unității Socialiste.

Au participat Eugen Jebeleanu 
și Tamara Dobrin, vicepreședinți 
ai Consiliului Național al Fron
tului Unității Socialiste.

A fost prezent Iakșa Petrici, 
ambasadorul R.S.F. Iugoslavia Ia 
București.

Janez Stanovnik, secretarul e- 
xecutiv al Comisiei Economice a 
O.N.U. pentru Europa, a făcut 
vineri o vizită la Consiliul Na
tional al Cercetării Științifice, 
unde a avut o întrevedere cu Ște
fan Bîrlea, prim-vicepreședinte al 
Consiliului.

La invitația Ministerului Afa
cerilor Externe, vineri după-amia- 
zâ a sosit în Capitala Georges 
Palthey, director general adjunct 
al Oficiului Națiunilor Unite de 
la Geneva, care va face o vizită 
în țara noastră.

Pe aeroportul Baneasa, oaspete
le a fost salutat de funcționari 
superiori din Ministerul Afaceri
lor Externe.

în cadrul Programului de 
schimburi în domeniile învăță- 
mîntulul, științei și culturii între 
Republica Socialistă România și 
Statele l uite ale Amencii, vineri 
la amiază, în sala de marmură 
a Căsoi Scînteii din Capitală, s-a 
deschis, sub auspiciile Camerei 

Comerț a Republicii Socialiste

Vineri dimineața, Iosif Banc, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, a primit pe subsecreta
rul de slat pentru agricultură al 
Tunisiei, L. Ben Osman, care se 
află într-o vizită oficială în țara 
noastră.

Cu acest prilej au fost abordate 
aspecte ale colaborării și coope
rării tehmco-economice în dome 
niul agriculturii intre cele două 
țări.

La convorbiri au participat 
Nicolae Giosan, președintele 
Consiliului Superior al Agricul
turii, x^ngclo Miculescu, prim- 
vicepreședinte al Consiliului, pre
cum $i Mahmoud Maamouri, 
ambasadorul Tunisiei la Bucu
rești.

România ‘ și a Ambasadei S.U.A. 
la București, expoziția „Creația 
industrială în S.U.A.“.

Expoziția, care rămîne deschisă 
pînă la 13 iulie, prezintă reab- 
zări obținute în ultimii ani în 
estetica industrială, într-o gamă 
variata de prodlise.

Vineri au luat sfîrșit lucră
rile Conferinței naționale de 
mecanică aplicată, organizată 
de Academia Republicii Socia
liste in colaborare cu 
terul învățăm intui ui.

Timp de cinci zile, 
listi români și invitați 
țări ale lumii au efectuat un 
larg schimb de opinii în dome
niul studiilor de 
aplicată.

Minis

specia- 
din 18

mecanici

★
Subsecretarul de stat pentru 

agricultură al Tunisiei. L. Ben 
jpsman, a făcut vineri dimineața 
o vizită la Uniunea Națională a 
Cooperativelor Agricole dc Pro
ducție. unde a fost primit de Va- 
sile Vîlcu, președintele U.N.C.A.P.

Tot în cursul dimineții oaspe
tele tunisian a avut întrevederi 
cu Nicolae Giosan, președintele 
Consiliului Superior a] Agricul
turii, Cornel Burtică, ministrul 
comerțului exterior, ți Bujor Al- 
mășan, ministrul minelor.

Sesiune
în aula Academiei 

Socialiste România s-au desfășu
rat vineri lucrările unei sesiuni 
științifice comemorative consa
crată împlinirii unui secol ti ju
mătate de la nașterea hn Nicolas 
Băl cr seu.

După cnvtntul de deschidere 
rostit da acad. Miron Ni col eseu 
președintele Academiei, au fmt 
prezentate comunicările înscrise 
pe agenda sesiunii ; ..însemnăta
tea istorică a perscnalititij lui 
Nicolae Bllcescu". de acad. An
drei Oțetea, președintele secției 
de științe istorice a Academiei. 
„Transilvania în cfndirea lui 
Nicolae Bălcescn-. de prof. «nr*. 
Ștefan Pasca, membra earespeas-

Vineri Ia amiază a sosit în Ca
pitală u delegație de partid și 
guvernamentală din Republica 
Guineea, condusă de Ismail 
Toure, membru al Biroului Poli
tic Național al Partidului Demo
cratic din Guineea, ministrul fi- 

1 nanțelor.
La sosire, pe aeroportul Bătiea- 

sa, delegația a fost întîmpinata 
de Gheorghe Rădulescu. membru 
al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Comei Burti
că, ministrul comerțului exterior, 
de alte persoane oficiale.

★

In cursul zilei, la Consiliul de 
Miniștri au început convorbirile 
oficiale între delegațiile română 
condusă de vicepreședintele Con
siliului de Miniștri, Gheorghe 
Radulescu, și guineeză, condusă 
de miniștrii! finanțelor, Ismail 
Toure.

Vineri au părăsit Capitala, în- 
dreptîndu-se spre patrie, delega
țiile organizațiilor Tineretul Li
ber din Austria, Tinerii Social- 
Creștini din Belgia, Uniunea Ti
neretului Liberal din Finlanda, 
Tineretul Democrat-Creștin si 
Organizația de Tineret a Parti
dului Socialist Pacifist din Olan
da, care au participat la „masa 
rotundă" organizată de Uniunea 
Tineretului Comunist din Româ
nia pe tema : „Rolul și contri
buția tineretului la realizarea ți
nui climat de pace și securitate 
în Europa".

FilarmorJca „George Enescu" 
și-3 încheiat vineri seara stagiu
nea în sala Ateneului Român cu 
un concert simfonic dirijat de 
Iosif Conta.

Programul a fost alcătuit din 
uvertura „Leonora nr. 3“ c-e 
Bethoveen, Concertul pentru 
pian șî o robești fcn h major de 
Mozart, în interpretarea tfeăru- 
lui pianist Radu Lnp*i ti prrexi 
parte • Oratorinhri „Tudre Vts- 
dimiresm- de Giieorgh- Drerr 
txesra, la care $i-au dat cou- 
curscl sofiștii Arta Cor
nel Stavru. Octav Eaizărrsrre p 
Constantin Dumitru, axul An- 
sambluhiî Forțelor Armate., sun 
rondureren kn Dina Ștefan, >a 
coral Fflannenâcn. dmjxt de
Vaale Partea-

(ACEKȚMCsk

științifică comemorativă• A
Republicii dent al Academiei, rectorul U^1 

vmUtM Babtt-Behai dm CM l

Raliul României

i
I

astfel, celor interesați și 
răspunzători răgazul de a 
gindi la ele și — cine știe ? 
— poate chiar de a lua mă
surile cuvenite.

...Ar fi cit se poate de efi
cient ca această competiție 
juventistă să fie tot mai des
chisă tinerilor și tot mai în
chisă rezervelor. Dinamo 
Bacău sau Farul, de pildă, 
au folosit nu atît formații 
de mînji, cît de rezerve —. 
ceea ce nu aduce mari fo
loase fotbalului și viitoru
lui său. Propunem insti
tuirea unei clauze regula
mentare care sa limiteze fo
losirea intr-un meci a jucă
torilor trecuți de 23 de ani 
la maximum 3.

...Trebuie găsită și o po
sibilitate de a se încuraja 
antrenorii primelor forma
ții în promovarea celor mai 
valoroși cădeți. Poate ar fi 
nimerit ca, la sfîrșitul fiecă
rui campionat, să se alcătu
iască și un clasament 

PM

dem decît avantaje, de ce 
n-am institui și noi o cupă 
care să fie atribuită clubu
lui ce-ar ocupa fotoliul din 
vîrful piramidei într-un ase
menea clasament ?

...în situațiile cînd progra
mul duminicilor este supra
aglomerat, decît sâ-i trimi
tem pe tineri să joace cine 
știe unde, nevăzuți de ni
meni și pe terenuri proaste, 
mai nimerit ar fi să se pro
grameze unele partide de 
tineret în cursul săptâmînii 
— miercurea. Interesul pu
blicului și spectatorilor față 
de această competiție ar 
crește considerabil în acest 
fel.

...în sfîrșit, subliniem din 
nou — nutrim încrederea că 
pentru ultima dată — nece
sitatea de a se lăsa liberă 
intrarea pe stadion în toate 
ocaziile cînd se desfășoară 
numai meciuri de tineret. 
Coroborată cu o altă măsură 
stringentă — desemnarea u- 
nui sector în care copiii să 
aibă acces gratuit la toate 
întîlnirile dc fotbal (acțiune 
realizată deocamdată numai 
la stadionul din Cluj și afla
tă în proiect la Pitești) — 
această înlesnire ar spori 
popularitatea campionatu
lui cadet.

