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Adunările și conferințele de dare de seamă 
și alegeri ale organizațiilor U. T. C.

Cont. univ. ing.
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ANALIZE EXIGENTE,

CONTEXTUL INTENSI
FICARII ACTIVITĂȚII

IN TOATE DOMENIILE
Analizele recent efectuate la 

Comitetul Central al U.T.C. asu
pra stadiului desfășurării adună
rilor și conferințelor de dare de 
seamă și alegeri pinâ in pre
zent atestă că pînă la începutul 
lunii noiembrie acestea an avnl 
loc în peste 80 la sută din 
organizațiile de bază U.T.C. 
Tot pînă la aceeași dată 
au avut Ioc și adunările sau con
ferințele de alegeri în peste 30 
la sută dintre organizațiile 
U.T.C. conduse de comitete, la 
nivelul marilor întreprinderi, 
șantiere, unități agricole, școli 
etc. Bilanțul activității des
fășurate . și. de jalonare a celei 
viitoare, pe care o prilejuiesc a- 
dunările și conferințele de ale
geri, este practic încheiată în or
ganizațiile U.T.C. din școli și în 
asociațiile studențești. Ea se a- 
flă într-un stadiu avansat de 
desfășurare în organizațiile 
U.T.C. din întreprinderi și insti
tuții. Au început pregătirile în 
vederea conferințelor organiza
țiilor U.T.C. orășenești, munici
pale și județene. Desfășurindu- 
se in bună măsură corespunzător 
temelor stabilite in hotărirea 
Comitetului Central, adunările 
și conferințele de alegeri intră 
astfel într-o nouă etapă, hotări- 
toare pentru înscrierea acestui 
eveniment din viața organizației 
noastre în suita de succese obți
nute ca rezultat al unor intense 
și ample eforturi pentru întâm
pinarea celui de-al IX-lea Con
gres al

Prin 
care Ie prilejuiește desfășurarea 
lor de pină acum, o caracteris
tică pregnantă a adunărilor și 
conferințelor de dare de seamă 
și alegeri din acest an se relevă 
a fi, în primul rînd, o mai largă 
și mai activă participare a ute 
ciștilor la dezbateri, la stabili-

U.T.C.
prisma concluziilor pe

rea măsurilor prhind îmbunătă
țirea pe viitor a activității orga
nizațiilor din care fac parte.

în organizațiile U.T.C. dm 
unitățile in care au avut deja 
loc adunările de dare de Jeomî 
și alegeri au fort discutate pe 
larg aspectele legate de Partici
parea tineretului la îndeplinirea 
sarcinilor de producție. la ridi
carea nivelului calitativ al pro
duselor, la realizarea în bune 
condițiuni a tuturor lucrărilor, 
creșterea productivității muncii, 
sporirea eficienței activității 
U.T.C. Firesc, in dezbate
rile adunărilor și conferințe
lor din șeoli și facultăți pe 
primul loc s-au situat pro
blemele privind preocuparea 
și eficiența acțiunilor poli
tico-educative și organizatorice 
întreprinse de organizațiile 
U.T.C,, de asociații, pentru sti
mularea interesului, pasiunii și 
răspunderii fiecărui tânăr față de 
o temeinică pregătire în timpul 
anilor de ucenicie profesională. în 
toate organizațiile s-a acordat 
mai multă atenție atât in dările 
de seamă ca și în dezbateri, a- 
nalizei problemelor privind mun
ca de educare politico-ideologi- 
că a uteciștilor, volumului, con
ținutului și eficienței acțiunilor 
întreprinse in vederea formării 
multilaterale a tinerilor ca cetă
țeni cu profunde responsabilități 
civice, cu o înaltă conștiință so
cialistă. Dezbaterile care au avui 
loc in numeroase organizații au 
abordat pe larg aspecte ale 
transpunerii în viață a noilor •- 
tribuții și sarcini încredințate in 
ultimii ani organizației U.T.C 
Referirile Ia preluarea și modul 
de îndeplinire ale acestora, la 
experiența cristalizată pină acum 
cît și concluziile referitoare la 
ceea ce mai este de făcut în a- 
ceste domenii pentru ca spiritul
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Caras—Severin

A fost îndeplinit planul 
cincinal la producția globală

La 12 noiembrie, 
industria județului 
Caraș-Severin a rea
lizat prevederile pla
nului cincinal la pro
ducția globală. Mine
rii, siderurgiștii, con
structorii de mașini, 
celelalte colective ra
portează că prin folo-

sirea mai deplină a 
capacităților de pro
ducție și a timpului 
de lucru au realizat 
peste prevederile cin 
cinaluiui 38 635 tone 
fontă, 25619 tone o- 
țel, 93 595 tone lam: 
nate finite, 26 812•

tone fier, mobilă în 
valoare de 13,8 mili
oane lei. Pînă la sfîr- 
șitul anului, între
prinderile industriale 
din acest județ voi 
realiza suplimentar 
produse în valoare de 
1150 milioane lei.

(Continuare- în pag. a I\ -a)

Intr-unui din numeroasele laboratoare ale Institutului politehnic 
timișorean
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LA FOCȘANI

CU AFIȘUL ORARULUI
3126 de fete și 3280 de băieți s-au născut la Focșani în pri

mele nouă luni ale anului 1970. Pentru a nu mai primi și peste 
două decenii o scrisoare ca cea sosită cu puțin timp în urmă 
la redacție, ne-am deplasat acum la Focșani. Ne-au trimis acolo 
două file caligrafiate cu migală de M.T. Maria, Mioara sau 
poate Mariana, autoarea preferă să se conserve în anonimat deși 
rindurile ei conțin indirect o... invitație: „Vă mai amintiți poezia 
lui Minulescu ? Ei bine, în orașul nostru nu „plouă de trei ori 
pe săptămînă", dar și atunci cînd e soare atmosfera este la fel 
de monotonă. Eu am avut nefericirea să nu reușesc la facultate 
și a trebuit să rămîn în Focșani. Plictisul este nota dominantă în 
care își desfășoară zilele bruma de tineri care a mai rămas aici..." 
Și tot așa, autoarea scrisorii ne vorbește de tristețea străzilor 
după ce s-au închis ușile magazinelor, de monotonia care apasă 
la douăzeci de ani mai mult ca oricînd, de ghinionul de a fi la 
douăsute de km de Capitală, de „steaua ghinionistă a provincia
lului". Corespondenta încheie aproape patetic (tot în ton minu- 
lescian): „Nu vă cer nimic. Și totuși... Dacă ați cunoaște Focșanii, 
m-ați înțelege".

Cunoaștem Focșanii, dragă M. T. Pentru d-ta și pentru cei
lalți care gîndesc la fel am încercat însă să-l mai cunoaștem încă 
o dată, trăind cîteva zile sub „steaua ghinionistă a provincialului".

DE CE NU SE PLIMBA TINERII 
FOCȘANENI?

„Dacă aș avea 20 de ani, m-aș 
plimba toată ziua“ — îihi măr
turisește o bătrinică. Maria Tu
dor (coincidenta de inițiale cu 
corespondenta noastră anonimă 
ne frapează abia acum, cind re
dactăm rindurile de față). pe 
care am întilnit-o odihnindu-se 
in grădina publică a orașului. 
Se plimbă tinerii din Focșani ? 
S-ar părea că nu prea. Intre o- 
rele 16 și 20 strada Republicii 
și Ștefan cel Mare, cele două 
artere care leagă centrul orașu
lui cu gara, erau cit de cît ani
mate. Aleile parcului Bălcescu, 
conțineau 5 (cinci) perechi de 
tineri fără a mai socoti un so
litar care scruta probabil dru
mul, optînd pentru acest tra
seu. De ce nu se plimbă tinerii 
din Focșani ? Iată cîteva expli
cații :

Elena Chivu și Dan Gheor
ghiu, una dintre perechile în
tâlnite pe aleile parcului : „Cred 
că nu se plimbă pentru că în 
orașul nostru sînt mulți huli
gani. Poți să fii însoțit, sînt în 
stare să se lege de tine și să 
te ia la bătaie. Ca să nu mai 
spunem 
văd vreo fată sau 
țite“.

— Dv. nu vă e 
tîlniri neplăcute ?

— Nu stăm mai 
20.

Dinu Hîrșu, CEIL : „Nu 
plimbă, pentru că nu prea_ 
unde. Uitați-vă și dvs. 
străzi mari și nu prea late, pe 
care te izbești de toată lumea. 
Celelalte sînt „moartea tocuri
lor".

— De ce nu vă plimbați prin 
parcuri ?

— Se leagă de tine cite unul 
că-ți piere pofta de promena
dă...

ce se întîmplă dacă 
două neînso-

teamă de

tîrziu de

!n-

ora

se 
au 
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PLECAREA
DELEGAȚIEI DE PARTID
Șl GUVERNAMENTALE

A R.P. POLONE

Mesajul adresat de tovarășul
Grupul expediției științifice

române in Africa și-a dedicat
misiunea conducerii

partidului și statului
Cei opt membri ai expediți

ei științifice române care, 
după cum s-a anunțat urmea
ză să facă o călătorie in 10 
țări africane, au trimis tova
rășului Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al P.C.R., pre
ședintele Consiliului de Stat, 
următoarea telegramă :

Tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, Secretar general 
al Partidului Comunist Român. 
Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România.

Mult stimate și iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu.

Un colectiv al universitari
lor din Cluj si București, sub 
patronajul Universității din 
Cluj, a elaborat planul unei 
expediții complexe in Africa, 
în intenția de a eootribui prin 
aceasta Ia dezvoltarea legătu
rilor de prieteaie dintre po
porul nostru st popoarele care 
și-au dobindit de curind inde
pendența. la propagarea peste 
hotare a realizărilor României 
socialiste si la dezvoltarea 
științei românești.

Luind legătura cu diversele 
instituții și întreprinderi care 
au acceptat cu entuziasm să 
ne dea tot concursul, fiind în
curajați de întreaga înțelege
re și bunăvoință a Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român și a organelor locale 
de partid, a Consiliului de Mi
niștri, a Ministerului învăță- 
mintului și rectoratului Uni
versității din Cluj, am reușit 
să obținem toate cele necesare 
fn vederea realizării planului 
nostru.

Dat fiind faptul că expediția 
proiectată este prima de acest 
gen in România, dotată in în
tregime cu material românesc, 
am luat hotărirea, cu asenti-

mentui deplin al rectoratului 
Universității din Cluj, să o 
dedicăm conducerii noastre de 
partid și de stat, politicii sale 
de pace și prietenie cu toate 
popoarele lumii. Expediția 
noastră se va desfășura sub 
semnul prieteniei și înțelegerii 
intre popoare, numindu-se 
..Expediția prieteniei". Ea va 
purta de-a lungul a zece țări 
africane culorile dragi ale dra
pelului românesc, mesaj de 
pace și cunoaștere reciprocă.

Exprimindu-ne speranța că 
modestul nostru omagiu va fi 
acceptat, vă asigurăm, iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că membrii colectivului nostru 
isi vor îndeplini cu cinste și 
devotament misiunea. întregul 
lor program de lucru.

Prof. dr. doc. Nicolae Botna- 
riue. conducător științific, U- 
niversitatea București; Cerce
tător științific Dragoș D. Ne- 
culce, zoolog, organizator Uni
versitatea Cluj; dr. Nicolae 
( oman, botanist Universitatea 
Cluj ; Valeriu Cimpoeru •>— se
cretar de redacție la Televi
ziunea română : Ing. Liviu 
Ungureanu, cineast tJniversi- 
tatea Cluj: dr. Sever Popa, 
medic. Institutul Medico-Far- 
maceutic. Cluj: ing. Ion Cata- 
ranciuc, mecanic-auto, Uzina 
mecanică Muscel: Constantin 
Ludu — tenician-auto, Uzina 
mecanică Muscel.
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cu ocazia centenarului liceului
Vicii Gaue“ din Fălticeni

Dragi tovarăși.

Felicit în modul cel mai cor
dial cadrele didactice și elevii 
Liceului „Nicu Gane" din Făl
ticeni, la împlinirea unui veac 
de la înființarea acestei insti
tuții de învățămînt.

în cursul îndelungatei sale 
existențe, liceul dumneavoas
tră și-a ciștigat un binemeri
tat renume în școala româ
nească: el a pregătit un mare 
număr de absolvenți în rîndul 
cărora s-au distins personali
tăți proeminente ale vieții 
noastre culturale și științifice. 
Continuind și dezvoltînd aces
te tradiții valoroase, Liceul 
„Nicu Gane" s-a afirmat tot 
mai puternic în anii socialis
mului, aducînd o contribuție 
de preț la instruirea tinerei 
generații a patriei noastre.

Prilejuind trecerea în revis
tă a acestor frumoase reali
zări, sărbătorirea centenarului 
liceului este, totodată, o oca
zie prielnică pentru sublinie
rea sarcinilor sporite ce revin 
astăzi școlii, în lumina pers
pectivelor trasate de Congre
sul al X-Iea al partidului 
pentru făurirea societății so
cialiste multilateral dezvolta
te. Este o îndatorire de cinste 
a cadrelor didactice de a per
fecționa neîncetat procesul de

învățămint, de a asigura buna 
pregătire a elevilor, lărgirea 
continuă a orizontului lor ști
ințific și de cultură generală, 
formarea unor temeinice de
prinderi practice, de a-i educa 
în spiritul virtuților morale 
ale societății socialiste, ale de
votamentului nețărmurit pen
tru patrie, pentru partidul co
munist. Sînt încredințat că în
tregul corp didactic al Liceului 
„Nicu Gane" își va consacra 
cu însuflețire și înaltă răspun
dere patriotică, energia, talen
tul și compentența pregătirii 
unor constructori de nădejde 
ai socialismului și comunis
mului în România.

La rindul lor, elevii au da
toria de a învăța cu rîvnă. de 
a munci neobosit pentru însu
șirea comorilor științei, tehni
cii și culturii, pregătindu-se 
multilateral pentru a fi la 
înălțimea răspunderii ce revi
ne tinerei generații față de na
țiunea noastră socialistă, față 
de viitorul de progres și pros
peritate al poporului român.

îmi este deosebit de plăcut 
ca, la acest jubileu, să adresez 
colectivului Liceului ,Nicu 
Gane" din Fălticeni — o dată 
cu tradiționalul ,,La mulți 
ani" — urări de noi succese în 
muncă și viață.

i
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CUM SE 

DISTREAZĂ
TINERII ?

Ce-i cu aceste atentate in fapt 
de seară la securitatea cetățeni
lor orașului ? Există, atunci cind 
se nesocotesc cu bună știință, 
normele firești de conduită, alte 
mijloace de a păzi tihna străzi
lor. Organele de prevenire și 
control pot apela fără sfială la 
litera legii, atunci cind alte in
tervenții se dovedesc inefici
ente.

La inspectoratul de miliție am 
aflat însă că în foarte marea 
majoritate a cazurilor aceștia 
sînt tineri, că mulți dintre ei 
sînt angajați și chiar își văd de 
treabă, dar după orele de servi-

SOFIA SCORȚARU

• Curierul nostru de sîm- 
bătâ : „DE LA OM LA 
OM" de Ion Bâieșu.

• Cronica literară — llie 
Constantin : COLINE 
CU DEMONI.

i

SrORT :

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a răspuns :

Apreciez foarte mult organi
zarea acestei expediții, precum 
și hotărirea de a o închina po
liticii partidului, conducerii 
sale.

Vă urez succes deplin în 
desfășurarea expediției.

NICOLAE CEAUȘESCU

(Continuare în pag. a IV-a)

• Draw-ul de la Cardiff 
confirma evoluția de 
la Guadalajara (Co
respondență telefo
nică).

• Campionatele europe
ne de box (tineret).
— Corespondență de 

la trimisul nostru 
T. POGOCEANU.

DEMNITATE
de NICULAE BELLU

Tadeus Kotarbinski, renumit filozof polonez contemporan, 
apare în limba română cu o lucrare de mică întindere, dar 
ajacînd direct și cu o remarcabilă cutezanță a spiritului 
cîteva probleme practice ale vieții morale de fiecare zi : 
„Meditații despre viața demnă". .Cartea se adresează omu
lui contemporan, fără de vîrstă. Nu aspiră să dea sfaturi, 
cît să surprindă întrebările reale care apar, în timpul nostru, 
în viața obișnuită de fiecare zi, descifrîndu-le atent și cu 
migală. E o scriere domoală, ca un fel de-a sta de vorbă Io 
gura focului despre : „ce să'faci și ce să nu faci". Dar din 
curgerea ei lină se ridică, aproape tăios, acea adîncă nevoie 
de gînd și de simțire, critice amîndouă, din viața de fiecare 
zi a oamenilor, resimțite acut pe măsură ce propria lor 
existență reală implică, fără ocol, recunoașterea ființei 
umane sub semnul distinct al identificării ei cu un statut ele 
libertate și demnitate, care o definesc și o înnobilează. Căci 
libertatea și demnitatea nu se capătă, nu se moștenesc, nu 
se cîștigă prin jocul hazardului. Ele sînt ambele rezultatul 
unei strădanii îndelungate, iar ca atare scop — și sînt, în 
același timp, mijlocul fără de care realitatea lor râmîne o 
simplă iluzie sau o amăgire. Aici, nimica nu cade din cer, 
totul se construiește, detaliu cu detaliu. E o lucrare. în pla
nul etic, nimic nu se întîmplă în afară și fără de om. „Să 
trecem deci la atac împotriva fatalismului", scrie Kotarbinski, 
această doctrină eronată și dăunătoare. Și, în acest spirit, 
„nu-i adevărat că nimic nu depinde de nimeni", nu-i ade
vărat că strădania individuală a fiecăruia este inutilă (în 
această mare de implicații contradictorii, de aspirații ideale, 
elanuri pure și nereușite sau decepții amare) ; după cum nu-i 
inutil să se persevereze în adecvarea continuă a mijloacelor 
la scopuri și în respingerea practicei inspirată de principiul 
filistin : scopul scuză mijloacele.' Nici un scop nu-și scuză, 
nici nu-și înnobilează prin împrumut din afară mijloacele 
sale, dacă se recunoaște că —în planul eticului — mijlocul tre
ce în scop, se infiltrează în scop, își fixează în structura 
scopului sensurile adînci ale naturii sale. Astfel, dacă cinstea 
e scopul, nu-i cu putință obținerea ei prin mijloace necinstite. 
E un non-sens. Sau dacă demnitatea umană e scopul, ca

(Continuare în pag. a Il-a) I
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1 în cele 10 luni care s-au în- 
Icheiat, tinerii din județul Alba 
Iau efectuat peste 3 000 000 ore 
Ide muncă voluntar-patrâotică. 
■costul lucrărilor realizate echi- 
Ivalînd cu o economie de 
16 500 000 lei.
I în orașul Blaj un mare număr 
Ide tineri au lucrat la refacerea 
Idișului distrus de apele Tîrna- 
Ivei și la repararea unor străzi 
Iși drumuri deteriorate. în mu- 
Inicipiul Alba Iulia, tinerii au 
(participat la acțiunile de cură- 
Ițire a noroiului de pe străzi, la 
(recuperarea unor materiale și 
|la introducerea conductelor de 
Iapă potabilă și canalizare.
I *
I După cum rezultă dintr-un 
(recent bilanț întocmit la Comi- 
(tetul județean Argeș, al U.T.C., 
paloarea lucrărilor realizate 
|prin muncă patriotică de cătiț? 
(tineret se ridică la 24 000 000 lei. 
|Această cifră sintetizează mun. 
(ca și spiritul gospodăresc de- 
Ipuse de mii de tineri care au 
I colectat 5 000 tone fier vechi, 
Iau recoltat 35 000 kg fructe de 
[pădure, au adunat 13 000 kg 
plante medicinale, au efectuat 
lucrări de întreținere a pășuni
lor naturale pe o suprafață de 
13 000 ha, și au sădit 153 000 
pomi fructiferi

•ir
Tinerii din întreprinderile, in

stituțiile, școlile și din satele 
județului Harghita, au predat 
oțelăriilor 1 500 tone fier vechi, 
au participat la împădurirea a 
70 ha teren, la îngrijirea arbo
retului pe 135 ha. la recoltarea 
a 3 250 kg fructe de pădure. Ti
neretul a participat, de aseme
nea, Ia lucrările agricole de 
vară și de toamnă. Numai la re
coltarea cartofilor, a sfeclei de 
zahăr și inului au participat 
peste 10 000 de tineri din ora
șele și satele județului. Din cal
culele întocmite la Comitetul 
județean U.T.C. rezultă că va
loarea totală a .lucrărilor reali
zate de tineri, în acest an, se 
ridică la 13 milioane lei,

^PENTRU TIMPUL OV. Li
[ghnemo
DEPARTE DE LUMEA DEZ. 

LĂNȚUITA. rulează la Patria 
(orele 9; 12,45; 16,30; 20,15), Melodia 
(orele 9; 12.30: 16; 19.45); Modern
(orele 9: 12.30; 16,30: 20).

CĂLĂTORIE IN JURUL CRA
NIULUI MEU : (orele 10; 12,15; 
14.15; 16,15) ; RAMU (Zilele filmu
lui indian) : rulează la Capitol (o- 
rele 18,30; 21).

KING-KONG EVADEAZĂ : ru
lează la Luceafărul (orele 9: 11.15: 
13,30; 16; 18 30 ; 21).

CICLUL DE FILME „CAPA ȘI 
SPADĂ" : rulează la Excelsior 
(orele 8,30; 12,30; 16,30; 20.30). Fla
mura (orele 9; 12,30; 16; 19.30).

CĂLUGĂRITA DIN MONZA : 
rulează la Festival (orele 9; 11.15: 
13,30; 16; 18,30; 21).

SECHESTRU DE PERSOANĂ : 
rulează la București (orele 9; 
11,15; 13,30; 16,30; 18,45; 21),
Favorit (orele 9; 11,15; 13.30; 15,45; 
18 15; 20,30), Feroviar (orele 9:
1145; 13,30; 16: 18,15; 20,30).

MĂSURA RISCULUI : rulează 
la Central (orele 9: 11.15: 13.30: 16: 
13,15; 20,30).

HIBERNATUS : rulează la Vic
toria (orele 9; 11.15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45), Drumul Sării (orele 15.30: 
17.45; 20).

DE ȘAPTE ORI ȘAPTE : rulea
ză la Lumina (orele 9—15,30 în 
continuare ; 18,15; 20,45). GrlvRa
(orele 9.30; 11,30; 16; 18,15; 20,30). 
Gloria (orele 9; 11,15: 13 30: 16: 
18.15: 20.30).

ULTIMlfL MOHICAN : rulează 
la Doina (orele 11,30; 13,45; 16; 
18,45; 20,30) Bucegl (orele 10; 16; 
18.15; 20,30). Tomis (orele 9; 11,15: 
13.30; 14 45. 18.15; 20,30).

PROGRAM DE FILME DOCU
MENTARE rulează la Timpuri 
Noi (orele 9—21 în continuare).

PATRICIA ȘI MUZICA : ru
lează la înfrățirea (orele 15,30: 
17,45: 20). Lira (orele 15,30; 18;
20.15).

CANARUL ȘI VISCOLUL i ru
lează la Buzești (ora 20,15).

SCENA
• La studioul Cassandra — a 

treia premieră a studenților- 
actori, un spectacol coupe „Co
morile vremii", ce-și propune să 
adufeă la rampă, înlăturînd pra
ful... vremii, cîteva dintre pri
mele texte ale dramaturgiei na
ționale. în regia lui C-tin Mo- 
ruzan și Mihai Mereuță vom 
vedea „Conversații" și „Comoria 
vremii" de C. Facca și „îngim- 
fata plăpămâreasă" de Cos- 
tache Caragiali. Din distribuție 
notăm numele unor studenți 
cunoscuți deja marelui pu
blic : Florin Zamfirescu, Mihai 
Perșa, Ștefan Velniciuc, Gelu 
•Colceag, Tamara Crețulescu, Lu
cian Muscurel,

• Ne vizitează Teatrul de 
Stat din Oradea, cu un grupaj 
de spectacole reprezentativ 
pentru actuala stagiune.

în zilele de 16, 17, 18 și 19 no
iembrie vă invităm la „Casa cu 
două intrări" de Calderon de la 
Barca — spectacol montat de o 
tinără regizoare : Nicoleta Toia, 
la celebra piesă a lui Arthur 
Miller „Moartea unui comis vo
iajor" (în rolul lui Willy Lo- 
man — artistul emerit Dorel 
Urlățeanu) și la spectacolul care 
a inaugurat stagiunea orădea- 
nă „Arca Bunei speranțe" de 
I. D. Sirbu — Pe afișul turneu
lui remarcăm nume de tineri 
actori: Elisabeta Jar (cunoscută 
publicului din filmul „Haidu
cii"). Andra Teodoreeeu, Crig 
Dristaru, Ben Dumitrescu, Nico- 
lae Barosan.

• Recomandăm telespectato
rilor un moment muzical de 
mare frumusețe, care ne rea
duce glasul și dramatismul im
presionant al cîntăreței Maria 
Tănase. O peliculă omagială

AGONIE ȘI EXTAZ : rulează la 
Buzești (orele 14; 17).

SUB SEMNUL LUI MONTE 
CRISTO : rulează la Dacia (orele 
8 45—20,30 în continuare).

AURUL : rulează la Unirea (o- 
ra 14,30).

MAYERLING : rulează la Unirea 
(ambele serii) : (orele 16; 19,15). 
Popular (orele 15.30: 19).

DEGETUL DE FIER : rulează la 
Crîngași (orele 15.30; 18; 20,15) Fe
rentari (orele 15.30; 18).

NUMAI MORTUL VA RĂSPUN
DE ; rulează la Ferentari (ora 
20,15).

100 DE CARABINE : rulează la 
Ciulești (orele 1»; 15.»: 13: M15), 
Volga (orele 9.30: 11 J»: 11.38; 16:
18.30 : 20.30).

PĂSĂRILE : rulează la Cotro- 
ceni (orele 15,»; 17 45; 20.15).

PETRECEREA rulează la Pa
cea (orele 15,45; 18; 20).

IN ARȘIȚA NOPȚII rulează la 
Floreasca (orele 15.30; 18: 20.»). 
Aurora (orele 9: 11.15; 13,30; 15.45; 
18: 20.15).

COMEDIANTH s rulează la Vii
torul (orele 16; 19).

SENTINȚA : rulează la Miorița 
(orele 16; 12,15; 15; 17.30; 20).

DRAGOSTE ȘI VITEZĂ : rulea
ză la Moșilor (orele 15,30; 18: 20.15).

HAIDUCII : rulează la Munca 
(orele 16: 18. 20).

AMBUSCADA . rulează la Flacă
ra (orele 16: 18: 20).

CADAVRUL VIU t rulează la 
Arta (orele 1550; 19).

AȘTEAPTĂ PINA SE ÎNTUNE
CĂ : rulează la Vitan (orele 15.30; 
18; 20.15).

GREȘEALA REGELUI : rulează 
la Rahova (orele 16: 18; 20).

ÎNTOARCEREA DOCTORULUI 
MABUSE : rulează la Progresul 
(orele 15.»; 18; 20 15).

STRĂINII : rulează la Cosmos 
(orele 1550; 18: 20 15).

SERENADA STRĂZII : rulează 
la Cinemateca — Union (orele 10; 
12: 14 15) ; FEMEILE NU SÎNT ÎN
GERI' (orele 16.30; 18.45) ; MEDA
LION CHARLIE CHAPLIN (ora 
21). 

oare găsește inspirate cores
pondențe filmice imaginilor din 
cîntecele marii cîntărețe. Se nu
mește ’..Lume, lume" și consti
tuie subiectul emisiunii „Relu
are la cererea telespectatorilor" 
de duminică 15.XI. ora 14,30.