★

Ediția trecută (de fapt 
prima) a campionatului de 
tineret-rezerve a pornit a- 
proape de la zero. Fructifi- 
cînd experiența unui an, so
luționând problemele ne
vralgice, ediția viitoare va 
porni de la... unu — ceea ce 
e cu totul altceva și ne spo
rește optimismul asupra ni
velului la care își vor dis
puta întrecerea juventiștii 
noștri, a căror mare putere 
și al căror mare farmec nu 
stă atît în puterea lor de a 
făptui orice, cît în credința 
lor că pot înfăptui orice 1 
Atît am avut de spus în a- 
cest sezon la rubrica ,.Ju- 
ventiștii". Acum punem 
punct. Dar nu ne liniștim 
decît pentru o lună și ceva. 
Căci pe urmă, liniștea noas
tră va face aripi și vom in
tra din nou în furtuna ce
luilalt campionat. Și ne 
vom întîlni din nou, aici, în 
fiecare a doua zi după eta
pă...

G. MITROI

După ce, în fiecare a doua 
zi după etapa de fotbal, am 
expus la această nouă rubri
că unele păreri asupra în
trecerii juventiștilor, a ve
nit timpul să punem punct 
Nu însă înainte de a încerca 
să conturăm acum, la sfârși
tul primului campionat ju
cat in întregime de către 
teamurile cadete, niște con
cluzii menite să asigure o 
viață mai bună ediției vii
toare a acestei competiții de 
mare viitor.

Tn primul rind, credem că 
este cazul sA răspundem în
trebării primordiale, care 
se referă la utilitatea aces
tui campionat Da. în ciuda 
unor condiții deseori vitre
ge, în ciuda tăcerii îndelun
gate a presei și a dezintere
sului care i-a făcut pe cei 
aproape 200 de mînji să dan
seze deseori pe întuneric, în 
duda terenurilor proaste 
pe care au fost programați 
și a poziției ostile manifes
tate de unii conducători de 
cluburi (ne-a mirat spre 
exemplu, că la recenta șe
dință a comitetului federal 
și-a exprimat o asemenea a- 
titudine chiar președintele 
clubului U-T-A. !). în ciuda 
tuturor acestor impedimen
te. campioaatnj de tineret- 
rezerve se dovedește cit se 
poate de binevenit V eficace. 
Dacă ne vom gindi unde ar 
fi fost rodați, in lipsa aces
tei competiții tineri talen
tată și de mare perspectiva 
— cum Mnt Efoșoteanu, Bă
lan. Oprea sau Zdrăilă (Cra
iova). Brapovschi. Atodiresei. 
Sima sau Brindescu (U.T.A.), 
Ștefănescu, Iordan eseu sau 
Crista coc (Steaua), Petrea- 
nu, Steliap sau Adam (Ra
pid), Ariciu, Roșu. Ivan IT, 
*1 Ionescu sau Chițu (F.C. 
Arțeș). Vișan «seu Gruber 

roiul) și exemplele ar 
mai putea continua — în- 
țekgesn lesne dt de multe 
servirii poate aduce acest 
campionat asigurării unul 
viitor de aur soccerului ro- 
mânesc. Tnitind și orgaai- 
r!nd întrecerea. Federația 
de foahal a urmărit trei 
obiective : formarea și pre
gătirea tinerelor talente;' 
menținerea în formă a re-

zervelor ; 
pepiniere 
pelor de 
Pentru 
deziderate 
ridicarea fotbalului nostru 
pe o treaptă superioară — 
forul de specialitate a depus 
mult interes și stăruință, a 
cheltuit peste 500 000 lei. Efor
turile, putem Conchide, au 
fost răsplătite cu rezultate 
în general bune (ba chiar 
merituoase, dacă ne gîndim 
că partea a doua a campio
natului s*-a desfășurat în 
condiții mult îmbunătățite și 
fntr-un interes crescut din 
partea spectatorilor, spe
cialiștilor, Radioului și chiar 
a unor organe de presă).

Că. totuși, întrecerea ju- 
ventiștilor n-a atins încă ni
velul tehnico-spectacular

asigurarea unei 
permanente echi- 
primă categorie, 

realizarea acestor 
— esențiale în 

fotbalului

VIN MAȘINILE!
PITEȘTI (de la trimisul nos

tru).
Ieri după masă, pe poarta Uzi

nelor de Autoturisme Pitești a 
pornit, cu echipa „Daciei- în 
frunte, coloana celor 41 de au
tomobile care participă la Raliul 
~ - - - — o n înainte

sărbătorise a- 
de-al 9 000-lea

co
co loan ei

al

/W_R o mâniei. Cu 
U.A.P. „Dacia* 
samblarea celui 
autoturism. Semnificativă 
incidență, în fruntea 
și In fruntea clasamentului ge
neral al campionatului de ra
liuri se află anul acesta un au
tomobil românesc Dacia 1 100 
condus de M. Iii oaia. Echipa Da
riei este dealtfel caracterizată 

| prin tinerețea componenților săi.
De pildă, in  ̂aerul Glrjoabă Ion 

■ are numai 23 de ani și lucrea
ză ea stagiar tot la serviciu] 

| tehnolog ș«L Dar el nu este 
ivi mai tlnâr concurent al ra- 
liului. Printre sorprizele star
tului se afli ri participarea Iul 
Dorin Motoc student la Politeh
nică, care are r.uaiai 22 de ani 
și este mezinul competiției.

Startul a oferit și a;:e surpri
ze. în primul rind. prezența u- 
nui echipaj al A.C.R. pe un 
Renault I Gordini la bordul câ- 
raia se afU cunoacuții pîloți 
Virin Viorel și Florin Popea- 
cu Rezultat-! kr va fi luat în 
considerație în clasamentul ra
liului. dar ei na participi la 1n- 
tarmi-ea clasamentului campîo- 
r.atului. Pentru prima data ți 
Marir. Dumitrescu, pini acmn 
«.p'oape imbatabil vreme de 2 
în: -j Fiatul săj 13M. se pre
zintă pe un Fiât 850 couoe. A- 
vlnd posibilitatea sâ atingă W 
km La oră deși are numai 

rmc. Etașina eu care M. Do
rn; crescu c—ncu-ează tntrrri a 
nașa ’.2* fi oferă destule țaz- 
se să-și oârtreze torul I aau. 
Murte erooyt a avut ctaden»» 
Alexandru Botsz care arum 
zile, lmr-ca aorider.t de motr- 
exXâ țs-* rupt pâooruL Cxr 
ru trtui r_eccr«nuit la rahuru 

»-• prezenta: U start cc 
t ia CZX- fncerriad să mnd*a- 

eă L- akema^ți cu coedupte- 
ra? său N -gr eseu

RaîXiI P.oeaâr.ie . ea *a fie
care ar a inrru-isa pe <ose- 
Irie țârii T^rul cirLst. E^ctr-o 
d:reeve -"a artiștii- tfin iha 
..- ’•r m*<in!)e“ Dar. treusciden- 
U- ’A ora cînd se dădea star
tul, raliul s-a mai Încrucișat 
cu Dumitru Panaitescu-Z:- 
gotto. un pensionar C.F.R. in 
vlrstă de 57 de ani, fost cam
pion național la box la catego
ria nwscâ <n deceniul patru, 
care fare Turul Româniți pe 
jcs După rum ne-a declarat el. 
, parcurs Jr’a 2 !3O km olecdno 
d— GaHțî spre Bur-jr*să de 
unde s-a ‘«seri* tranev* Tu
rului ctofha Pom;! La 1 ma din 
orașul oe pe maiuriie Duair:: 

*-■ -era re t de la 
4JD J-reineața p»nâ U U noap
tea T-ndiferen: de vreme. el 
și-a s-'ouus să ajungă dumiai- 
ră dană masă pe stadion Di- 

cfi-. Boeareșzi. o dată ru 
ocixstă îr timp ce 

rnapnue piers- «pre R=. VE- 
: ei cernea mai departe rn
f-.rtacu] său de 38 de kg spre 
Csoîtală

ANDREI BANC
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be m de prut Cb

așteptat, că instruirea lor 
nu se face peste tot după 
principii moderne sau că 
unele cluburi se hotărăsa 
greu să-i arunce pe cei mai 
talentați în arena leilor — 
acestea constituie intr-ade
văr probleme. Dar ele 
probleme rezolvabile, 
nu îndreptăți . în nici 
caz indiferența față de 
neri a unor cluburi cum 
Politehnica Iași, Jiul 
Farul, care oferă în i 
«em exemple demne de... 
criticat

Noi înșine am semnalat 
deseori, de la această rubri
că, aspectele mai puțin plă
cute și insuficiențele mai 
pregnante ale campionatului 
de tineret-rezerve. Reamin- 
tindu-le acum. încercăm să 
prezentăm și să recapitulăm 
cit se Doate de succint cite- 
va soluții. Lunga vară fier
binte ce ne așteaptă va oferi,

sînt
care 

I un 
> ti- 
1 sînt 

sau 
acest

Turul ciclist al României
L-că ceîe: de a 10-a

t©e^‘*—b-btu 133 km) ar fi 
fosă organizat an concura de 
pronmtiruri spe-d-r, fără îc- 
doiz’â că marea maieritâțe a 
“wer-orikw caravanei ar fi an
ticipat un d-jri decisiv pentru 
trtco=rl galben. Dar_ duelul nu 
a aiu Lgc. cel puțin nu a 
căpătat a_<uectu) unei lupte în 
care outside ni si forțeze „detro
narea* liderului. Singurele mo
rn er te mai interesante ai le-au 
oferit sprintul de la Sebeș cîțli- 
gat de Krooren — Olanda, ur
mat de Patrig — R.D.G — și 
AUar> — Franța — și punctele 
de călcare de la Apold ți Cri*- 
!_an Pe serpentinele acestora 
cin c'Tj, francezjl Hezard și-a 
cemonstra: din nou virtuotită- 
țile de vakNro* grimpeur. pre- 
•.edind de fiecare dată pe Flus
ter iRDGl Alerțâtorul francez 
□ajtT.inâ arum autoritar ctesa- 
mertu! câțăritoritor cu un a- 
va“* de ’« puTwrte astfel, cu 
ua nsereu atent ca nu
cumva să fugă dir. pluton vreu
nul oin adv-raaria tăi, t-a ru
fei cu 39.129 km pe oră p ui pe 
pt«*a stadionului Metalul din 
Sibiu. A sprxntat mai intii Pat- 
zig dar. mai viguros In atac pe 
ultimii metri, Hezard a obținut

a treia victorie de etapă In ac
tuala ediție a Turului României. 
Clasamentul general a rămas 
ca ordine, aproape fără modifi
cări. 1

Fără a ne hazarda în prono
sticuri speram totuși că actualul 
lider al întrecerii va primi în 
aceste ultime două zile o vigu
roasă (și așteptată) replică din 
partea cicliștilor noștri.

Clasamentul etapei : Hezard 
Franța 3h 03’49”. Patzig R.D.G. 
3h 04’ 04”, Prinsen Olanda 
3h 04’ 19”, Ștefan Suciu Dezro
birea Brașov. Wanzlik R.D.G., 
Tvdor Vasile România B ace
lași timp.

Clasamentul general indivi
dual Wanzlik R D G 29h 20’ 32”. 
Tudor V asile România B 
29h 30' 40”. Alexandru Sofronie 
România B același timp Ander
sen Norvegia 29n 30* 57” Arde- 
leanu Steaua 29h31’41M, Grigo- 
re România B 29h 31 42".

Clasamentul general pe echi
pe : România B Mn 33’ 02”, 
RD G. 8811 34'30’, Franța 
88h 36’48”, Steaua 881138*26”, 
România A 88n 38* 56”, Belgia 
Mh 4601"

D. ȘTEFLEA

depromovărilor, în funcție 
el urmînd să fie apreciată 
și premiată munca antreno
rilor d« seniori.

...Sperăm că, potrivit pro
misiunii făcute ziarului 
„Scinteia tineretului", 
va experimenta î 
cu campionatul 
mul de pun-laj 
noi (f 
rie. ' .... . 
egal șî cîte un '--fi 
pentru 
Viitorii 
fi astfel . .
mulați de pe acum să joace 
mai ofensiv.

...N-ar fi lipsită de interes 
și eficacitate nici întocmirea 
unui clasament comun — 
care să adune, în final, 
punctele celor mari cu cele 
ale echipei juventiste res
pective. în unele țări cu fot
bal avansat se practică acest 
sistem și, întrucît nu-i ve-

F.K.F. 
i începind 
viitor siste- 
propus de 

puncte pentru victo- 
1 punct pe-tru meci 
' ‘ de punct

fierar*? marcat). 
fr’lnalH!* H-? ,,A“ ar 
determinași și sti-

• La Budapesta s-au Intîlnit 
lntr-un meci amical selecționa
tele feminine de baschet (ju
nioare) ale Ungariei și Româ
niei. Gazdele au ohținut victo
ria cu scorul de 51—48 (23—26}.

• Echipa oe box a clubului 
Farul Constanța va întîlni e- 
chipa Herta din Berlinul occi
dental. Medul se va desfășura 
Ia 24 iulie la Constanța. Din 
echipa consfânțeană vor face 
parte, printre alții, Dinu, Mi
hai Aurel, Pitu și Preda.

MERIDIAN
După 9 runde, în turneul in

ternațional feminin de șah de 
la Sinaia conduce Alia Kușnir 
(U.R.S.S.) cu 6,5 puncte, urma-' 
tă de Keller Hermann (R.D.G.) 
6 puncte, Nicolau (România), 
Veroczi (Ungaria) 5,5 puncte, 
Relcher (România) 5 (1) puncte. 
Rezultate din runda a 9-a .* 
Kușnir — Heemskerk 1—0; 
Dobson — Perevoznic remiză ; 
Gheorghieva — Nicolau remiză ; 
Eretova — Teodorescu remiză; 
Pogorevici — Veroczi 0—1; 
Reicher — Jocici remiză.

• Cunoscutul ciclist belgian 
Rik Van Looy, care a anunțat 
marți câ nu va participa Ia 
Turul Franței, a revenit asupra 
deciziei sale. El a declarat zia
riștilor că simbătă va fi prezent 
la Roubaix, pentru a lua star
tul în „marea buclă“.

Cupa balcanică la fotbal

• Bulgaria — Grecia 2—0

• Albania — Turcia 6—0

„Cupa balcanică" la fotbal, 
competiție rezervată echipelor 
de tineret, a continuat ieri cu 
două întîlniri. La Sibiu, selec
ționata Bulgariei a învins cu 
scorul de 2—0 (0—0) echipa Gre
ciei, iar la Rm. Vîlcea repre
zentativa Albaniei a întrecut cu 
0—0 (1—0) formația Turciei.

(Agerpres)

ridicarea bi/răstării
(Urmare din vag,. 1)

muncă și cîștigurile saferiaților. 
înfăptuirea susținută a princi
piului cointeresării materiale 
presupune, de asemenea, apli
carea de sancțiuni materiale ce
lor ce nu manifestă răspundere 
și exigență in muncă, celor ca
re provoacă daune avutului ob
ștesc. In aceiași spirit de echi
tate socială, înlăturarea diic- 
rențclor exagerate, nejustifica
te, intre salariile mici și cele 
mari — ev;tîndu-sc in același 
timp orice tendințe nivelatorii 
— precum și eliminarea orică
ror forme și surse tie venituri 
care nu sînt rezultatul unei 
munci, corespund pe deplin nor
melor eticii noastre socialiste.

Creșteiea numărului salariați- 
lor în’ totalul populației ocupa
te — proces firesc pentru dez
voltarea industrială a țării — a 
determinat sporirea numărului 
de persoane aducătoare de ve
nituri în cadrul familiei și în 
mod corespunzător mărirea ve
niturilor acestora și a puterii lor 
de‘ cumpărare. In acelaș timp, 
ca urmare a organizării agri
culturii pe baze socialiste s-a 
schimbat radical viața satelor 
noastre. Creșterea producției 
vegetale și animale s-a reflec
tat pozitiv asupra nivelului de 
troi al țărănimii și acest lucru 
este iiustrat convingător de fap
tul că în ar.ul 1967 veniturile 
reale ale țărănimii încasate pen
tru munca în cooperativele a- 
gricole de producție și din vîrf- 
zarea produselor agricole către 
stat au fost de circa trei ori mai 
mari decît în 1950,