• Notăm o premieră de tea
tru T.V. : marți 17 noiembrie, 
orele 29.30, piesa de debut a 
dramaturgului Victor Ion Po
pa : „Ciuta" într-o adaptare re
gizată de Geo Saizescu. în ro
lul Carmen Anta — Mariana 
Mihuț. alături de Emil Hossu. 
Eugenia BâdulescO, Ninetta 
Guști, Șt. Mihăilescu-Brăila.

• In cadrul emisiunii „Scena 
și ecranul", alături de prezen
tarea spectacolului „Cafeneaua" 
de Goldoni, regizat la teatrul 
din Ploiești de tinărul regizor 
italian Paolo Magelli, avem o- 
cazia să cunoaștem datorită u- 
nui interviu acordat redactoru
lui emisiunii, cîteva din opi
niile acestui tlnăr creator: 
„Sînt fericit că undeva, depar
te, în Ploieștiul nostru, am trăit 
o clipă cu adevărat" — scrie 
Paplo Magelli in caietul pro

Mariana Mihuț ți Emil Hossu in spectacolul „Cinta“ 
de V. I. Popa Foto : AUREL COPOS

SÎMBATA. 14 NOIEMBRIE 1910

Opera Română : TOSCA — ora
19,30 ; Teatrul de Operetă : PRIN
ȚESA CIRCULUI — ora 19.» ; 
Teatrul National .1. L. Caragiale" 
(Sala Studio) : MOARTEA ULTI
MULUI GOLAN — ora » ; Tea
trul Sovremennik (Moscova) : (în 
Sala Comedia a Teatrului National 
..L L. Caragiale") : FĂRĂ CRUCB
— ora 1959 ; Teatrul Jluda Sturâ- 
za Bulandra* (Schitu Mâgureanu) : 
tandrețe și abjecție — ore 
39 ; (Sala Studio) : HARFA DE 
LA.RBA — ora 30 ; Teatrul de Co
medie : -ARCA BUNEI SPERAN
ȚE — ora 2S : Teatrul Mic : PRI
MARUL LUNII ȘI IUBITA SA — 
ora 16 ; DANSUL SERGENTULUI 
MUSGRAVE — ora » : Teatrul 
,.C. I. Nottara* (B-dul Magheru) : 
SUS PE ACOPERIȘ... IN SAC — 
ora 19,30 ; (Sala Studio) : LUCIAN 
BLAGA ; EROII — ora 16.30 1 
CERCUL MORTH — ora 20 ; Tea
trul Giulești : COMEDIE CU OL
TENI — ora 19.39 ; Teatrul Evre
iesc de Stat : VRĂJITOAREA — 
premieră — ora 19,30 : Teatrul 
„Ion Vasilescu" : FETELE DIDI- 
NEI — ora 19,» : Teatrul ,.Ion 
Creangă" : ROATA MORH — ora 
9.30; Teatrul „Țăndărică" (Cal. 
Victoriei) ; O POVESTE CU CIN- 
TEC — ora 17 ; NOCTURN III — 
ora 21.» ; (Str. Academiei) : CĂ
LUȚUL COCOȘAT — ora 15 ; Tea
trul ,C. Tănase" (Sala Savoy) : 
LA GRĂDINA CĂRĂBUȘ — ora
19,30 ; (Cal. Victoriei) : LOGODNI
CELE ATERIZEAZĂ LA PARIS
— ora 19,30 ; (la Sala Palatului) : 
SE CAUTĂ O VEDETĂ — premie
ră — ora 19,30 ; Ansamblul „Rap
sodia Română" : PE ARIPILE 
RAPSODIEI — ora 20 ; Circul 
Globus : STAR CIRCUS ’70 — ora
19,30. 

IV0I PREMIERE CINEMAJOGRAEICE >)

gram al spectacolului „Cafe
neaua", declarat „o experiență 
de teatru epic". Despre această 
experiență regizorul va vorbi și 
in fața telespectatorilor.

PORTATIV
Din sumarul" muzical al săptă- 

mînii semnalăm :

• Prezența la București a unuia 
dintre cei mai interesanți șefi de 
orchestră ai lumii contemporane : 
Pierre Colombo, președinte al Tri
bunei Internaționale a Compozi
torilor și membru al Comitetului 
Executiv al Consiliului Internațio
nal al Muzicii.

In programul pe care și l-a pro
pus la pupitrul Orchestrei Simfo
nice a Radioteleviziunii întîlnim : 
Trei Nocturne de Debussy, Mica 
Simfonie concertantă de Frank 
Martin și două opusuri beethove- 
niene — Uvertura „Coriolan" și 
Simfonia a 4-a.
• Luni seara, la Studioul Con

servatorului bucureștean, studenții 
ne prezinU o interesantă partitu
ră contemporană : „Prizonierul" 
de Luigi Dallapiccola.

DUMINICA. 15 NOIEMBRIE 1970

Opera Română : RĂPIREA DIN 
SERAI — ora 11 ; SEARĂ VIENE- 
ZĂ — ora 19,30 ; Teatrul de Ope
retă ; SUZANA — ora 10.» ; SIN. 
GE VTENEZ — ora 19.» ; Teatrul 
National „I. L. Caragiale" (Cal. 
Victoriei) • REGELE LEAR — ora
10.30 ; FANNY — ora 15.» și 20 ; 
(Sala Studio) : MOARTEA ULTI
MULUI GOLAN — ora 15.30 ; PĂ
RINȚII TERIBILI — ora 10.30 și 
20 ; Teatru] ..Lud» Sturdza Bu- 
landra" (Schitu Mâgurean j) : UN 
TRAMVAI NUMIT DORINȚĂ — 
ore 1050 ; LEONCE ȘI LENA — 
ore 2» : (Sala Stodto) : PURICELE 
ÎN URECHE — ore 29 : Teatrul 
de Comedie : CHER ANTOINE — 
ore 39; Teatrul Mie : PRI
MARUL LUNII Șl IUBITA 
SA — ora 16; DON JUAN 
MOARE CA TOȚI CEILALȚI — 
ora 30 ; Teatrul „C. L Nottare* 
(B-dul Magheru) : BĂRBAȚI
FĂRĂ NEVESTE — ora 10 ; RE
BELUL — ore 1950 : (Sala Stu
dio) : NĂZDRĂVANUL OCCIDEN
TULUI — ora 1050 ; O LUNA LA 
ȚARĂ — ora 16; CÎND LUNA E 
ALBASTRĂ — ora 20 : Teatrul 
Giulești : ACEȘTI ÎNGERI TRIȘTI
— ora 10 : TANGO LA NISA - 
ora 19 30 . Teatrul Evreiesc de 
Stat : LUMPACIUS VAGABUN. 
DUS — ora 11 VRĂJITOAREA
— ora 19.» ; Teatrul „Ion Vasi- 4 
lescu" : VIAȚA O COMEDIE — 
ora 10 și 19 30 ; Teatrul „Țăndări
că" (Cal. Victoriei) : O POVESTE 
CU CÎNTEC — ora 11 : (Str. Aca
demiei) : CĂLUȚUL COCOȘAT — 
ora 11 ; Teatrul „C. Tănase" (Sala 
Savoy) : LA GRĂDINA CĂRĂBUȘ
— ora 19.30 ; (Cal. Victoriei) : LO
GODNICELE ATERIZEAZĂ LA 
PARIS — ora 11 ; (la Sala Palatu
lui) : SE CAUTĂ O VEDETĂ — 
ora 11 și 19.30 ; Ansamblul „Rap
sodia Română" : PE ARIPILE 
RAPSODIEI — ora 20 ; Circul 
Globus : STAR CIRCUS '70 — ora 
10 ; 16 și 19,».

• In sfîrșlt, in zilele în care or
chestra simfonică continuă turneul 
prin Europa. Filarmonica bucureș- 
teană ne propune remarcabile 
programe de muzică camerală : 
miercuri și sîmbătă Ia Ateneu 
două concerte susținute de astă- 
dată de Horst Gehann în cadrul 
ciclului „Muzica de orgă de-a 
lungul veacurilor", Iar luni la Ate
neul Român, o seară de Cvartete 
italiene (Boccherini, Casella, Pa
ganini), prezentate de Cvartetul 
Filarmonicii din Cluj avindu-1 
drqpt prim violonist pe Ștefan 
Ruha.

I. S.

PLASTICĂ
• în foaierul Teatrului de 

Comedie — un vernisaj care 
atrage atenția atit iubitorilor 
artei plastice, cit Și cititorilor 
lui Urmuz. Scenograful Dan 
Nemțeanu, aflat la a 2-a expo
ziție personală (prima în 1968. 
de scenografie și desen) este 
semnatarul expoziției intitulată 
„Prin grădina lui Urmuz".

— Sînt ilustrații la textele 
scriitorului ?

— Nu. îmi place foarte mult 
Urmuz și textelor lui nu cred 
că li se pot face ilustrații di
recte. Expoziția este o încerca
re de reprezentare a unor te
me, a unor structuri-jaloane ale 
creației lui Urmuz. Am încer
cat să surprind plastic spaima 
de metamorfoză, omul care gli
sează spre mașină sau pasăre. 
Tablourile nu au titluri, am In
clus insă în cuprinsul expozi
ției fragmente de texte semnate 
de Urmuz.

• La Galeriile de Artă „Am
fora". Semnalăm expoziția de 
pictură Liviu Stoicoviciu.

• Duminică 15 noiembrie, la 
orele 12, Galeriile de Artă ,,O- 
rizont" ne invită la vernisajul 
unei expoziții de grup. Vom 
vedea lucrări de grafică apar- 
ținind artiștilor plasticieni : 
Herry Guttman, Valentin T. Io- 
nescu. Adrian Dumitrache, Dan 
Erceanu, Gheorghe Leolea, Ion 
Panaitescu.

Rubrică redactată de 
LILIANA MOLDOVAN

SÎMBATA, 14 NOIEMBRIE 19TI

PROGRAMUL I

• 17.lt Deschiderea emisiunii 
• 11,15 Bună seara, fete I Bună 
seara, băieți ! • 1K29 ÎMI de ser. 
— emisiune pentru cei mici • 2®.W 
Tele-enciclopetiia • ..Crizan
tema de aur**. Procrans de roman
țe realizat cu concursul laureapktr 
ee.ție: a d-a a Festivalului ce la 
Ti rfmrifte n nJă FWb «rial : 
^-Incoruptibilii* • 22,45 Telesport. 
Aspecte de la f^r. alele Campiona
tului european de box — juniori.

PROGRAMUL H

• 2t» Reflector • a.» Seara 
melomanului • 22-C6 Reportaj pe 
glob : Philadelphia Arabica-
• 22.15 Film serial : „Vidocq* (V)
• 22.40 Astă seară, jazz !

DUMINICA, 15 NOIEMBRIE lfît

PROGRAMUL I
• 9,00 Matineu duminical pen

tru copii și școlari • 10,00 Viața 
satului • 11,30 Amfiteatru muzi
cal: Beethoven azi • 12.00 De 
strajă patriei • 12,30 Fotbal Pe
trolul — Dinamo București • 
14,30: în reluare la cererea tele
spectatorilor — Lume-Lume (film 
omagial închinat Măriei Tănase)
• 18.00 Unde-i greșeala ? Emisiu
ne concurs • 19,00 Cîntec și joc 
din Tara de Sus a 20.00 Film ar
tistic .,O proprietâreasă ciudată**
• 22.45 Duminică sportivă.
PROGRAMUL II
• 20.00 Lumea copiilor. Biblio

teca lui Așchiuță c 20.30 drama
turgia secolului XX — „Discurs 
pentru o floare- de Paul Everac
• 22.10 Reluarea serialului de 
sîmbătă seara.

CONSFĂTUIREA REPU
BLICANĂ A CINEAȘTI

LOR AMATORI
în zilele de 12—13 noiembrie * 

avut loc în Capitală Consfătuirea 
republicană a cineaștilor amatori, 
organizată de Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă. Consiliul 
Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România. Comi
tetul Central al Uniunii Tineretu
lui Comunist și Consiliul Național 
al Organizațiilor de pionieri, în 
colaborare cu Asociația cineaști
lor. în cadrul consfătuirii au fost 
reliefate succesele dobîndite de 
cele peste 200 cinecluburi, care 
numai în ultimii doi ani au reali
zat circa 1000 filme, cu tematică 
inspirată din industrie, agricultu
ră, viața socială și spirituală a 
oamenilor muncii de la orașe și 
sate. a tineretului, pionierilor, 
studenților. Totodată, au fost 
dezbătute sarcinile actuale și de 
perspectivă ale cineamatorismului 
din România, problematica, orien
tarea și conținutul producției cine
matografice de amatori, necesita
tea ancorării ei într-o mai mare 
măsură în actualitatea vieții con
temporane. ridicării nivelului și 
calității artistice a filmelor.

Un loc important în cadrul 
consfătuirii l-au ocupat dezbate
rile privind activitatea cineama- 
torilor în întîmpinarea aniversării 
semicentenarului Partidului Co
munist Român și desfășurarea ce
lui de-al II-lea Festival al cine- 
amatorilor închinat acestui eveni
ment.

Au fost dezbătute, de asemenea, 
proiectele regulamentelor de or
ganizare și funcționare a cine- 
cluburilor și a Comisiei naționale 
a cineaștilor amatori, făcîndu-se 
numeroase propuneri de îmbună
tățire a acestora.

(Agerpres)

SHIRLEY TEMPLE 
BLACK LA BUCUREȘTI

SHIRLEY TEMPLE BLACK, ac
tivistă pe tirîm sobial-cultural- 
umanitar din S.U.A., fostă actriță 
de cinema, celebrul copil minune 
al filmului american din anii 
antebelici, a sosit vineri în țara 
noastră.

în timpul șederii în România, 
Shirley Temple se va întîlni cu 
oameni de artă și cultură din Ca
pitală, va vizita obiective și in
stituții social-culturale româ
nești.