Dar a reduce caracterizarea 
nivelului de trai al populației 
numai la veniturile obținute din 
retribuirea muncii ar reprezen
ta o operație incompletă, n-ar 
reliefa în totalitatea lor direc
țiile pe care se manifestă grija 
partidului și statului nostru 
pentru sporirea bunăstării oa
menilor muncii. Se impune deci 
să amintim de importantele fon
duri alocate de stat pentru ac
țiunile social-cultura'e, concreti
zate fie sub formă bănească 
(burse, alocații dc stat pentru 
copii, ajutoare dc boală, pensii 
etc.), fie sub formă de bunuri și 
servicii gratuite sau înlesniri de 
plată (manuale școlare, asisten
ță medicală, cultură, etc.). Cît 
de mare este diferența dintre 

situația la acest capital. ««istea
ță in perioada aaiehelic* și cea 
a aoilar aatirî caia aoar de dte- 
prias daci refiaera ci. La nap 
ce în 1931—1939 irapanieie plă
tite 4e popalație ao last 4e lf 
ori mai mari deck sântele a- 
cordate de stat pestra netei t*- 
cial-culturale, numai ia IMi pU- 
țile populației către beget ao 
fost de 4,2 ori mai mici dedt 
fondurile de la faucet alacalc 
acțiunilor social-cultarale A- 
ceasia reprerentind un irti- 
ment in plus in favoarea supe
riorității orinduirii nnartre so
cialiste pe toate planurile vie
ții social-economice și politice, 
în același sens pledează >i 
creșterea simțitoare a cererii și 
consumului de mărfuri. Însoți
tă de modificările calitative din 
structura acestora Astfel, in a- 
nul 1967 volumul desfacerilor de 
mărfuri prin comerțul socialist 
a fost de 5,8 ori mai mare de
cît în 1950. în viitorul cincinal 
(1971—19/3) vînzârile de mărfuri 
prin comerțul socialist vor 
spori cu 30—35 la sută. O dată 
cu creșterea meniturilor popu
lației se manifestă tendința de 
creștere a ponderii cheltuielilor 
pentru produse nealimentare, 
remareîndu-se. în același timp, 
sporirea consumului de alimen
te cu valoare nutritivă mare. In 
viitorul plan cincinal se prevăd 
creșteri importante la vînzărîle 
de carne și preparate de carne, 
pește și preparate de pește, unt, 
ulei, slănină, untură și zahăr. 
In cadrul mărfurilor industria
le vor fi puse la dispoziția 
populației cantități sporite de 
bunuri de folosință îndelunga
ta, de calitate superioară și in 
sortimente diversificate.

Un consum evoluat, un grad 
înalt de civilizație și confort im
plică totodată și utilizarea servi
ciilor într-un volum tot mai 
mare și într-o gamă cît mai 
variată. Ținînd seama de a- 
ceastă tendință a consumului 
populației, proiectul de Directi
ve trasează sarcina ca servicii
le să devină un sector im
portant al vieții sociale, să con
tribuie în mai mare măsură la 
satisfacerea cerințelor popu - 
lației, la ridicarea standardului 
de viață. în cincinal volumul 
serviciilor va spori cu 40—50 la 
sută.

In cadru] măsurilor de ridi
care a nivelului dc trai se a- 
cordă o marc atenție îmbună- 

Lătirii eaadițiitor ia hcwt Fr>- 
leeial da Directiva aia Caaara- 
aalai ai X-toa prevede peatra 
panaada 1*71—1*75 eaaainarva 
«i darea ia latoaață a circa 199 
mii da apari aaaeaie. die caia 
cei petia jamăcaie var fi pra- 
pnetate peraamilă. Penira |MMpa- 
tația din medial rând ve ver 
crea in can lineara candiții pea- 
tra cnastrairea de iecaaafa ca 
fandari «i mijlaacr prapuriL

O atenție deotetr.tă ve Acordă 
în ceotlnuare ocrotirii 
populați-v și asistenței tnectica- 
îe_ In acest aeop. au fost con
struite <x-:vaic doi. moderne și 
bine utilate, au lost extinse u- 
r.He dintre cele existente, wu 
ridicat zeci de policlinici, dis
pensare. preventoriL Drept re
zultat ăl masurilor luate, in 
prezent țara noastră se situea
ză printre țările cele mai a- 
vansate din punct ce vedere ai 
ocrotirii sănătății Mortalitatea 
infantilă, criteria sintetic de a- 
p reci ere a «tării «ăaătății an ui 
popor, este ia conțin al scădere, 
iar durata medie de viață a 
popalațîei țârii noastre este dc 
peste 6S de ani, față de £3 de 
ani in 1956 și de 42 in 1933. In 
viitorul cincinal, activitatea de 
ocrotire a sănătății va fi ex
tinsă și dotată cu noi unități sa
nitare, aparatură medicală, de 
investigație și tratament ; vj 
spori numărul de locuri iu cre>e 
și se va lărgi asistența medi
cală preventivă a copiilor : sta
tul va sprijini eforturile popu
lației sătești de a construi dis
pensare cu case de naștere și 
locuințe pentru medici. In afa
ră de asigurarea bazei materia
le, in domeniul ocrotirii sănătă
ții va spori numărul de cadre 
medicale.

In sfîrșit, dar nu în ultimul 
rlnd, trebuie reținută grija 
partidului și statului nostru 
pentru ridicarea nivelului cul
tural al maselor, preocupare 
reflectată in eforturile ce 
se fac pentru dezvoltarea 
bazei materiale a învăță
mântului, a așezămintelor și 
instituțiilor de artă și cultura, 
precum și pentru perfecționarea 
activității din domeniul învăță- 
mîntului, creației cultural-artis- 
tice, culturalizării maselor etc.

Mărețele obiective de dezvol
tare a țării noastre în viitor, 
cuprinse în Tezele Comitetului 
Central și în proiectul de Di
rective ale Congresului al 
X-lea, deschid noi și imense po
sibilități de creștere a bunăstă
rii materiale și culturale a po
porului. înfăptuirea lor dă ga
ranția că nivelul de trai al

populației din ț*ra mmstră »• 
continua să creaneâ. Incit tn 
penpcctivă s* «e reducă treptat 

ÎNTREAGA
SĂ DEVINĂ

(Urmare din pag- l)

de producție, s-a ridicat pro
blema introducerii unor fișe de 
urmărire a lor pe fiecare trac
tor și mașină în parte. .Pentru 
câ. spunea mecanizatorul An
drei Gheorghe, mulți dintre noi 
încă nu ne interesăm cu ciți lei 
obținem mia de venituri Veli
tul. e drept, constituie un indi
cator de bază care trebuie ur
mărit, dar nu și singurul. L'na e 
să realizezi I 000 lei venituri cu 
1 314 lei cheltuieli, și alta e să 
cheltuiești mai puțin decît cî$- 
tigi“.

în scopul reducerii continue a 
cheltuielilor de întreținere și 
exploatare a mașinilor, șeful 
secției nr. 3. Gheorghe Mihă- 
escu, a subliniat că îndeplini
rea acestor obiective presupune 
printre altele ca organele agri
cole centrale să dea dovadă de

ÎN PRAGUL
(Urmare din pag. I)

șoară deja din plin, în județele 
Constanța, Brăila, Dolj, Ialomița 
și Ilfov producțiile medii reali
zate depășind 2 500—3 000 kilo
grame la hectar. Totodată, cu fie
care zi se extinde zona în care 
specialiștii constată stadiul de 
pîrgă în care se află lanurile do 
gnu. semn că în cel mult o săț>- 
tămînă combinierii vor începe din 
plin munca. Avîndu-se în vedere 
baza materială de care dispune 
agricultura, după calculele spe
cialiștilor în cel mult 9 zile și 
respectiv 12 zile, întreprinderile 
de stat și cooperativele agricola 
pot încheia recoltatul păioaseloi 
s,Penfru aceasta, însă, după cum 
sublinia tovarășul Petru Moldo
van, prim-vicepreședinte al Con
siliului Superior al Agriculturii 
în răspunsurile sale la întrebările 
noastre, se pretinde pregătirea 
pînă în amănunt a recoltărilor. 
Și în acele unități, îndeosebi din 
județele Olt, Tulcea, Mehedinți, 

decalajul *1 din acest punct de 
vedere txță de țările puternii 
dexvchiair.

ACTIVITATE 
RENTABILĂ

mii mare -xigimțâ îs ceea ce 
cr. ■ește eaE^ztea msrffnîfor 
ajricvie oe care le acffiaaponesază 
cr ’-î uriswrie constructoare, iar 
erooorr’szui Gheorghe Roșculeț 
s-a referit la necesitatea acor
dă ri? de către organele centrai* 
agricole a unei ătențri spprîte 
cotării întreprinderilor. JLa noi, 
a spu« tovarășul Roșeuleț. 
utilaje In valoare de sute 
de r-.fi de Ici stau nefolosite 
per.tru câ conducerea unității nu 
e consultată cînd acestea sint 
trimise-

Hotârit a «e dovedi prin în
treaga activitate la înălțimea 
adeziunii pe care și-a dat-o. în
tregul colectiv al I.M.A. DrĂgâ- 
șani s-a angajat, chemînd la în
trecere in cinstea Congresului 
toate unitățile I.M.A. din jude
țul Vîlcea, ca pină la data de 
1 august acțiunea de recoltat și 
treierat să fie definitiv încheiată.

SECERIȘULUI5
Buzău, unde un număr mare de 
combine și prese de balotat paie 
se află incâ în atelierele de re
parații sau pe bancurile de rodaj, 
există toate condițiile ca în ur
mătoarele zile defecțiunile să fie 
temeinic remediate, înaintea pă
trunderii în lan, etanșeitatea și 
calitatea lucrului să fie verificate 
prin probe separate la fiecare 
combină. Două sînt cerințele ce 
se urmăresc a fi satisfăcute în 
perioada de recoltare: ritmul șt 
calitatea. Satisfacerea lor poate fi 
asigurată cu succes prin organi
zarea perfectă a muncii, ceea ce 
presupune repartizarea solelor pe 
combine, alcătuirea echipelor. de 
deservire și a atelajelor, autoca
mioanelor sau a altor modalități 
de transport și depozitare a noii 
recolte, încheierea celei de a treia 
prașile la porumb și în acest fel, 
eliberarea unui mai mare număr 
de tractoare care să lucreze zi 
și noapte în agregat cu combine, 
la transporturi, la efectuarea ara
turilor și semănatul în cultură

dsshlă. Bmtru că, ținind scama da 
cotad^ula climatica gxcdant dc 
croat ai oaaa. bi eoni aceasta ts
vreomaedi cernii natul culturilor 
fa-ttMrv in caftuni dubid pe *«- 
pratfeje dc ordinul tuUior da hec
tare ia cedrul hccărei unități". 

Aceste precizări. înseși sobei ță
rile maxime ale campaniei de 

a culturilor pioase se 
supun a fi puncte de plecare 
pentru cnEUtiratiile U.T.C. din 

iâlesc In întocmim pro- 
Cr^nunii de hueru. Se impune 
prrtoam dezvoltarea exnerien-

nerrtnhn de la tale de a lucra 
fan timpul campaniilor de recol
tare pe combine la transportul 
sacilor, ia eliberarea terenurilor 
In vederea executării locrăritor de 
preeătir- a patului oermmativ si 
de seminal a culturilor duble ; de 
a dcătiu schimhuri prelungite pe 
tractoare si combine. In jodețu 
Galați, de pildă, in ultima un- 
tămină. mai bme de zece urii de 
tineri tărâm cooperatori au fost 
cuprinși in asemenea echipe de 
lucru, iar pentru circa opt sute 
de tractoare, dintre tinerii absol
venți ai școlilor profesionale si a 
celor ce lucrează in ateliere si Ia 
secțiile de mecanizare, s-a asigu
rat cel de-al doilea schimb pen
tru a munci. Ia lumina farurilor, 
la eliberarea teren urilor de paie 
și la arat In mai multe unități 
agricole din județul Ilfov, din 
inițiativa comitetului județean 
U.T.C., dintre tineri au fost al
cătuite brigăzi de șoc care, lu
crează Ia întreținerea culturilor 
iar de îndată ce va începe sece
rișul, pe combine. In județul 
Teleorman, în scopul urgentării 
reviziilor la tractoare și combine, 
organizațiile U.T.C. din I.M.A. și 
I.A.S. au inițiat acțiunea : schim
bul II la reparatul combinelor — 
schimbul tineretului, fapt ce s-a 
soldat cu rezultate foarte mult 
apreciate.

Pentru că, orice întîrziere la 
recoltat. înseamnă pierderi de re
coltă. înseamnă diminuarea pro
ducțiilor. Alături de ceilalți 
membri cooperatori, indiferent 
dacă ocupă sau nu munci de 
răspundere, tineretul satelor tre
buie să se încadreze organic în 
eforturile pentru încheierea în 
timpul optim și fără pierderi a 
recoltării păioaselor — obiectiv 
de maximă importanța ce trebuie 
să concentreze în perioada ur
mătoare eforturile tuturor.

(Urmare din pag. I)

tal da Proiectul de Di
rective al Congresului al 
X-lea al Partidului Co
munist Român privind 
planul cincinal pe anii 
1971-1975 ți liniile direc
toare ale economiei na
ționale pe perioada 
1976-1980.

Sâ ai astăzi 18 sau 20 
de ani, să fii muncitor, 
tehnician, student sau e- 
lev m ultimele clase ale 
liceului, să fii indestruc
tibil legai de viitor prin 
tot ce are mai consistent 
virsta ta, a devenirii, și 
viitorul sc-ti ofere af’tea 
certitudini incit să-1 poli 
integra într-o noțiune 
prezenta, concretă, pal
pabilă, iată o fericire pe 
care nu multi tineri o au 
pe planeta noastră, chiar 
dacă imaginația lor se

A V
lansează în zborurile ce
le mai cutezătoare.

Pentru că a avea as
tăzi, la noi, 18 sau 20 de 
ani nu înseamnă, de pil
da, a ști numai că ener
gia electrica produsă în 
mai puțin de două săp- 
lâmîni în 1970 este egală 
cu cea realizată în Ro
mânia în întregul an 
1938 ci de a lua cunoș
tință din Proiectul de Di
rective că aceeași ener- 
qie electrică va atinge 
la sfîrșilul următorului 
cincinal 55 de miliarde 
de kilowați oră, adică cu 
peste 50 la sulă mai mult 
decît acum, iar cifra pe 
care o va atesta anul 
1930 va fi de CO-85 de 
miliarde kilowați’oră.

Pentru că a avea, as
tăzi, la noi, 13 sau 20 de 
ani nu înseamnă doar a 
trăi ziua de sărbătoare 
cînd de pe poarta unei 
uzine românești a ieșit 
prima locomotivă Diesel 
sau ziua cînd a fost da
tă în folosința prima li

nie elec+rirfireertă, între 
Brașov ți București, ci 
de a lua cunoștință, în- 
regÎ5irind vestea ca pe 
o certitudine, că în 1975 
tracțiunea Diesel și elec
trică va reprezenta circa 
95 la sută din totalul 
traficului.

Și în sfîrșit, referindu- 
ne iarăși la una din nes
fârșitul șir de certitudini 
propus de Proiectul de 
Directive, a avea, astăzi, 
la noi, 18 sau 20 de ani 
înseamnă nu numai fap
tul de a fi fost martorul, 
cu un singur an în ur
mă, la nașterea celor din
ții autoturisme româ
nești, ci de a ști câ în 
anul 1975 producția noas- 
tră medie în acest dome
niu se va cifra la 45—50 
de mii de autoturisme.

Am ales doar cîteva 
exemple. Și poate nu pe

ISA
cele mai spectaculoase. 
Și nu poale pe cele care 
ating cotele maxime ale 
splendidei cjîndîri crea
toare, fascinind, în Pro
iectul de Directive, prin 
complexitatea, prin mă
reția, prin temeritatea 
lor. Dar cîtă forță sinte
tizează atari perspective, 
ce extraordinara imagini 
ne vor reflecta oglinzile 
viitorului — oglinzile în 
care au și început să-și 
vadă împlinirile tinerii de 
azi. Căci certitudinile 
noastre de mîine se ho- 
târesc azi, viitorul a fost 
integrat organic în pre
zent, iar a trasa jaloane
le timpului ce vine este 
o coordonată primordia
lă a civilizației noastre 
socialiste.

Afirma un prestigios 
savant că a visa a deve
nit o pregnantă datorie 
a omenirii moderna. 
Este o datorie pe care 
societatea, colectivitatea 
noastră o îndeplinește 
exemplar.
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Un nou succes al patriolilor 
sud-vietnamezi

• Tabara de la Ben Tre complet încercuita
• Eliberarea a 9 soldați saigonezi • Politica 

vietnameza a Administrației criticată
de cercurile politice americane

Accente noi
la Tokio

După prezentarea 

declarației program 

a guvernului francez 
Reacții in Adunarea Naționala

PARIS. — Prezentarea declarației program a mulai m- 
x’ern francez a fost urmată in Adunarea Naționali d? a 
dezbatere.

SAlCON — Tabăra forțelor 
ta la Ben Tre. asediată 

3c circi zile, a fost complet în
cercuit» ta unitățile patriotice 

Jrtnamcze, transmite pos
tai ta radio -Eliberarea". In 
acest rond. cei peste 600 de mili
tari imerieani surprinși in inte- 
norrd ei sint complet izolați si 
deocamdată lipsiți ta orice posi- 
ticatate ta a pruni intănri.

ÎMpreiuni] taberei. scrie co- 
moxatassînl a gen ți ei FRANCE 
PRESSE. tr mtilne$ti cu Infer
au! : în mai puțin de 24 de ore, 
bootanbeieJe „B-52" au revăr
sat peste opt sute de tone de 
hi-—ta asupra pozițiilor deținu
te de trupele asediatoare ; aces
tea. la rmtal lor. continuă sa 

asupra ei obuze și n- 
cL*tr snb tirul neîncetat al arti- 
Irrwt

ORIENTUL APROPIAT
• R.A.LZ. respinge planul in 13 puncte al 
președintelui S.U.A- • Consiliul de securitate 

va examina problema Ierusalimului

Primul orator al opoziției. An
dre Boulloche. purtătorul de cu- 
vînt al grupului parlamentar so
cialist, a declarat că programul 
prezentat de primul ministru 
comportă numeroase intenții 

excelente, dar puține precizări" 
El l-a interogat pe premier asu
pra ..viitorului forței de șoc ato
mice". Vorbitorul a cerut ca or
ganizațiile sindicale să-și poată 
e’ pune părerea în problemele 
care privesc pe oamenii muncii.