In ziua de luni, 9 noiem
brie, ADRIAN TEODORES- 
CU, în virstă de 13 ani, din 
București, Calea Grlviței 
226. bl. 5 sc. B, ap. 13 
(telefon 17.85.17) a dis
părut de acasă. A doua zi 
dimineață, se pare, că ar fi 
fost văzut pe Calea Grivîtei 
in apropierea stației Ca- 
raimzn. Copilul are • Ma
tură de LS7 m. fața evală

și părul scurt. Este im
bricat in pantaloni gri- 
negri din tergal, pulover 
de culoare maro inchis și 
scurtă impermeabilă cu 
glugă și încălțat cu ghete 
de baschet din material plas
tic (alb-negru). Orice rela
ție despre el transmisă or; 
ganelor de miliție poate fi 
utilă pentru găsirea sa.

O cil G n d cir

VASILE CONJA,
o personalitate de prestigiu 

a culturii românești
Spirit creator, gînditor cu re

marcabile însușiri, deschis ide
ilor noi ale epocii, Vasile Con
ta ne-a lăsat o moștenire filo
zofică ce se înscrie pe coordo
nate majore ale cugetării noas
tre teoretice și politice, reco- 
mandîndu-1, cu legitimă îndrep
tățire, ca una din personalită
țile proeminente ale culturii 
noastre progresiste. Scrierile 
sale materialiste au îndeplinit 
prin ideile lor înaintate și un 
însemnat rol în pregătirea din 
punct de vedere ideologic a 
climatului favorabil pătrunderii 
și răspîndirii filozofiei marxi
ste în România. Conta însuși 
a făcut parte din grupul de in
telectuali români progresiști 
care și-au dat adeziunea la In
ternaționala I-a.

Este știut că în timpul stu
diilor din Belgia el a luat cu
noștință de activitatea desfășu
rată de Marx și Engels și a ma
nifestat interes pentru lupta a- 
cestora împotriva curentelor u- 
topice, împotriva anarhismului, 
a curentelor mic-burgheze din 
mișcarea socialistă. Fără a de
păși în politică concepția de- 
mocrat-burgheză, naționalistă, 
Conta se pronunță răspicat 
împotriva hazardului, a arbi
trarului atît în lumea naturii 
cit și în aceea a societății.

De altfel în lucrarea sa de 
căpătîi — Teoria fatalismului, 
Conta încearcă o interpretare 
deterministă, anticreaționistă a 
fenomenelor sociale și politice. 
Nu este mai puțin adevărat în
să că, sub influența lui Buckle 
și Comte îndeosebi, Conta se 
situează mai degrabă pe pozi
țiile unui determinism geogra
fic, nedistingînd clar specifi
cul vieții sociale.

Născut în urmă cu 125 de ani, 
la 15 noiembrie 1845, în satul 
Ghindăoani, județul Neamț, în
tr-o familie cu mulți copii, 
Conta, după terminarea școlii 
elementare la Tg. Neamț, se în
scrie la liceul din Iași pe care-1 
termină cu rezultate excepțio
nale. Studiile superioare în
cepute în țară, la Facultatea de 
drept din Iași, sînt continuate 
în străinătate. în 1869, la un 
an după ce iși luase bacalaurea
tul, Conta obține o bursă din 
partea „Societății pentru încu
rajarea junimii române la în
vățătură" datorită căreia a ur
mat studii de comerț la Insti
tutul de comerț din Anvers, și, 
paralel dreptul la Bruxelles, 
reușind ca după trei ani să ob
țină diploma de absolvent al 
institutului ți pe aceea de doc
tor în drept. întors în țară, 
Conta se dedică unei prodigi
oase activități științifice.

Preocupările filozofice ale 
ginditorului român, care înce
puseră să se contureze încă din 
ultimii ani de liceu, au fost 
extinse ți adîncite cu o rîvnă 
neobișnuită în perioada studii
lor din Belgia, cind se apleacă 
cu pasiune asupra ooerelor lui 
Darwin, Spencer, Haekel, La- 
mark, Buckle ș. a. Nu la mult 
timp după revenirea în țară 
este numit profesor de Drept 
civil la Universitatea ie
șeană, dar activitatea filozofică 
este continuată cu aceeași in
tensitate de mai înainte.

în timpul petrecut în străi
nătate. mișcarea muncitorească 
internațională, față de care 
Conta are o atitudine de sim
patie și înțelegere. începe să 
se manifeste tot mai viguros. 
Aceasta exDlică faptul că în- 
cepînd chiar din prima parte 
a activității de cercetător și 
dascăl, ia legătură cu cercurile 
socialiste din Iași, fiind carac
terizat de ziarul socialist „îna
inte". (1880) ca „socialist de 
principii si convicție", admis 
in „Asociația internațională a 
lucrătorilor".

Conta frecventează și ședin
țele „Junimii", unde citește din 
lucrările sale și publică în re
vista .Convorbiri literare" 
principalele sale studii filozo
fice de orientare materialistă : 
Teoria fatalismului : Teoria 
ondulațiunii universale ; încer
cări de metafizică. Sub auspi

ciile cunoscutei societăți ieșene, 
Conta a ținut „Prelecțiuni 
populare", pe teme apropiate 
de preocupările sale filozofice : 
Materialismul, Fetișismul, Sta
rea economică etc. însemnăta
tea și originalitatea ideilor pe 
care le prezenta — claritatea 
expunerilor au făcut din Conta 
un filozof prețuit și admirat.

Gîndirea filozofică și social- 
politică a lui Vasile Conta s-a 
format în condițiile orientării 
materialiste a științelor naturii 
din țara noastră, ale noilor cu
ceriri științifice din vremea sa, 
precum și sub influența acelei 
părți a burgheziei românești 
interesată în dezvoltarea indus
triei naționale.' Este știut că- 
înainte de Conta, principalele 
probleme ale filozofiei materia
liste de la noi au fost abordate 
îndeosebi de oamenii de știința 
cu preocupări filozofice numai 
în ramura specialității lor. Va
sile Conta este primul nostru 
gînditor care ridică aceste 
preocupări spontane și dispara
te la nivelul examinării siste
matice a problemelor filozofice, 
la rangul de sistem, dezvol- 
tînd o filozofie cu importante 
elemente dialectice. Paleta pre
ocupărilor filozofice la gîndi- 
torul moldovean este destul de 
bogată. Combătînd idealismul, 
el va aborda în mod sistematic, 
de pe pozițiile materialismului, 
problema materiei, mișcării, a 
spațiului gi timpului, a determi
nismului, problema evolu
ției, a raportului dintre filozo
fie si științele particulare și al
tele, folosind în acest scop des
coperirile înregistrate de știin
țele naturii din vremea sa, pe 
care le-a generalizat în sinteze 
originale. Unul din meritele 
gîndirii sale constă în încerca
rea de a-și orienta investigațiile 
spre acele sectoare ale cunoa
șterii științifice, unde materia
lismul nu se putuse afirma cu 
destulă autoritate.

în „Teoria fatalismului", Con
ta dă o replică teoriilor idea
liste care afirmau indeterminis- 
mul fenomenelor psihice și in 
primul rînd teoriei „liberului 
arbitru", Conta susține că su
fletul este o însușire, o funcție 
a creierului.

Idei valoroase susține Conta 
și în alte domenii cum ar fi : 
teoria actului reflex; teoria cu
noașterii ; criteriul adevărului 
etc.

Vasile Conta a urmărit să de
monstreze atît natura materia
lă a fenomenelor psihice cit și 
determinismul acestora, susți- 
nind insă un determinism meta
fizic. Explicația pe care încear
că să o dea el conștiinței, deși 
conține teze materialiste, nu a 
depășit limitele antropologis- 
mului. El nu s-a putut ridica 
pînă la o înțelegere cu adevă
rat materialistă a vieții sociale, 
— explictnd conștiința pe baza 
teoriei întipăriturilor.

Gînditorul român, pornind de 
la tezele filozofiei sale materia
liste, care puneau ur» accent 
deosebit pe practică, pe experi, 
ență. a acordat o mare impor
tanță industriei. Pe linia dez
voltării industriei naționale, a 
comerțului autohton, a apărării 
integrității țării și respectării 
independenței naționale se în
scriu în general acțiunile sale 
politice.

Filozofia materialistă a lui V. 
Conta, ateismul lui militant, ca 
și ideile sale înaintate au jucat 
un rol progresist în cultura 
românească din ultimele dece
nii ale secolului trecut, consti
tuind O punte de trecere spre 
ideile socialiste. Se știe că mai 
mulți militanți socialiști au fost 
influențați de filozofia sa : Rai- 
cu Ionescu-Rion, P. Mușoiu. I. 
Nădejde ș. a. Revista „Contem
poranul" tl aprecia drept „li
nul din cei mai adînci cugetă
tori ai veacului nostru".

S-a stins din viață la 21 a- 
prilie 1883, într-un moment cind 
ar fi putut crea și alte opere 
valoroase pentru cultura și ști
ința românească.

Dr. M. VOICULESCU
I. POPA
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La cinematograful Patria din Capitală 
regia : COSTA GAVRAS
cu : Yves Montand, Irene Papas, Jean-Louis 
Trintignant, Renato Salvatori, Jacques Perrin 
coproducție franco-aigeriană
Film distins cu :

— Premiul Juriului și pentru cea mai bună interpretare mas
culină lui Jean-Louis Trintignant — Cannes 1969.

— Oscar 1969 pentru cel mai bun film străin.

Bl
producție a studiourilor bulgare 
regia: LADA BOIADJIEVA 
cu : Stoicio Mazgalov, Petr Cernev, Jivko Gar- 

varsov, Rumena Gheorghieva

producție a studiourilor engleze 
regia : JIM O’CONNOLLY

DEMNITATE
(Urmare din pag. I)

năzuință înaltă, într-un anumit sens supremă a ființării 
umane, cine ar putea crede că omul însuși ar aspira la pro
pria sa demnitate altfel decît ca un original sau anti-confor- 
mist, dacă tocmai absența acestei însușiri i-ar fi mqi cu per
severență solicitată și mai continuu încurajată. Cine ar putea 
crede că practicînd lașitatea, s-ar obține curajul ? Că prac
ticed lenea, s-ar obține hărnicia. Că practicînd minciuna, 
s-ar obține adevărul. Că practicînd ipocrizia și duplicitatea, 
s-ar obține lealitatea și sinceritatea ? Adecvarea mijloacelor 
la scop devine, astfel nu o simplă dovadă de abilitate în 
sistemul practic al soluțiiffir economice. Aparent economice. 
Căci o comunitate se induce pe sine însăși în eroare, de 
pildă în relațiile de familie, de dragoste, de prietenie, sau 
într-o colectivitate de muncă, școlară sau politică, dacă preo
cuparea se îndreaptă precumpănitor spre aparențe (salvarea 
aparențelor), lăsîndu-se sub cuta pudică (și implicit dupli
citară) a tăcerii indiciile de inadvertență dintre vorbă și 
faptă. Tăcerea devine aici un mijloc, numai pentru că scocul 
este aparențe, dar este un mijloc neadecvat și opus dacă 
scopul este dragostea însăși, sau prietenia, sau primatul 
obștescului și numai acesta în cazul politicei.

Ce să faci și ce să nu faci, meditează Kotarbinski despre 
viața demnă. E o întrebare care sună întrucîtva imperativ, 
ca un apel, o chemare la răspundere a individului, o solici
tare evidentă la inițiativă în planul practicei morale. Nu se 
spune ce să faci și ce nu. Se conturează, în schimb, tăios, 
ideea că întrebarea n-ar mai putea fi ocolită în termenii 
unei vieți, care aspiră să nu se refugieze în uitare și nepăsare 
de sine, nedemne de om. încît, pe măsură ce viața demnă 
se instituie ca un atribut al omului contemporan, întrebarea 
despre raportul real dintre mijloc și scop, sau despre ce să 
faci și ce nu li se impune cu aceeași necesitate.

La acest nivel atins, a trăi demn devine o constantă și o 
condiție a omului. O confruntare continuă, un mod de a 
trăi liber și de a participa la creația istorică a unei alte 
spiritualități umane. Un mod de a înțelege și a trăi socia
lismul în conformitatea mijloacelor cu scopurile sale.



\

Nu mai este desigur pentru ni
meni o noutate faptul că uzina 
bucureșteană „Grivița roșie" li
vrează în prezent, cu aprecieri e- 
logioase, o foarte largă gamă de 
utilaje pentru industria chimică 
atît pentru nevoile noastre inter
ne cit și — în baza contractelor 
încheiate cu diverși clienți stră
ini, departe peste hotarele țării. 
Demn de remarcat este că toate 
aceste produse sînt la un bun 
nivel calitativ, neînregistrîndu-se 
în acest sens nici un fel de re- 
clamații din partea beneficiarilor, 
în ceea ce privește realizarea în 
termen a sarcinilor de plan con
tractuale însă, uzina „Grivița ro
șie" nu are toate motivele de sa
tisfacție. Ba dimpotrivă, de îngri
jorare. De altfel, iată situația ono
rării obligațiilor ce-i revin, acum, ■ 
doar cu cîteva săptămîni înainte 
de data încheierii anului.

Sîntem în secția a patra me
canică „vagoane-cistemă" -— sec
ția unde în foarte mare măsură 
se hotărăște soarta utilajelor cu 
aviz pentru export.

— Ce ne puteți spune în le
gătură cu situația de fapt a con
tractelor dv. ?

— Secția noastră, ne spune to
varășul ing. Z. Lupu din cadrul 
acestui compartiment, confecțio
nează în prezent vagoane-cistemă 
de 60 m.c. și 50 m.c. bitum pen
tru export. Pînă la sfîrșitul lunii 
iulie treaba a mers bine, aveam 
chiar o depășire a planului cu 
circa 30 de vagoane. Din luna 
octombrie însă au început să 
apară diverse neajunsuri care 
ne-au menținut sub plan cu cir
ca 12 -vagoane.

— Care sînt neajunsurile la 
care vă referiți ?

— Să le luăm pe rînd. Pentru 
noiembrie avem prevăzut să rea
lizăm 50 vagoane-cistemă de 50 
m.c. însă nu e greu să dovedesc 
că nu le vom putea realiza în 
întregime în această lună din mai 
multe motive. în primul rind este 
vorba despre aprovizionarea cu 
materiale. La data de 30 octom
brie, deci cînd trebuiau să fie 
puse în lucru, tabla necesară nici 
nu venise în uzină. Pregătirea în 
secțiile primare așadar, cum ar

fi debitarea, ambutizarea, execu
ția pieselor la secția prelucrări 
mecanice și apoi montarea și 
asamblarea lor la secția a cincea 
montaj, este mult întîrziată pen
tru că ciclul presupune cel puțin 
15 zile. Așa stînd lucrurile ne-au 
mai . rămas pentru execuția lor 
doar 15 zile, timp cu totul insu
ficient.