Purtătorul de cuvînt al grupu
lui parlamentar comunist, Robert 
Ballanger, a declarat că progra
mul ..nu lasă să se întrevadă nici 
o sdumbare pentru viitor". El a 
criticat diversele prevederi ale 
programului guvernamental, afir- 
mînd eă regimul ..rămine cel ?1 
marilor monoDoluri. al concen
trării bancare, industriale, comer
cial e“.

La dezbateri au mai participai 
trei vorbitori ai actualei maiori 
tați, care au exprimat încrederea 
în cabinetul prezidat1 de Chaban- 
Delinas.

După un scurt răspuns al pri

mului ministru, dezbaterile *s 
luat sfîrșit fără voL

Presa pariziană de astăzi cr
oi in eață ia act de pmL-jznu. 
guvernului în chiuuri âricr?re 
Pentru ..La Nation" și .Par. 
Jour" programul guvemamrct^l 
este ..o doctrină de acțiune ctre 
corespunde cerințelor unei Frtr> 
te modeme”. ..Le Pariom Li
bere" scrie -Rimînesă se spere 
că aceste bune intervii «e ’« 
traduce în fante". -Să m *e 
producă iIezii rx.;»!1?.
zrază ..Le Figaro". Partida w: 
fi cîștreată doar cn cn-
nntulai

Adunarea Națfz^zli Franceză 
a adoptat in prima tactilii m 
proiect de lege de amnătie.

Ar urma să fie amnisiiate on^ta 
delicte politice, infra cp ur= pri
vind încălcarea reguhlrr de cir
culație. anumite abateri Erinorv. 
precum și înlirzierea plătii impo
zitelor de către intrai^ contri
buabil:.

Spania a întrerupt comunicațiile 
maritime cu Gibraltarul

In noaptea de joi spre 
vineri, guvernul spaniol 

* a pus în aplicare hotă- 
riroa de a întrerupe cir- 
nuinicațiile maritime 
dintre Spania și Gibral 
tar.

Ferry boa t-ul dintre Gibraltar 
și portul spaniol Algeciras a efec
tuat ultima cursă, transportând 5'6 
pasageri, majoritatea turiști stră
ini. De acum înainte, singurele 
comunicații dintre Gibraltar și 
Spania constau în cursa aeriana 
0 dată pe săptamînă. .1 avioane
lor companiei britanice BEA 
care fac escală la Madrid, pre
cum si legăturile telegrafice și 
telefonice. Hotărîrea guvernului 
spaniol se încadrează în măsurii'' 
luate în ultimul timp pentru a 
determina Marea Britanie să ce-

a declarat în Camera Crrmrvvelnr 
că această hotărire ..\«<A-azi re
gulile dc conduită intrnu^oaw 
acceptate de către torte Eu*. ri
nele și va îngreuna 51 mai rruii 
rezolvarea problemei 
lui". El a relevat că iv-oEMm t . 
rile Adunării General- a ON 
cu privire la diferendul ingJs- >*- 
niol in legătură cu Gibral’arJ 
.,iiu pot fi invocaâe pentru a 
justifica politica de presiuni eco
nomice $i psihologice la care «irJ 
supuși locuitorii Cihral’aniliu de 
către guvernul spanie I".

M. Stewart a menbonat însă că 
guvernul britanic nu intenționea
ză să treacă la represalii impo- 
triva Spaniei așa cum au cent 
unii deputați-

Propunere 
pentru 

o emblem:
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jfani tar tata.

f fr. 1 f A fa wtanta

tac tar C^bohI «Montata

> ct ta tarwda

P. <

* CABKX — ftnMn
CndB aafta* ta U
■—■Sr ta —bCts—atameon 
Stata^d — ta rta rw
tatat tafo Cta—rW M^aaa. 
«nv wta _LL vHKOT .ta—1

tatav MAX

nx. ‘ ta «a»-
tata • im K — bd 
> ta G^M

■T e • «MataB * • *-ta^**- 
—W vaP —«aa^ ^taaf tata ••

tasd p statab antar. LAl1- ta

Z_irul citat menționează, tot
odată. câ acest plan în 13 puncte 
a foet expus inițial de către par
tea immcaftă in cadrul „con- 
’ vLcix dintre cei patru" care 
s-an desfășurat recent la New 
York.

NEW YORK — Ca urmare a 
• âaasii IvTasniri. Consiliul de 

.i’F se va întruni luni 
râ_ pentru a examina 
Ierusalimului, anunța 

a^-0^4 France Prexse.

CAÎFriJ. — Artileria isradiană 
a smeri focul asupra u-

zxaw- cxvde d™ Ada-
?ta?l. i aâr^itat ta Cairo 'an pur- 
ww f s afroal Ba*er~te
’X • k w rigram reriurtad ta 
SwâkTz Na Ai.

TF1. A\1V. — între artileria
®! era egurtrar.ă s-a 

pmâa *—ai drsăl de peste
i7.a—- ore De axwrxz."^ Lntreaga 
ta>^sae a C—L!.J Su»«-~ s-a 

ta Te» •xk. sedați 
.tsaetae^ț «â iest rizit ia cursul 

de foasL

SAIGON. — Al ți nouă soldați 
aparținînd forțelor saigoneze și 
luați prizonieri de către pa trio ți 
au fost eliberați recent, printr-o 
decizie a Comitetului Revoluțio
nar Popular al provinciei Kon- 
tum, relatează agenția V.N.A. Se 
menționează că această nouă e- 
liberare a fost hotărîtă în cinstea 
formării Guvernului revoluționar 
provizoriu al Republicii Vietna-, 
inului de sud.

WASHINGTON. — Politica 
vietnameză dusă de administra
ția Nixon continuă să iacă obiec
tul unor vii critici din partea 
cercurilor politice și ale opiniei 
publice americane. Rdevînd sta 
rea de spirit care domnește în 
prezent în Statele Unite, cores
pondentul din Washington al a- 
Er ; • ■. FRANCE PRESSE subli
niază ca „poporul american este 
din ce în ce mai nerăbdător de 
a \edea punîndu-se capăt afa
cerii vietnameze".

Luînd cuvîntul la un dineu Ia 
Washington, Mike Mansfield, li
derul majorității democrate în 
Senatul S.U.A., a declarat că 
..membrii democrați ai Congre
sului nu vor sprijini la infinit po
litica vietnameză a președintelui 
Nixon dacă el nu va realiza pa
cea".

La rindul lui. fostul vicepre
ședinte al S.U.A., Huberl 
Humphrey, a declarat că demo
crații „nu vor sa mai sprijine ut) 
amestec costisitor al Statelor 
Lnite în străinătate", subliniind 
că congresmenii democrați „nu 
\or mai semna cecuri în alb pen
tru miliarde de dolari destinate 
cheltuielilor militare".

SAIGON. — Ostilitatea față de 
politica administrației de k 
Saigon ia amploare și în rindul 
forțelor armate ale acesteia. Ast
fel. numai în luna rnai, peste 
1 000 de militari au părăsit tru
pele saigoneze. mărind pierderile 
•oferite de ftces*ea in cursul 
faptelor. De cefe □ui multe ori. 
desertârJe an rmt tac fa colee- 
tiv. numeroase unități militare 
fiind dezintegrate din această 
cnuză.

pe

deze colonia Gibraltandui Spa
niei.

Guvernul britanic a protestat 
împotriva hotărîrii guvernului 
spaniol de a întrerupe, de la 27 
iunie, loate comunicațiile mari
time dintre Spania și Gibraltar. 
Mirrstrnl afacerilor externe al 
Marii Britanii. Michael Stewart.

• PREȘEDINTELE HON
DURASULUI, Oswaldo Lo
pez Arellano, a adresat un 
apel populației prin care îi 
cere să se abțină de la orice 
acțiuni ostile și Derseeuții 
împotriva cetățenilor salva- 
dorieni care locuiesc in 
Honduras. El a anunțat oi 
acest prilej că a fost consti
tuită o comisie de anch&tă 
în legătură cu incidentele 
care s-au produs după me
ciurile de fotbal dintre re
prezentativele celor două 
țări, a căror amploare a dus 
la o gravă înrăutățire a re
lațiilor dintre cele două țări. 
Relațiile diplomatice dintre 
Honduras și El Salvador au 
fost rupte, iar o comisie in
ternațională a fost chemată 
la fața locului pentru a în
cerca aplanarea conflictului.

Mai mult ca o răcind in frecat. meM^ni 
Euvornuloi Canadei au făcni m nPt'rmu 
timp un număr impresionant 4e declara** 
care reflectă cn claritate procesai de ree
valuare a politicii interne si externe a 
țării celei mai nordice a comînmtnloB *- 
mcrican. „Dorim să dncroo o potairă ie 
apărare în conformitate cn Mteresoir Ca
nadei >i locul pe care aceasta ăl •(■•! fo 
lume. Canada ou \rea ca pnliiMa exae-nă. 
politica de apărare a țării să tie siatantz 
dr alte |ărî“ — afirma premierul Paerre 
Elliott Trudeau. La riodal săn MniArM 
Sharp, ministrul de externe, făcra rone-r-ULă 
poziția guvernului canadian care cnn-itară 
ca principalele sarcini ale politicii sale ex
terne, contribn|ia actiiă la rednrrrea barie
relor ți izolării dintre națiuni, găsirea aaij- 
loacelor adresate in vederea tazsoUănî re
lațiilor dintre țările socialiste ți cele occi
dentale. prin contacte cotinralr. r—ri ria* 
ți proiecte dc cooperare. Iar aram cil era 
zile, ministrul apărării. Leu Cadienx. câln?i 
de puțin impresionat de „dezaprobările- si 
presiunile exercitate de membrii X.A.T.O. 
la Bruxelles in vederea împiedicării Cana
dei de a urma calea retragerii din N.A.T.O. 
anunța că însăși cfectiiele forțelor armate 
regulate ale țării vor fi reduse ia nrmătem 
trei ani la aproximativ M ăta—I5IN de oa
meni, fiind orientate mai ales ia direcția 
apărării teritoriului canadiaa.

Se deduce din aceste poziții corelația in
tre reducerile militare proiectate in rindul 
forțelor armate ale Canadei din Europa oc
cidentală ți cele dc pe plan intern, amin- 
două fiind motivate de rațiuni nu numii 
economice care să țină scama de potențialul 
bugetului țării la ora actuală, dar ți de 
unele politice (după cum reiese din decla
rațiile premierului canadian, guvernul do
rind să-și aducă o contribuție mai mull

t P. UrtCAJU. Scria da hwMm • UsM* Jhba* dai

• LA ROMA a fost săvirșil 
non aieniai împotriva sediu- 

lai uneia din secțiile Partidului 
CaaiaftisX Italian. Un grup dc 
fasfiui a atacat sediu] secției 
P.C.I. dia cartierul Montever- 
deaMSft. An fost răniți grav doi 
comnmțtî. Liao Zocchi, secretar 
al Asociației naționale a persoa- 
■elor persecutate de fascism, și 
Marca Marocchfai. student.

ExprjmindH-țî protestul față 
de arest atentat numeroși lo- 
cfalari ai Komeî aa participat 
ifaeri la o manilestație de pro
test in cartierul Monteserdenu- 
oso. care a loa inîfiată de or- 
gmiragîîle focale ale partidelor 
comwnt. socialKt socialist ai 
micâ< 11 proletare si organizațiile 
««■••cale si dfOLratice ale oa-

• CH' LX-LAL premierul 
Complinim de Stat al RJ». Chi
neze. l-a prinfot pe Tran Bua 
Kh*ou mmrstrol pentru prablr- 
mrie președinției al Gnvernuloi 
resol^fonar prosirorîn al Repu- 
UăriVÎ \ ietxamnJm de sad. co 
care a aim o canvorfare cnr- 
diali si prietenească, anunță 
agenția Căina Nani.

Sesiiiei jibiliiră a
țjisiliila Viiiial al Păcii

Reevaluări
canadiene

Asrviăm ai^m 1a <ero c* Trndraa anmea
_o imcii ■* l dr a deunî o petică externă 
arin cnandiand, rbci. ptaa m prezent, po
litia intr mâți ana 11 a Cnnntai era determi
nau de apartenența ei la S.VTO.'. preci- 
ind. in ncetați timp, prmcfoiike de bază 
nfo acestei politici : ciemea premiselor pen- 
Ua de 4 tinde rea internațională, prtimimpi- 
narro omni război ir rman arie a r, întărirea 
legalitătn in relațiile maeroațfooale, rezol
varea diferendelor pe cale pațnică. limita
rea ți apni reducerea cursei înarmărilor ți 
iniensifî ca rea ei ort uri for țărilor industriale 
de a participa la dezvoltarea statelor in cur> 
de dezvoltare. In sprijinal acelorași idei 
privind procesul de reevaluare a politicii 
canadiene, s-au înregistrat ți eforturile re
cente îndreptate spre înzestrarea țării cn 
a nouă constituție care să înlocuiască ana
cronicul „Act Britanic al Americii de Nord", 
adoptat in IM7 ți care ar urma să garan
teze folosirea limbii franceze deopotrivă cu 
limba engleză, să contribuie la ștergerea 
disparităților economice dintre regiuni. Pe 
de altă parte Ottawa întreprinde demersuri 
susținute care să aducă recunoașterea in
ternațională a suveranității sale asupra 
zonei arctice, după cit se pare bogată în 
petrol ți care a intrat in sfera intereselor

x&enrane In tMOărem țăni de a
^.-^abza rrîSȚiiic dîpfomnzjcc' cn Krpnhtîrr 
Pupo fort ( nznera. ca nmc lepmemam al 
pc^rota cfanrz. ogKntasp^ tendințele rea- 

aoanife^uce de ano potaică externa 
prima vată ia Ooana m mrwud pe ne- 
rrMUtn apropierii dc p rotarăm Ir majore 
ale vieții intern iți on air arVvale.

Mmtslrnl apărării al'S.l.L. MHim Laird, 
a ri postai ta mai make rmdnn la iniția
tivele pe care te-a nanlrvui în nliimul 
timp guvernul canadim AMlel rderindu-se 
la plannl caaadian de a-si reduce cn două 
treimi efectiv al trapelor sale militare din 
Europa occidentală, Laird compara efectul 
lui cu aceia al „unei iuhoir de zăpadă" 
care ar putea declama o reacție in lanț mai 
ales în rîndnrilc țărilor maci membre ale 
X.A.T.O. Acestea privesc participarea lor 
la X.A.T.O. mai mult sub raportul tributului 
anual împovărător care le încarcă balanța de 
plăți. Și nu numai atit : celelalte linii po
litice avansate de Canada an ajuns acum 
în stadiul de a slirni dezaprobarea nevoa
lată a Administrației americane in locul 
nemulțumirilor deghizate manifestate doar 
cu citcva luni în urmă. Însăți recenta holă- 
rîre de a micșora numărul efectivelor mili
tare canadiene din țari contravine eforturi
lor concentrate ale oficialităților americane 
de a menține la nivelul actual forțele mili
tare americano-canadiene din comandamen
tul „de apărare a Americii de Xord

Cn lucru este cert : Canada nu pare deloc 
dispusă să se întoarcă acolo de unde a por
nit. iar presiunile de tot felul exercitate 
asupra ei nu ar putea să stăvilească acest 
proces firesc dc reevaluare realistă a coor
donatelor politicii interne ți externe ale Ca
nadei.

DOINA TOPOR

BERLIN 27. — Coresponde-o- 
tul Agerprex. Sl Dețu. transmite : 
La 25 ți 26 iunie a avut loc Ia 
Berlin sesiunea pi bit sa a Con
siliului Mondial al Păcn. cu pri
lejul împlinirii a 20 dc ani de la 
constituim mi șoim mondiale 
pentru pace.

In cadrul sesiunii. In semn de 
omagiu, a fost decernată post
mortem Medalia Jubiliara lui 
Frederic Joliot-Curie. primul 
președinte al Consli-ilui Mon
dial al Facii.

Sesiunea a ales noul Consiliu 
Mondial al Păcii, din care fac 
parte reprezentanți a numeroase 
mișcări naționale pentru pace, 
precum și personalități eminente 
din difeute domenii de activitate

■ POTRIVIT unui comunicat o- 
ficial publicat vineri seara la Ate
na. primul ministru Gbeorgbios 
'Papadopoulos a acceptai demisia 
ministrului supleant Ia Ministerul 
Coordonării economice John Ro
dinos Orlandos șl a Ini Ioulios 
Evlambios subsecretar de stal *a 
același minister.

După cum s-a mai anunțat, săp- 
tămîna trecută a demisionat, de 
asemenea. din guvern ministrul 
educației naționale șl al cultelor, 
Thephylactos Papaconstantinou. 
Observatorii politici dlit capitala 
Greciei — scrie agenția France 
Presse — consideri ci nu este ex
clus ca In curlnd să albă loc o 
remaniere a guvernului grec.

Recente declarații de politică externă ale premierului japonez 
au atras, in mod deosebit, atenția observatorilor. La un dineu 
profesional oferit în onoarea sa dc clubul corespondenților, străini 
din Tokio. Eisaku Sato a relevat că retrocedarea Okinawei e prin
cipala problemă pe care poporul japonez o are de rezolvat în vii
torul apropiat și a accentuat că „ea (retrocedarea n-n-) nu numai 
că va pure capăt perioadei postbelice dar va Ii și un act care va 
da posibilitatea Japoniei să-și reafirme identitatea sa în lume". 
Menționînd că japonezii caută în prezent „un nou obiectiv națio
nal" și că ei doresc .«(1 mai mare inițiativă și originalitate în 
politica externa a țârii lor“, premierul a definit participarea repre
zentanților japonezi la lucrările comitetului pentru dezarmare 
de ia Geneva ca „un semn al dorinței Japoniei de a juca un rol 
mai mare in viața inlernațională“.