La această observație am mai 
adăuga cîteva constatări eloc
vente. Un procent destul de ri
dicat de piese turnate vin în sec
țiile prelucrătoare cu o calitate

goane Arad care le prel acrează și 
nici Uzinele mecanice Tioi șnora 
care le asamblează na t-aa în
cadrat cu regulantate in teraoe- 
nele stabilite.

în ce o privește. cootrxerea 
Uzinei „Grivița roșie” prm servi
ciul său de investi fc n-a râspcns 
nici ea cu toată sobotuăzaca sa 
nevoile secției, de a o dota ca 
mașinile de găurit s alezat, ca 
cea de filetat p cu strungul re
volver prevăzute în schema a- 
cesteia și reclamate ca mare 
stringență. Tîrser.: ca care o
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necorespunzătoare, ceea ce în
greunează și încetroează rtrool 
de muncă la prelucrări. Dificultăți 
foarte mari se întimțună apei, 
așa cum mai «p—«earn, in do
meniul aprovizionării tehnxo-ăn- 
teriale care a creat și creează ia 
continuare destule neajunsuri ta 
desfășurarea j procesu
lui de producție ca și bura de 
operativitate cu care colaborato
rii uzinei înțeleg să-și achite obli
gațiile contractuale. Din acest 
punct de vedere trebuie arătat că 
nici Uzina ,223 August", care li
vrează cadrele metalice și tra
versele turnate, nici Uzina de va-

fDcbeiată. Numărul destul de 
mare de rebuturi și proporția 
nesatisfăcătoare în care își înde
plinesc normele lunare o bună 
parte dintre tinerii proaspăt ca-

V.TjC. >-rr găset Iacă ac peuxm 
eoyocad Ier. p-as gâaât âaoaee de 
educație pca care aă-f arda-ă Sa 
rmdal celor cue wv urm: ca ab
negație și tăspaadeer.
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A vorbi în aceste zile despre 
piața produselor agroalimenta- 
re, o primă referire trebuie fă
cută. desigur, asupra modului 
în care se face aprovizionarea 
și desfacerea cu legume și zar
zavaturi. Sîntem în perioada în 
care astfel de produse sînt în 
continuare căutate.

Tocmai de aceea satisfacerea 
cerințelor de consum ale popu
lației presupune, pe de o par
te, o aprovizionare ritmică 
piețelor, iar pe de alta, 
facerea lor în asemenea 
diții îneît cumpărătorul 
poată procura necesarul

A

risipă de timp. Realizarea aces
tor imperative ale comerțului 
modern nu poate fi desigur ana
lizată fără luarea în considerare 
și a condițiilor deosebit de ne
favorabile ale anului agricol pe 
care-1 traversăm.

Se știe, agricultura a avut de 
făcut față unor condiții deose
bit de grele. Mari suprafețe 
cultivate cu legume au fost com
plet distruse, de pe altele pro
ducțiile realizate au fost mult 
mai mici decît in anii obișnuiți. 
Pentru înlăturarea acestor con
secințe. s-au depus și se depun, 
în continuare, eforturi susținute. 
S-a acordat o deosebită atenție 
recoltării culturilor, asigurării 
mijloacelor de transport și a 
condițiilor de depozitare ; pen
tru unele produse statul s-a îr>- 
grijit să asigure completarea lor 
prin import. Faptul că și piețele 
orașelor Ploiești și Tîrgoviște — 
unde recent am întreprins un 
raid — oferă imaginea existen
ței unor cantități îndestulătoare 
de legume cum ar fi varză, car
tofi, morcovi, gogoșari, conopi
dă, ridichi, țelină, sfeclă și 
fructe, este urmarea preocupări
lor amintite. Alături de aceste 
legume, fructe și zarzavaturi, 
piețele orașelor amintite oferă, 
de asemenea, cetățeanului can
tități suficiente și în sortimente 
variate de carne de vacă, porc 
și oaie, pește.

Numai existența acestor pro
duse nu înseamnă însă totul. Nu 
înseamnă că piețele orașelor 
Ploiești și Tîrgoviște sînt galan
tarele unei serviri așteptate, pe

care și le dorește orice gospodi
nă și pe care comerțul printr-o 
bună organizare, le poate oferi.

După cum nu putem să nu 
observăm că recenta vizită fă
cută de tovarășul Nicolae 
Ceausescu în piețele Capitalei, 
indicațiile pe care le-a dat cu 
acest prilej au însemnat și pen
tru orașele amintite un reviri
ment în activitățile ce concură 
la aprovizionarea populației cu 
produsele agroalimentare nece
sare. Totuși, unele aspecte întîl- 
nite dezvăluie că în mecanismul 
sistemului de deservire se înre
gistrează încă dereglări. Se 
știe, piața înregistrează un mo
ment de cea mai mare afluență 
la pri-mele ore ale dimineții. La 
Ploiești insă, după ora opt, în 
piața Halelor centrale, numeroa
se puncte de desfacere încă 
nu-și ridicaseră obloanele. Din 
șase chioșcuri aparținînd unită
ților agricole de stat, prezentă 
Ia dialogul cu cumpărătorii era 
una singură. Sesizat asupra a- 
cestei stări de lucruri, Emil Io- 
nescu, directorul Inspectoratu
lui județean I.A.S. dădea asigu
rări că va proceda în consecin
ță. Urmările : gestionarii au 
continuat să ignore programul 
chiar în după amiaza aceleași 
zile. Zăvorită era la ora 9,30 și 
singura unitate C.L.F. existentă 
pe platoul pieții Anton. Fără să 
mai vorbim de faptul că în in
cinta halelor, în timp ce unele 
boxe erau asaltate de cumpără
tori, altele așteptau închise sosi
rea vînzătorilor, iar carnea — 
3,5 tone — stătea în depozite 
nevîndută. Sînt numai cîteva 
exemple întîlnite la Ploiești, a- 
devărate mori de măcinare a 
timpului cumpărătorului nevoit
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astfel să îngroașe cozile la punc
tele de desfacere deschise.

Astfel de situații ne-a oferit 
și piața centrală din Tîrgoviște. 
Duminică dimineața C.E.F. era 
prezent cu o singură unitate 
deschisă, și aceea cu un singur 
vînzător ! Nesatisfăcător se face 
și dirijarea produselor din de
pozite spre centrele de desface
re. In timp ce in piețele cen
trale ale celor două orașe se 
asigură o ritmicitate și o repar
tizare cît de cit acceptabile, spre 
alte piețe, mărfurile nu sint 
trimise cu aceiași operativitate. 
Așa de pildă, in două din pie
țele de cartier ale PJoiesuului, 
piața Nord și piața Muzicanți, 
in ziua raidului nostru, tonetele 
și tarabele ofereau cumpără
torilor produse in cantități mici 
și într-un sortiment destul de 
sărac în condițiile in care pen
tru aprovizionarea întregului 
oraș sînt destinate circa zece 
vagoane de mărfuri. Ci ti va 
saci cu varză in piața Nord 
și cîteva legături de verdețuri 
in piața Muzicanți obliga ce
tățenii cartierelor respective 
să meargă pentru cumpără
turi pînă în centrul orașului, 
să-și irosească timpul, să se 
aprovizioneze pentru o perioadă 
mai îndelungată cu produse, ale 
căror calități, după o zi două, se 
depreciază. Pentru cetățenii 
cartierelor mărginașe uneori 
chiar și aprovizionarea cu piine 
se face cu dificultăți. Centrului 
de pîine din piața Muzicanți nu 
i se onorase pentru data de 7 
noiembrie decît jumătate din 
cantitatea de pîine prevăzută în 
graficul de livrare. Goale, con
tinuau să fie rafturile centrului 
și a doua zi, la orele prinzului.

In aceste. eoes'-atâri rela
tate din naști..-* de cumpărător, 
intreprimerii oe panificație din 
Ploiești. cupeceml de serviciu, 
Gheorghe Toceescu, ne răspunde 
tâlO* Z

— Stați în loc de-o piine I 
Plciestiul —

Dezvăhrindn-ae ape: calitatea, 
recarșe la un al: răspuns :

— Ați fost ini armat greșit. U- 
nttății t-a fost livrată întreaga 
cantitate prevăzută in grafic.

Adevărul n- era însă de par
tea ctsneterutai. Stau mărturie 
actele rent—ce piine verifi
cate in prezența directorului 
OCJ- -Alnnenrara, tovarășul 
Nicolae Livezeanu și a directo
rului aâ.ur.it al Direcției co
merciale, Teodor Buga. Tot la 
Ploiești, odu-lnd la cunoștința 
Direcția comerciale și faptul că 
în supermagaztcul halelor cen
trale lipsește cu desăvîrșire u- 
leiiti, încerc ind să aflăm și cau
za aceste- lipse, directorul Toma 
Miner, a rămas surprins :

— E imposibil. în magazia 
supermagazinuiui se află mii de 
litri de ulei.

— T>e ce nu și în rafturi ?

Vizitind magaziile supermaga- 
zinului aveam să aflăm ceea ce 
tovarășul director nu. știa, sau 
se făcea că nu știe. Cinci mii 
de litri de ulei nu putea fi adus 
din magazii în rafturi, pentru 
că nu avea cine să-1 tragă la 
sticle deși unitatea dispune de 
un aparat de îmbuteliere.

— în fond, îmbutelierea ar fi 
trebuit să cadă In sarcina fur
nizorului, a încercat să se scuze 
Ion Dinu, responsabilul super- 
magazinului.

Iată cum datorită dezinteresu-

baleze zahărul" la cel de al doi
lea magazin.

Acum, în prag de iarnă, ga
ranția aprovizionării corespun
zătoare a populației, dincolo de 
aspectul cantitativ, subliniat ca 
oui* de către statisticile organe
lor de resort, o dă și felul în 
are produsele sînt conservate 

ți însilozate. Poate părea greu 
de crezut că în condițiile anului 
nefavorabil, cînd fiecare canti
tate cît de mică de produse se 
impune a fi atent gospodărită, 
am întîlnit în raidul nostru si
tuații de-a dreptul inadmisibile, 
în Tîrgoviște, cîteva zeci de to
ne de ceapă din cele 400, cu 
140 mai mult decît în anul tre
cut, destinată consumului de 
iarnă, sînt însilozate în condiții 
rare pun mari semne de între
bare, privind conservarea lor.

A mai reaminti despre nece
sitatea promptitudinii de care 
trebuie să dea dovadă comer
țul la întîlnirea cu cerințele ce
tățenilor, este inutil. După cum 
inutil ar fi, ca noi, să oferim 
rețete pentru realizarea unei 
bune aprovizionări, a desfășu
rării unui comerț modern, rit
mic și fără goluri nejustificate, 
a însilozării și conservării fon
dului de marfă etc., celor care, 
prin natura muncii lor, au toc
mai aceste îndatoriri. îndatoriri 
care, așa cum au dovedit con
statările raidului nostru, nu în
totdeauna își găseso împlinirea 
lor practică.

NICOLAE COȘOVEANU 
MIRCEA NICOLAE

îeco—coda* de către cinstea cu care șl-a în deplinii sarcinile ce i-au revenit în cadrul „Bri- 
găza lahaica de tiaaret „23 August" — România" care anul acesta a muncit voluntar în Cuba 
rptaatatida ai trestie de zahar cit și pentru meritele sale profesionale în producție, Ion 

Coartoatia. șef de echipă electricieni la F.M. U.A. București poate fi privit ca un tîriăr ce 
-tvftsie sufragiile unui merituos coleg ol generației noastre.

ION CUCU

ANALIZE EXIGENTE
(Vzaiare din pag. I) 

exigența tinerilor în legătură cu 
modul in care cei aleși în or
ganele de conducere și-au înde
plinit mandatul încredințat, ca și 
referitor la capacitatea fiecărei 
organizații de a-i mobiliza pe 
toți uteciști la realizarea acțiuni
lor. Definind obiectivele, me
todele și activitățile menite 
a contribui la integrarea ac
tivă a generației tinere în 
viața economică, politică și soci
ală a țării, dezbaterile au prile
juit afirmarea unor propuneri și 
sugestii capabile să sporească 
contribuția tinerilor Ia realizarea 
sarcinilor existente într-un do
meniu sau altul.

De asemenea, alegerea organe
lor de conducere ale organizații
lor . U.T.C., a delegațiior pen
tru conferințele organelor supe
rioare au avut loc în general, in
tr-un climat de exigență și res
ponsabilitate. Alegerile din acesl 
an au promovat in birourile or
ganizațiilor, în comitetele U.T.C. 
mulți tineri destoinici a căror 
activitate este bine apreciată în 
colectivele în care muncesc și 
trăiesc, a căror dragoste, pasiu
ne și competență în munca de 
organizație a fost argumentată 
în discutarea fiecărei propuneri.

In desfășurarea de pînă acum 
a adunărilor și conferințelor da 
alegeri s-au făcut simțite însă 
și unele minusuri, unele neajun
suri din a căror judicioasă anali
ză se pot desprinde concluzii u- 
tile a căror valorificare nu tre
buie aminată Chiar organizații
le în care alegerile s-au ținut și 
unde noile organe și-au început 
activitatea pot și sînt datoare să 
finiseze lucrurile neîmplinite. în
vățămintele sînt cu atît mai va
loroase în pregătirea și desfășu
rarea adunărilor și conferințelor 
planificate de acum încolo.

O primă concluzie se referă 
la necesitatea unei temeinice 
pregătiri a adunării sau confe
rinței deopotrivă în ceea ce pri
vește întocmirea materialelor ce 
urmează a fi puse în dezbatere, 
cît și în ceea ce privește mobi
lizarea tinerilor, ințelegînd prin 
aceasta asigurarea acelui climat, 
a acelui curent de opinie care 
să imprime fiecărui utecist con
știința că bunul mers al întregii 
activități depinde nu doar de 
comitet sau birou, ci este rezul
tatul eforturilor constante ale tu
turor. Munca de pregătire tre
buie să se concentreze în primul 
rînd asupra modului în care se 
întocmesc dările de seamă, asu- 

> pra profunzimii și combativității 
acestora, de calitățile materiale
lor prezentate în adunare sau 
conferință depinzînd în bună 
măsură, după cum arată experi
ența însăși, desfășurarea dezbate
rilor.

Exemplele unor organizații în 
care adunările nu s-au putut 
ține la data stabilită, ca și al a- 
celora în care conținutul dezba
terilor a fost sărac, neinteresant 
și puțin eficient, subliniază con
vingător necesitatea eliminării no
telor de superficialitate în elabo
rarea dărilor de seamă, a alcătu
irii programelor de activități cu 
consultarea multilaterală a tine
rilor.

Proiectele programelor de ac
tivități pot deveni o platformă, 
un temei al activității viitoare, 
și-i pot asigura îmbogățirea cu

propunerile și sugestiile tinerilor 
numai dacă evită caracterul ge
neral, dacă sînt concrete, argu
mentate și dacă realizează o cu
prindere largă a tuturor compar
timentelor activității de organi
zație a întregii sfere de preocu
pări și interese ale tinerilor.

Un obiectiv în permanență în 
centrul atenției celor ce pregă
tesc adunările sau conferințele 
trebuie să fie acela de a asigura 
toate condițiile pentru ca în a- 
cest cadru tinerii să-și poată ex
prima nestînjenit părerea asupra 
activității organizației, asupra tu
turor problemelor care privesc 
colectivul, pentru ca tinerii, prin 
insuși climatul de principialitate 
și combativitate comunistă al a- 
dunării sau conferinței să se sim
tă îndemnați să-și rostească pă
rerea deschis, sincer, curajos, 
convinși că se vor bucura de a- 
tenție.

Prezența invitaților trebuie să 
însemne o modalitate de a reali
za o maximă receptivitate la tot 
ceea ce spun tinerii, la propune
rile și sugestiile lor, la dolean
țe adesea justificate, de a găsi in 
insăși desfășurarea adunării so
luțiile și chezășia realizării lor 
neintirziate. Propunerile și suges
tiile tinerilor reprezintă un ca
pital prețios pentru activitatea 
organizației și, așa cum s-a în- 
timplat în cazul multor adunări 
și conferințe din întreprinderi, 
facultăți, instituții, nu numai 
pentru colectivul de uteciști, ci 
și pentru conducerile tehnico- 
administrative, pentru întregul 
colectiv al unității respective. 
Este de aceea necesar ca ele să 
fie privite și tratate cu cea mai 
mare atenție și răspundere, ve
ghind ca acestea să nu rămînă 
simple notații în procesul verbal, 
ci să-și găsească rezolvările co
respunzătoare, valorificarea ne
cesară. Organele nou alese, or
ganizațiile în ansamblu, comite
tele U.T.C. superioare, ale orașe
lor și municipiilor, județelor, 
trebuie să-și facă o preocupare 
de prim ordin din a urmări 
cursul pe care-1 iau propunerile 
tinerilor, din a le valorifica în 
interesul organizației, a milita 
cu consecvență pentru împlinirea 
acelora ce privesc activitatea și 
prezența organizației și a tineri
lor în viața și eforturile între
prinderilor și instituțiilor.

Este necesar ca toate birourile 
și comitetele U.T.C. nou alese să 
treacă în mod activ la realizarea 
obiectivelor din programele de 
activități, desfășurînd acțiuni în 
sprijinul producției, profesionale, 
în cadrul formelor de pregătire 
politico-ideologică. Să se reali
zeze acțiunile din cadrul noului 
an de pregătire pentru apărarea 
patriei, a manifestărilor prevă
zute în calendarul sportiv, să se 
dezvolte efectiv acțiunile cultu
rale, turistice și de muncă patri
otică pe care organizațiile și 
le-au propus în adunările sau 
conferințele de alegeri, dîndu-se 
astfel un caracter de continuitate 
întregii activități, vieții de orga
nizație.

Prin implicațiile adinei pe 
care le au în desfășurarea în vii
tor a activității, în însăși duce
rea la îndeplinire a ceea ce-și 
propune și hotărăște organizația, 
alegerea organelor de conducere 
— atribuție statutară a adunări
lor și conferințelor — realizată 
în acest an, așa cum arătam, in

tr-un mai pronunțat spirit do e- 
xigență și combativitate, trebuie 
să se situeze și în continuare la 
loc de frunte în preocupările 
privind pregătirea și desfășura
rea adunărilor și conferințelor.

Este necesar să se întreprindă 
toate măsurile pentru a asigura 
respectarea neabătută în toate 
organizațiile a principiilor .și 
normelor statutare, pentru afir
marea largului democratism, 
opinia tinerilor fiind singura 
chemată să hotărască asupra vi
itorului organ de conducere, ori
ce abatere de la acest principiu, 
neputînd duce decît la diminu
area prestigiului organizației. 
Din desfășurarea de pînă a- 
cum a adunărilor și conferințe
lor de dare de seamă și alegeri 
reiese necesitatea de a se acor
da o mai mare atenție în legă
tură cu respectarea principiilor 
de reprezentare asțfel incit în 
organele de conducere să fie a- 
Ieși tineri din toate categoriile, 
din sectoarele de bază ale activi
tății, băieți și fete, din rindul 
naționalităților conlocuitoare. 
Pe o asemenea bază se 
poate asigura fructificarea resur
selor din rindul tuturor catego
riilor, pe măsura ponderii lor în 
viața colectivelor. In organele 
conducătoare să fie aleși cei mai 
buni tineri, care se bucură de 
stimă și respect, bine pregătiți 
profesional si politic, activi, cu o 
ținută morală ireproșabilă, capa
bili să conducă.

. Mai pregnant, mai aqtiv și mai 
eficient dpcît pînă acum, trebuie 
să se afirme în pregătirea și 
desfășurarea adunărilor și confe- 
rințelot, prezența activistului 
U.T.C. Prin experiența sa bo
gată, acesta trebuie să ajute în 
pregătirea dării de seamă și pro
iectului programului de activi
tăți, în buna desfășurare a adu
nării sau conferinței, ca prilej de 
dezbatere serioasă, de activizare 
a tuturor tinerilor.

Este cu prioritate necesar în 
această perioadă să se intensifice 
eforturile comitetelor orășenești, 
municipale\și județene, ale U.T.C. 
în vederea bunei desfășurări a 
adunărilor și conferințelor ce au 
mai rămas. Concomitent să se 
intensifice pregătirile pentru 
buna desfășurare a conferințelor 
orășenești, municipale și jude
țene, în fața cărora ne aflăm a- 
cum. Acestea să fructifice toate 
concluziile si sugestiile desprinse 
din adunările și conferințele des
fășurate, să facă o analiză multi
laterală a ceea ce s^a înfăptuit 
prin acțiunile proprii nentfu ă- 
plicarea măsurilor, hotărîrilor 
stabilite de Conferința pe tară a 
U.T.C. și plenarele C.C. al 
U.T.C., să cunoască activitatea 
celor mai buni uteciști în vede
rea recomandării lor spre a fi a- 
leși în organele conducătoare. Fi- 
nalizînd astfel o etapă complexă 
de activitate, premergătoare des
fășurării celui de-al IX-lea Con
gres al Uniunii Tineretului Co
munist, conferințele trebuie să 
poarte pregnant pecetea unei 
ample consultări la care partici
pă toți membrii organizației, a- 
supra celor mai importante pro
bleme ale muncii noastre, asu
pra unei largi și cuprinzătoare 
dezbateri cu privire la activita
tea de viitor, la modalitățile prin 
care U.T.C., întregul tineret se 
poate înscrie în efortul întregii 
țări, cu rezultate pe măsura ca
pacităților și hotărîrii sale.

a%25c3%25a2.ur.it
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ANGELA, Rădăuți: Sfatul pe care mi-1 cereți îmi 
ridică probleme foarte complicate, da'r mă voi strădui 
să vă răspund, pentru că asta mi-e meseria. Prietenul, 
pe care * <■-*- - _a -----

neți dumneavoastră, în onoarea mea de fată și elevă". 
Mă întrebați dacă merită să-l iertați sau nu. Depinde 
cum a fluierat. Dacă a fluierat din degete, rămîneți pe 
poziție, nu cedați.

PURCEL VASILE — 
județul Timiș : „Fiind că
sătorit cu nevasta mea Zo- 
rița și trăind 6 ani și 6 
luni împreună, unde ne-am 
făcut casă și ne-am înte
meiat căminul nostru prin 
muncă, eu fiind factor 
poștal, în ziua de 18 au
gust nevastă-mea m-a ru
gat să o las la mătușa e’ 
în vizită în județul Bihor, 
unde m-a convins că în 
patru zile vine înapoi, eu 
rămînînd singur cu gospo
dăria și serviciul. Trecînd 
cîteva zile și nemaivenind 
nevasta, m-a surprins ne
liniștea și învoindu-mă pa
tru. zile de la servici am 
plecat s-o caut și am gă
sit-o la locuința mătușii cu 
un militar în termen. Eu 
vă spun că nu am avut in
tenția de a face crimă, de
oarece mă gîndesc la legea 
statului care mă poate aju
ta să ies cu bine din si
tuație. Pentru asta dau 
scrisoarea în rubrica „De

Trebuie să recunosc, tovarășe factor poștal, că situa
ția în care vă aflați e de natură să vă pună pe gîn
duri. Apreciez luciditatea și înțelepciunea dumneavoas
tră atunci cînd ați considerat, din respect față de lege, 
că nu e < 

să vă ocupați de nevastă, iar eu de celălalt vinovat, 
mînd ca între timp să mai ținem legătura unul 
altul.

Și cu cît mai scurtă fusta, mintea lor e tot mai lungă — 
Așadar, scurtați-o toată... mintea poate-o să v-ajungă !

ispund, pentru că asta mi-e meseria, rnetenui, 
zztc altfel îl prețuiți, și-a îngăduit, într-o zi, necu

viința de a vă fluiera pe stradă, „lovind grav, cum spu-

la om la om", ca să învețe 
și alți tineri militari că ar
mata nu se face prin case
le oamenilor și vă rog să-l 
mutați la altă unitate mili
tară. In același timp eu că 
rog' pe dv., și pe cititori 
ce să fac cu acești doi ne
mernici care m-au pas pe 
gînduri Semnează tovară
șul facto poștal Purcel 
Vasile".

Poezia dumneavoastră — sînt convins — va însemna 
o grea lovitură pentru acele ființe care tulbură prin 
vestmintele lor sumare sufletele bărbaților serioși. In 
orice caz, eu vă mulțumesc că l-ați numit pe Mihail 
Eminescu „un poet talentat". Pentru eîte a făcut în fo
losul limbii și literaturii române, merită, într-adevăr, să-i 
acordați“acest calificativ binevoitor.

E. S. — Curtea de Ar
geș : „Un om de la poa
lele munților din sud vă 
roagă fierbinte să-i dați la 
lumină umilele sale cuvin
te în care va turna numai 
adevăr. Mă doare, mă 
zdruncină și mă irită un 
lucru. Te duci la restau
rant sau la ospătărie să-ți

fumegind. Propun ca toate 
localurile din țară să fie 
prevăzute cu cameră pen
tru fumători și cameră 
pentru nef'uvătoti. Fumă- 
raia asta e un atentat la 
viața omului. P-atutindeni 
atîrnă inscripții cu : „Vi 
rugăm nu fumați". Păi de 
ce să-i rugăm noi cînd ar

VICONTELE, județul 
Timiș : „Pentru prima dată 
mă adresez unui ziar. 
N-am probleme care să mă 
consume pină la epuizare, 
dar totuși (suflet omenesc) 
vă scriu. Deocamdată nu 
sînt prea hotărît cu ce să 
încep, cred că e mai bine 
să aduc în prim plan su
biectul în care vă voi con 
trazice nițel, pentru că să 
nu-mi spuneți că v-am 
luat cu periuța. Sper că nu 
vă supărați. Citesc seria
lul „Aventurile zeiței de 
aur“ și vă spun că-mi pla
ce — acolo unde nu e vor
ba despre meciurile națio
nalei noastre, ori acolo 
unde explicați ce s-ar fi

CURIERUL NOSTRU DE SÎMBĂTĂ

De la OM la OM
1»

de ION BĂIEȘU

li a nimici vmvi uyr --- ---- , --- ,
că nu e cazul să recurgeți la violență. Acum eu cred că 
trebuie să procedăm în felul următor : dumneavoastră 

.............................. . J—ur- 
cu

stingi foamea. In local ești 
expus axfisierii. Azi, ca 
niciodată, se fumează ex
traordinar, pînă și femeile 
fumează. Dar pentru ce să 
sufere și cei care nu fu
mează de pe urma lor ? 
TI vezi că n-are ce minca 
și pune în gură obiectul

trebui să sene asta în 
lege, iar cei care nu res
pectă legea să fie amen
dați pe loc cu 50—100 lei 
sau să li se facă proces- 
verbal ? Miliția ar trebui 
să ne ajute în problema 
asta și să treacă la ac
țiune".

întimplat dacă ar fi jucat 
Dobrin (ori 11 „dobrim").

Nu-mi place acolo unde 
scrieți că ați strigat dis
perat antrenorului să-l în
locuiască pe Sătmăreanu 
chiar cu dumneavoastră (il 
felicit că nu v-a ascultai, 
ori acolo (în meciul cu 
Brazilia) unde il socotiți 
mare vinovat pentru două 
goluri pe Adamache și 
complet nevinovat pe Ră- 
ducanu pentru al său. Mi
roase a pană rapidistă 
chiar de aici. In fine, n-o 
să vă rog să vă abando
nați favoriții, dar nici să 
susțineți că i-am fi putut 
bate pe englezi! Am ob
servat că, atunci cînd nu 
vă place ceva în scrisorile 
primite, răspundeți ironic 
sau cu un fel de naivitate 
care dezarmează. Intr-a
devăr, aici e talentul cu 
care v-a înzestrat Ăldesus, 
dar credeți ci-l aveți în 
aceeași măsură și la fot
bal ? Eu unul vi-l contest.
11 contest și domnului Eu
gen Barbu, pe care păre
rile unor colegi (tn dispu
te literare) „îl lasă rece", 
iar ca specialist in fotbal 
se crede neîntrecut. îl con
test și domnului Fănuș 
Neagu. pe care în privin
ța fotbalului îl găsesc pe 
tărimul basmului (.„)“.