Majoritatea corespondenților de presa acreditați la Tokio aînt 
unanim; în a aprecia, așa cum o face agenția FRANCE PRESSE, 
că „aceasta este cea mai categorică opțiune a unui premier japo
nez după război penh-n o afirmare specifică, independentă și 
activă a Japoniei pe srena internațională *.

Evident, asemenea luări de poziție reflectă puternicul curent 
dc opinie din Japcr.ia pentru revizuirea actualei structuri a rela
țiilor nipono-amc.iesne. Declarațiile premierului Sato trebuie 
înțelese în conexiune cu un element nou, remarcabil, care s-a 
adăugat în ultima vreme largii mișcări nipone îndreptată împotriva 
angrenării Tokio-ului la politica americană și pentru afirmarea 
mai puternică a unei politici independente. Este vorba de opoziția 
pe care menținerea babelor americane pe teritoriul japonez și, 
intr-un sens mai larg, actualele raporturi cu Washingtonul o întâl
nesc în rir.durile unor cercuri influente din însuși partidul de 
guvcmămînt. Această opoziție care, potrivit aprecierilor recente 
ale presei japoneze, cuprinde aproape jumătate din cci 408 repre
zentanți ai partidului liberal-democrat în cele doua Camere, 
precum și alte personalități dintre vîrfurile partidului „susține 
energic cererea de reorientare a politicii Japoniei și de afirmare 
proprie ca partener egal în relațiile cu S.U.A." (JAPAN TIMES). 
Rădăcinile acestor tendințe mereu mai accentuate trebuie căutate 
în evoluțiile Japoniei postbelice, în faptul că actualmente ea este 
aproape dc momentul cînd va ocupa locul al doilea în lumea 
capitalista din punctul de vedere al producției industriale, ceea ce 
creează necesitatea stringentă de a-și asigura o poziție corespunză
toare în relațiile cu Statele Unite, de a-și promova pe plan inter
național propriile-i interese care vin, adesea, în contradicție Ctl 
cele ale S-U.A.

In acest sens merita semnalate temerile exprimate de importante 
cercuri de afaceri japoneze ca politica americana de intervenție, 
de genul celeia practicate în Vietnam, implică pericolul unui 
război în Asia care ar putea distruge piețele Japoniei, zdrunci- 
nindu-i grav economia. Asemenea temeri, împreuna CU CCrerM 
unei dezangajări de angrenajul militar al Washingtonului au fost 
formulate într-o scrisoare deschisă adresată lui Sato de 215 per
sonalități ale vieții economice nipone. In evidentă legătură cu 
asemenea considerente trebuie privite și puternicele reticențe ma
nifestate chiar în sferele guvernamentale fața de angajarea Japo
niei Ia coaliții militare în Pacific. La recenta sesiune a Consiliului 
Asiei și Pacificului (A S.P.A.C.), delegația japoneză s-a opus ferm 
proiectelor de inspirație americană urmărind transformarea 
acestei organizații într-un bloc militar care să preia asupra sa o 
serie de angajamente ale S.E.A.T O. și A.N.Z-U-S. în respectiva 
regiune. In aprecierea agenției JIJI PREȘ „refuzul japonez este, 
de fapt, afirmarea voinței de a urma calea respingerii oricărei 
coaliții militare care ai putea antrena țara în aventuri și politici 
străine'.

Desigur, toate aceste manifestau și tendințe noi în arena 
politică și diplomatică niponă nu pot fi absolutizate. Ele prezintă 
încă un indiscutabil interes in ansamblul vieții politice internațîo- 
taie.

EM. RL'CÂR
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St. Jedrychowski l-a 
primit pc Vasile Șandru
VARȘOVIA 27 (Agerpres). — 

Vasile Sandru, ministru adjunct 
al afacerilor externe al Republicii 
Socialiste România, afiat într-o 
vizită în R. P. Polonă, a avut joi 
o întrevedere cu St. Jedrychow- 
ski, membru al Biroului Politic al 
C-C. al P.M.U.P.. ministrul afa
cerilor externe al R. P. Polone. 
Discuția care a avut lec cu acest 
prilej s-a desfășurat într-o atmos
feră caldă, prieteneasea.

Cu prilejul aniversării a 
150 de ani de la nașterea lui 
Nicolae Bălcescu, la Institu
tul ungar pentru relații cul
turale cu străinătatea din 
Budapesta, a avut Ioc vineri, 
o conferință desfășurată sub 
auspiciile Comisiei ungare 
pentru L'.N'.E.S-C.O., ale 
Societății de științe istorice 
ți Institutului de Istorie al 
Academiei de Științe ungare. 
Despre viața și activitatea 
revoluționară a lui Nicolae 
Bălcescu a conferențiat 
C salari Daniel, candidat în 
științe istorice. cercetător 
prineipo| Ia Institutul de Is
torie al Academiei de Știin
țe ungare.

La conferință au participat 
Kishazi Odon, vicepreșe
dinte al Consiliului Prezi
dențial al R.P. Ungare, Li
geti Lajos, vicepreședinte al 
Academici de Științe ungare, 
prof. Lengyel Sandor, pre
ședintele Comisiei ungare 
pentru V.N.E.S.C.O., Polin- 
szky Karoly, adjunct al mi
nistrului culturii, Bnjti Ja
nos, adjunct al ministrului 
afacerilor externe și alte 
personalități.

• IN UNIUNEA SOVIETICA 
a fost lansat vineri satelitul ar
tificial al Pămintului „Cos- 
mos-288", destinat continuării 
cercetărilor spațiului cosmic, 
transmite agenția TASS. Apara- 
tajul științific instalat la bord 
funcționează normal, jar centrul 
de calcul coordonator efectuează 
prelucrarea informațiilor pri
mite.
• POSTUL DE RADIO CO

NAKRY, captat la Dakar, a con
firmat vineri oficial că în Gui
neea a avut loc o tentativă e- 
șuată de asasinare a președinte
lui Seku Ture, Atentatul împo
triva președintelui Guineei, 
pus la cale de Keita Titianc, în 
vîrstă de 24 de ani, s-a produs 
în cursul zilei de marți. „Radio 
Conakry^ a precizat că pre
ședintele Seku Ture nu a fost 
rănit.

Naționalizare importantă 
în Chile

Președintele statului Chile, 
Eduardo Frei, a anunțat într-o 
alocuțiune radio-televizată că gu
vernul va preiua începind de la 
data de 1 ianuarie 15T0 contro
lul asupra instalațiilor de la mi
nele de cupru ale celor două fi
liale ale societății nord-america- 
ne „Anaconda", ..Chile Explora
tion Co" și ..Andes Cooper Mi
ning Co". Valoarea acestor insta
lații se ridică la 200 milioane do 
dolari. Hotărîrea a fost luată în 
urma tratativelor începute la 21 
mai a.c. între reprezentanții so
cietății și cei ai guvernului chi
lian. Inițial se propusese ca gu
vernul chilian să cumpere pache
tul majoritar de acțiuni al celor 
două filiale, propunere respinsa 
de ..Anaconda**. Potrivit agenției 
U.P.I., aceasta este cea mai im
portantă naționalizare negociată 
realizată vreodată pe continentul 
latino-american.

Apele Rinului otrăvite de un insecticid 
împotriva cărăbușilor

Otrăvirea apelor Rinului este pe cale de a declanșa un ade
vărat scanda] în R.E'.G.

După dezvăluirile făcute de autoritățile olandeze serviciile 
de specialitate vest-germane au anunțat, la rindul lor, că in
fectarea apelor Rinului și a afluenților \săi se datorește unui 
insecticid cunoscut sub denumirea de „Tiiiodan — Endosulfan*1, 
fabricat din 1956 în R. F. a Germaniei de către societatea „Far- 
bwerke Hoechst" și folosit, îndeosebi, pentru combaterea că
răbușilor in timpul lunii mai, cînd înfloresc arborii fructiferi. 
Puțin răspîndit in R. F. a Germaniei, acest insecticid era 
transportat în general sub formă de pudră în butoaie, sau de 
soluție în bidoane. Potrivit aprecierilor poliției fluviale din 
Coblenz, otrava fie că a fost aruncată de un șlep în Rin sau 
dintr-o eroare de unul din elicopterele care răspindea insec
ticide deasupra regiunii Bingen, fie că otrava a fost evacuată 
de către o uzină a firmei „Farbwerke Hoechst" direct în apele 
Rinului.
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