Spirit raționalist, de o con
secvență metodică întîlnită nu 
tocmai la tot pasul și cu atît mai 
puțin printre poeți, Ilie Constan
tin se comportă față de paradoxa
lele atitudini ale criticilor cu o

Ilie
Constantin •

MIHAELA SPERANȚA — Postudor Iași.
POALE SCURTE — MINTE LUNGA

Un poet-de-odinioară, talentat și cu renume, 
Care face cinste astăzi poeziei cu-al său nume, 
Căci avu o minte rară, nu ca alții numai burtă, 
A calificat pe una : „poale lungi și minte scurtă..."

Am aflat că pe poetul — un sentimental din fire — 
L-ar fi înțepat o damă cu cuvinte de jignire, 
O cucoană de saloane, se-nțelege îndrăzneață,
Ce voia să intre-n grații la vreun june — oaie creață...!

Eu parodiez poetul, însă cu timiditate,
Vechea teorie cade și fac la femei dreptate, 
Dedicînd aceste versuri la acelea care speră 
C-avînd invers, mintea lungă, vor deschide carieră...

Căci acum cu minijupul sînt femei fără pereche ; 
Scurtă fustă, mintea lungă — s-a dus teoria veche —

Dragă prietene de la poalele munților din sud ! Fiind 
din fragedă tinerețe un fanatic iubitor al tabacului, mă 
simt obligat să vorbesc aici în numele fumătorilor. Cred 
că propunerea dumitale e nițel cam aspră. După ce plă
tim cu bucăți din plămîni acest viciu nenorocit, dum
neata vrei acum să ne mai și amendeze miliția. Știm că 
fumatul nostru îi otrăvește și pe cei din jur, dar dacă e 
să facem dreptate pînă la capăt, atunci de ce să nu-i 
amendăm și pe cei care scot fum prin eșapamentul ma
șinilor ? Sau de ce să plătesc eu care fumez un pachet 
de țigări pe zi, aceeași amendă cu cei care fumeaz* 
două sau pipă ? In orice caz, eu sînt de acord să se 
ia și această măsură, dar după 1 ianuarie 1970, deoare
ce în noaptea de revelion mă las de fumat. Fumători 1 
Urmați-mi exemplul.

Un grup de 15 bolnavi de la Spitalul unificat din 
Mediaș: Ne rugați să venim în ajutorul tînărului Nlihloș 
Ștefan, orfan, a cărui sănătate se află în pericol. Vă pro
mitem că ne vom interesa în cel mai scurt timp de 
situația lui.

Dragă Viconte ! Sînt din 
prezența scriitorilor printre _ _____ __ _
privită cu simpatie de către unii cititori (sînt și alții care 
ne apreciază). Am răspuns recent cititoarei Irina Delea 
pe aceeași temă, așa că argumentele mele sînt epuizate. 
Ce vroiam să vă mai spun în plus ? Că pasiunea asta 
pentru fotbal e o copilărie pe care ne-o îngăduim din 
cînd în cînd, atunci cînd ne plictisește chinul literaturii, 
și nu văd de ce nu ni s-ar îngădui această extravagan
ță. cu toate greșelile pe care le facere. Pentru mine, 
fotbalul e o lume fabuloasă și fascinantă, despre care 
voi scrie întotdeauna cu bucurie. In momentul în care 
vă adresez aceste rânduri mă aflu la Cardiff, în Țara 
Galilor, însoțind echipa noastră națională, în calitatea 
mea de comentator sportiv. Cum mai sînt doar câteva 
ore pînă la începerea meciului, mă grăbesc să-mi ter
min rubrica și s-o trimit spre București prin Cornel 
Dinu (echipa va ajunge înaintea mea acasă.. In aceste 
clipe, crede-mă, sufletul meri zbtrnîie de emoții și spai
me ca firele de telefon pe un cimp pustiu, trăiesc ală
turi de toți băieții acest coșmar, încerc să le dau curaj 
și fac cu ei pe din două orice mîhnire sau bucurie. A- 
dică îmi place să mă cheltui intens, și fotbalul e lu
mea în care mă regăsesc în întregime așa cum sînt și-mi 
plaoe să fiu.

nou obligat să observ că 
cronicarii de fotbal nu e

S-auzim de bine, plec spre stadion. 
CARDIFF, 11 noiembrie, orele 19.

50 DE ANI 
DE ÎNVĂTĂMÎNT

POLITEHNIC
IN TIMIȘOARA
(Urmare din pag. I)

Victor Vilcovici — și a altor 
dascăli entuziaști, o seamă de 
lipsuri au putut fi depășite, u- 
nele au dăinuit însă pină oupă 
eliberarea patriei, cînd, ca ur
mare a înfăptuirii măsurilor 
prevăzute de Reforma invățâ- 
mintului din 1948. au fost trep
tat lichidate.

In condițiile noi, de după Re
forma învățâmintului Școala po
litehnică, transformată in Insti
tutul politehnic din Timișoara 
iși lărgește profilul. Pe măsură 
ce inaintăm in timp, cerințele 
societății in merstll său spre so
cialism determină înnoiri de 
structură, modernizări și retu
șuri de profil. Bunăoară, in a- 
nul 1964 ia naștere secția de cal
culatoare, prima din țară, iar la 
începutul acestui an universitar, 
o secție de electronică aplicată 
și alta de arhitectură și urba
nism. Cu incepere din 1968 s-au 
înființat și secții de subingineri, 
cursuri de zi și serale. în pre
zent, Institutul nostru are, in 
cadrul celor 5 facultăți, 18 secții 
de specializare pentru ingineri, 
una pentru arhitectură și urba
nism și 5 pentru subingineri. in 
cadrul cărora iși desfășoară ac
tivitatea aproape 6 000 de stu- 

■ denți și peste 500 de cadre di
dactice.

In anul 1961, a luat ființă un 
centru de calcul propriu, in a- 
celași an a fost dat in folosință 
calculatorul numeric MECIPT-1, 
primul de acest fel conceput și 
construit intr-un institut de in- 
vățămînt superior din țara noa
stră.

— Cu oe bilanț se prezintă 
Institutul politehnic la aniversa
rea semicentenarului său ?

— în cei 50 de ani de exis
tență, politehnica timișoreană a 
dat producției aproape 12 000 de 
ingineri multilateral pregătiți, 
care s-au bucurat <și se bucură 
de un meritat prestigiu, mulți 
dintre el aflîndu-se în funcții 
de răspundere în economie, sau 
deținînd titluri de academicieni, 
profesori ori cercetători. Insti
tutul politehnic din Timișoara 
se prezintă la aniversarea semi
centenarului cu un bilanț pozi
tiv și realizări importante — 
prin activitatea sa neîntreruptă 
instructiv-educativă, de cerce
tare științifică și .de colaborare 
cu producția (din cele 4 415 lu
crări științifice elaborate In a- 
eest răstimp, 60 Ia sută au de
servit direct producția), el și-a 
gdMndit o bună reputație nu

numai în țară, ci și dincolo de 
hotarele țării.

Dezvoltarea școlii noastre, re
zultatele muncii studenților și 
cadrelor didactice pe parcursul 
celor 50 de ani au fost strins le
gate de dezvoltarea continuă a 
bazei materiale. S-a ajuns ast
fel să avem astăzi o suprafață 
totală utilă de aproximativ 
30 000 m.p., dar există perspec
tiva luminoasă să adunăm in 
anii care vin întregul Institut 
politehnic pe terenul de 26 hec
tare, in cadrul cetății universi
tare ce se va construi de-a lun
gul bulevardului Vasile Pirvan. 
O remarcabilă dezvoltare a luat 
în anii socialismului și baza ma
terială menită să asigure con
diții de viață tot mai bune stu
denților noștri. Astfel, de la o 
cantină cu 67 de locuri și un 
cămin cu 48 de paturi în primul 
an universitar, avem astăzi 3 
cantine și 11 cămine care pot a- 
sigura masă și locuință pentru 
aproape 4 000 de studenți. De 
asemenea, baze sportive cores
punzătoare și existența unui 
puternic club sportiv studențesc, 
care își sărbătorește 50 de ani 
de existență, asigură condiții 
optime pentru sport și relaxare.

Dacă ținem seama de faptul 
că aproximativ 2/3 din studen
ții noștri primesc burse de stat, 
că de mult timp nu se mai plă
tesc nici un fel de taxe școlare, 
că studenții au la dispoziție un 
bogat material bibliografic 
(207 450 volume), putem afirma 
că puține țări din lume asigură 
tineretului studios asemenea 
condiții de învățătură și de via
ță cum asigură statul nostru so
cialist studenților săi. Și avem 
totodată, satisfacția să subliniem 
că majoritatea studenților își fac 
datoria, știu să răspundă solici
tudinii față de ei printr-o seri
oasă activitate de studiu.

Confirmînd prestigiul școlii 
noastre, conducerea de partid și 
de stat a aprobat prin Decretul 
389/18 august 1970, schimbarea 
denumirii Politehnicii timișore
ne, cu ocazia sărbătoririi semi
centenarului, în Institutul poli
tehnic „Traian Vuia". Sîntem 
astfel cinstiți cu numele unui 
ilustru fiu al Banatului.

Aniversarea semicentenarului 
reprezintă pentru noi nu numai 
un moment retrospectiv, o pri
vire înapoi, ci și prilejul de a ne 
angaja solemn să mergem îna
inte cu eficiență sporită în for
marea generațiilor de ingineri 
de care țara noastră are nevoie.

(Urmare din pag. I)

ciu se... distrează, în lipsă de 
altceva, interpelînd. mai mult 
sau mai puțin violent, trecăto
rii.

„Mai bine stai pe loc" — era 
de părere Dinu Hîrșu. Ceea ce 
unii și fac. Strada Mare, artera 
comercială a orașului. închide— 
intre FOTO-MUZICA-SPORT 
și cofetăria „Macul Roșu" — de 
ia ora amiezii și pînă la închi
derea magazinelor aproape 
două treimi din suflarea tină- 
ră a orașului. Ce fac acolo ? 
STAU ! Dar ce ar putea să 
facă?

Am ales pentru această între
bare un interlocutor mai puțin 
obișnuit.

AFIȘUL ORAȘULUI

Am aflat de la el că patru ore 
pe săptămină pot fi ocupate 
cu vizionarea filmelor la cele 
două cinematografe focșănene : 
Flacăra și Unirea ; că la sfirși- 
tul lunii septembrie și începu
tul lui octombrie trei colective 
teatrale au onorat cu prezența 
lor scena focșăneană (nu cea a 
Teatrului, aflată în... reparație, 
ci aceea a Ateneului 1) : Teatrul 
de stat din Piatra Neamț a pre
zentat : „Al patrulea anotimp", 
cel din Galati „Procurorul", iar 
actorii din Baia Mare au fost 
oaspeții orașului cu piesa „Floa
re de cactus" ; că s-au disputat 
o serie de meciuri între echipe
le locale și partenerele lor din 
alte localități ;

Și cam atît !
Convertite în timp, acțiunile 

care țin afișul orașului într-o 
săptămînă ocupă aproximativ 
12 ore. Dacă numărăm ceasurile 
de răgaz cotidiene cu începere 
de Ia ora 17 și pînă ,1a ora 22 
înseamnă că două treimi din 
ceea ce numim „timp liber" 
este lăsat la voia întimplării. Că 
nimeni nu știe și — implicit — 
nu poate fi făcut răspunzător 
—pentru felul în care tineretul 
iși umple această cantitate de 
timp.

Am căutat o mostră de pro
gram săptămînal reprezenta
tivă mai ales pentru bărbați. 
L-am întrebat pe Mircea Mân
cău (muncitor la Autobaza 
Focșani, 21 de ani, neînsurat) :

— Ce ați făcut săptămînă tre
cută, tov. Manciu ’

— Am văzut „Mayerling" și 
„Căsătorie in stil grec", un meci 
de fotbal Metalurgistul Brăila 
— Automobilul Focșani, am fost 
in două seri la „Vrincioaia" res- 
taurantul-bar. unicul și foarte 
prost organizatul loc de distrac
ție cu., dans al orașului și cam 
atit

— Ce-ați mai făcut înafară de 
aceasta ?

— Am fost pe la Cafe-bar... 
Cam atit.

vinuri pentru export, a Autoba
zei etc. De fapt, discuțiile pur
tate cu o serie de tineri ne-au 
convins că legătura intre locul 
de muncă și posibilitățile de pe
trecere interesantă a timpului 
liber este foarte rudimentară.

Ce-ar putea face, de exemplu, 
un tînăr de la Complexul de 
exploatare și industrializare a 
lemnului ? Acum doi ani, ziarul 
local organiza o anchetă al cărei 
„erou" principal era TIMPUL 
LIBER. Discuțiile purtate cu o 
serie de tineri de la întreprin-

ironie calmă ce exprimă în fond 
o mare stăpînire de sine. Acuzat 
direct ori pe ocolite de lipsă de 
nervi el pare a-și bate joc de 
pretențiile ce nu izvorăsc din 
considerarea cu atenție a propriei 
formule și scrie pe coperta unui 
volum acest cuvînt fioros : Fiara. 
Acum, probabil ca răspuns la 
același tip de reproșuri, el și-a 
intitulat volumul: Coline cu de
moni. Dar poezia cu acest titlu 
are darul de a spulbera orice 
confuzie: halucinația nocturnă, 
visul tenebros producător de 
monștri fără nume sînt doar for
me ale ironicei melancolii a poe
tului : „Oare doar mie mi se ara
tă / neamul lor, veșnic fără de 
pată, / eu doar sînt martorul tris
telor ginte / de care soarele se 
dezminte? / Fiu al amurgului sînt 
și mă bate / lungul vacarm de 
singurătate, / în care toate urlă 
spre mine / și tac doar demonii 
de pe coline. / Trupul lor însă 
nu-i spre vedere, / suflul lor arde 
lumea de sfere / și-i contempla
rea pieire lină / a nenumiților de 
pe colină". „Fiul amurgului" con
templă în lumina soarelui interior, 
rațiunea, „tristele ginte" ce nu
mai malefice nu pot fi. în ciuda 
agitației și neliniștii ce par întru
chipate în „nenumiții de pe coli
nă , poezia comunică o mare 
liniște și siguranță interioară. 
Poziția lui Ilie Constantin față de 
neliniștile ori angoasele nocturne 
trebuie considerată cu umorul pe 
care poetul însuși îl strecoară în 
viziunile sale. Faptul că neliniștea 
spiritului vine aproape mecanic 
o dată cu căderea nopții este 
efectul unei ironii a poetului pe 
seama propriei poezii : „Cînd 
seara, de pe celălalt versant / 
ajunsă-n culme stă să se înche
ge / văd duhul — de — prăpăstii 
delirant / venind spre viața mea, 
fărădelege". Acest „duh — de — 
prăpăstii" suie „mirapodic" din 
„neguri", din „spărturi rămase-n 
glob din nemaipomenire" iar la 
trecerea lui — „viețile în arbori se 
ascund" pentru ca poetul în poză 
romantic-tenebroasă să i se adre
seze în acest mod : „Tu, duh, vi
teză nemișcată, gînd. / prin fulgii 
de ninsoare, prin derute / de lung 
coșmar, atomii mei trecînd ' tân
jesc spre tine ân frățești volute. / 
Așteaptă-ne. îți strigă, cit mai 
sui / la capătul de clipă te-om 
ajunge, / cînd va fi scrum țesutul 
tmărai / al întocmirii gata să 
ne-ahmge. / 'Așa-mi aud atomii, 
delirant / vorbindu-i duhului 
fărădelege.-’. în realitate, deci, 
poezia »e sprijină De o viziune 
caricaturală și grotescă a unei 
mentalități literare de largi cir
culație, insă nu mai puțin ana
cronică, de nu chiar primitivă. 
Pretenției de a se adresa infinitu
lui cu două vorbe rău articulate 
ori suferinței mimate în serie 
poetul le cântă astfel în strună : 
„Din infinit poate de sus, o 
mină mă crea / și mă greșea sau 
mă-ntocmea în multe chipuri, / 
eu începeam să fiu, deși nici 
înainte / nu cred că eram lipsă. 
(!) / Ce suferință, vai, să fii al
cătuit 1“ (Din infinit, poate)j 
Dacă titlul cărții are vreun sens,

COLINE
CU
DEMONI

acela constă în maliția cu care 
Ilie Constantin strecoară sub co
linele unor mentalități de acest 
tip demonul negator al sarcas
mului raționalist. In asemenea 
versuri poezia nu demite rațiunea 
și există suficiente temeiuri de a 
crede că poetul nu va renunța la 
această remarcabilă însușire. Im
pulsurile violent dionisiace sînt 
transferate într-o memorie înde
părtată și privite ca fapte vechi. 
Pregnanța particulară a acestei 
poezii de sorginte în fond apoli
nică constă din abordarea ideilor 
pe căi de o modestă dacă nu 
inexistentă proeminență. Tipică 
și explicativă în acest sens este 
Potopul, unde alegerea cade pe 
cel „aproape mort de neștiut", 
„ocolit de visuri și blesteme", a- 
dică pe cel neînsemnat cu stig
matul nici unei fapte excepționale. 
Idee sumară însă reconfortantă și 
„anacronică" în raport cu enorma 
sumă de gesturi extravagante 
născute din creșterea monstruoa
să a orgoliului modem. Tot o iro
nică punere în scenă „mizeră" a 
ideii de perpetuare a spetei — 
temă tipică sănătoaselor spirite 
raționaliste — este în Ființele 
dintre nisipuri: „Oh. Doamne, 
totul vă îndreptățește / tot ce e 
viu se macină pentru nisipuri, / 
ce e numit se scutură de nume, / 
cînd germenii se vor îngădui f 
să dea în lături lespezile de 
nisip / o creștere sălbatică va fi 
și deasă, / vă veți mări ca în 
ocheane / Voi sînteți. negreșit, 
aceia care vor veni, / ființe din
tre nisipuri ; azi trăiți / ca nea
muri viguroase printre munții / 
măsurii voastre, pregătindu-vă. / 
Veți fi împinși brutal în sus, / 
în creștere sălbatică și deasă, /

și pe colinele domoalede nisip 
vor bate clopotele orei voastre . 
In alt registru, aceeași temă a 
perpetuități; victorioase revine în 
excepționalele Portrete suprapuse. 
Nici aici materia utilizată nu este 
„nouă". Poetul lucrează pe o 
pînză ce „poate să îndure portre
tul nou pe veghea celui vechi și 
dacă între pînză și portret nu 
există o incompatibilitate ci o 
egalitate de structură („Portreta 
suprapuse peste vreme, / egal 
trăind în pînză : un totem / tara 
volum. E de ajuns să-nlătun 
întîiul chip și din uitarea lumii 
răsare chipul următor"), bănuiala 
că în adîncul alcătuirii sale se pot 
împăca „alte chipuri devine cer
titudine : „în jocul unghiurilor 
de materii / e cu putință ca în 
alte lumi / ființa mea să iasa-n 
vîrstă nouă, / să fiu un lent bă- 
trîn ori plînsul / unui copil în alt 
văzduh". Cu o concentrare re
marcabilă este sugerată o viziune 
mai luminoasă decît aiurea a mi
tului creației eterne în care des
coperim ipostaze ale întregii u- 
manități. Nu-i mai puțin adevă
rat că unghiul secret din care iese 
această viziune, nu este propriu- 
zis al unui creator, cit al unuia 
ce contemplă tabloul și poate 
descoperi în ultimul chip, avînd 
ochiul format, tot șirul care l-a 
premers. Ilie Constantin nu ne 
convinge atît prin ceea ce poate 
să creeze cît prin ceea ce poate 
să vadă. (într-o excepțională poe
zie el „vede" mesaje colorate — 
„flori roșii" care „sună vestitor 1) 
A crea înseamnă bineînțeles, a 
descoperi, însă neapărat și a 
numi. Creația fără numire, ade
vărata întemeiere a descoperirilor 
genuine, nu e-ste neadevărată sau 
neautentică ci numai neîmplinită. 
Cită vreme poetul sș numește pe 
sine cu numele celor dinaintea sa, 
atitudinea aceasta nu poate fi 
decît profund stimabilă însă iden
titatea perfectă este și ea, pînă la 
urmă, o iluzie. Sînt descoperiri 
ce au nevoie de nume noi. „Ma
nierismul" de care vorbea C. 
Regman nu este, în cazul lui Ilie 
Constantin, decît în chip cu totul 
superficial reflectarea trecerii 
printr-o solidă cultură poetică 
(aceasta însă absolut adevărată 1) 
ci expresia discretă (probabil 
temporară) a imposibilității poe
tului de a numi în limbaj propriu 
descoperirile sale O poezie ca A 
numi nu comunică o idee între 
altele ci o dificultate neînvinsă. 
Poetul ezită să numească lumea 
sa, confimdînd ingenuitatea cu 
anonimatul „De ce numești ? O 
lespede e fiecare nume / și mai 
rămîne-o șansă pentru toate f 
pînă cînd tu le spui pe nume 
nemilos. / (El nici nu căpătase 
chip, mai colinda prin cerul / 
matern, si-n preajmă îl pîndea un 
nume ! din multe alegîndu-se, Ia 
fel / de neîndurător ca toate ce
lelalte). / Vei ține minte chipuri 
doar, prezente, / prietenii ți-i vei 
rosti cu alte vorbe / ferindu-te să 
mai împroști cu nume lumea. / 
vei fi aproape mut". Lumea tre
buie însă numită și abia atunci 
vom ști dacă e numită bine ori 
numai „împroșcată" cu vorbe. 
Ilie Constantin trebuie să ne 
convingă nu numai de darul său 
de a descoperi lucrurile cu ușu
rință studiată ci și de greutatea 
de a Ie numi cu o putere inge
nuă.

C. STANESCU
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Imagine din spectacolul „Tre
buie să știi limba spaniolă", 
piesă a scriitorului Tabi Lăszld 
din Republica Populară Un
gară. Spectacolul este pre
zentat de Teatrul de Stat din 
Oradea (secția maghiară).

putea împrumuta foarte bine 
titlul unui film găzduit recent 
de micul ecran : DE UNUL 
SINGUR. în februarie 1969 ci- 
neclubul, care urma să funcțio
neze pe lingă cele două mari 
întreprinderi ale orașului (Fa
brica de confecții și CEIL), 
a fost asigurat cn dotarea res
pectivă. Actualmente și întot-

mații fantomă, în preajma lui 
1 Mai sau 23 August.

Asemenea băieților de la CEIL, 
fetele de la Fabrica de confec
ții au visat o echipă de teatru, o 
brigadă de agitație, seri distrac
tive. Și cei de la autobaza de 
transport au crezut...

Ne simțim obligați să infor
măm tineretul care lucrează în 
capitala județului Vrancea că 
posibilitățile de împlinire a do
rințelor lor legitime există. 
Două exemple concludente : pe 
adresa CEIL-ului au sosit ins-

deauna. de altfel, regizor, ope
rator. scenarist, realizator este 
Constantin Bălăci. instructor 
metodist la Consiliul județean 
al Sindicatelor. Tinerii ? S-au 
Înscris întîi 20. Din octombrie 
1969 cînd — potrivit declarației 
tovarășului Petrea Constantin, 
responsabil-gestionar al cineclu- 
bului din partea CEIL-ului — 
s-a ținut ultima lecție, nimeni 
n-a mai auzit de această formă 
de activitate. Ea nu apare nici

DE VORBĂ CU
AFIȘUL ORAȘULUI

Replica feminină a acestui 
program (Smaranda Toader — 
Fabrica de oonfecții) este iden
tică, minus — bineînțeles — 
„Vrincioaia".

Lăsînd deocamdată deoparte 
CE SE FACE cu timpul liber în 
capitala județului Vrancea. în
cercăm să vedem CE S-AR PU
TEA FACE.

ÎN LOCUL STAȚIONARII PE 
„CENTRU"

Ciorchinele de tinerețe «minat 
de străduța centrală a orașu
lui după ora amiezii este com
pus în mare parte din salariați 
la diferite întreprinderi și insti
tuții. „Bruma de tineri" de care 
vorbea corespondenta noastră 
anonimă înseamnă de fapt pro
cente considerabile din forța de 
muncă a CEIL-ului. a Fabricii 
de confecții, a întreprinderii de

derea mai sus amintită — care 
între timp ți-a mai adăugat o 
inițială Ia vechea denumire si, 
implicit, și-a mărit numărul an- 
gajaților — conchideau că... nu 
se face mai nimic pentru colora
rea interesantă a orelor de ră
gaz.

Ajunși cu afirmațiile și su
gestiile U.T.C.-iștilor în biroul 
tovarășului Iulian Arsenie. pe 
atunci proaspăt ales In funcția 
de secretar al Comitetului 
U.T.C., găseam un plan de mă
suri îmbietor, care se angaja să 
umple toate golurile pe care le 
semănaseră nepăsarea și lipsa 
de inițiativă. Stau de vorbă cu 
unul dintre interlocutorii entu
ziaști de acum doi ani.

— Și noi am crezut că o să 
se facă niște lucruri : o brigadă 
de agitație, o fanfară, reuniuni, 
excursii. în loc de toate acestea 
două—trei repetiții la niște for-

trumente muzicale în valoare de 
aproximativ 100 000 de lei. Ce 
mai lipsește ca să se organizeze 
o formație ? Instrumentiști ? 
Aflăm că unicul instrumentist 
pe care forurilej „competente" 
l-au descoperit în întreprindere 
este un... țambalagiu. Ii invităm 
pe cei care se ocupă de activi
tatea cultural-distractivă să 
facă o plimbare în parcul Băl- 
cescu. Noi am descoperit cu un 
asemenea prilej trei chitariști 
șl un acordeonist care s-au re
comandat drept salariați ai a- 
cestei întreprinderi și care iși 
manifestau înclinațiile muzica
le... în aer liber. Intrebîndu-i 
de ce nu-și acordă pasiunile 
muzicale cu o formă de activi
tate organizată, mi-au mărturi
sit că... ultima este inexistentă.

încă un exemplu : cineclubul 
focșănean. Istoria acestuia ar

în planurile de muncă ale comi
tetului sau ale clubului între
prinderii. Din șuvoiul de tinere 
care părăseau fabrica de con
fecții la terminarea schimbu
lui I nici una nu auzise că în 
Focșani există un cineclub, deși 
Întreprinderea lor este, pe hîr- 
tie, una dintre patroanele aces
tuia. •

în locul staționării pe „cen
tru". locurile normale de popas 
în timpul liber ar putea fi (dis
cuția trece deci din stadiul NE
CESITĂȚII în cel al POSIBILI
TĂȚILOR concrete) o sală de 
repetiții, una de vizionare, un 
laborator-cinematografic...

Monotonia timpului liber este 
reproșabilă orașului de provin
cie sau locuitorilor ei ?

„Plictisul" pe care îl acuză ti
nerii. nu este generat de însăși 
lipsa de inițiativă, de penuria 
de idei cu care se împacă atit 
de ușor atît ei cit și coordona

torii activității lor ? Ar fi sufi
cient ca organizația U.T.C., co
mitetele de sindicat și celelalte 
organe implicate direct în mun
ca de propagandă, în cea cultu
ral-distractivă să pornească de 
la o veche și autentică tradiție 
in materie de viată spirituală, 
de care beneficiază Focșanii.

Iar tinerii, la rîndul lor să 
treacă dincolo de stadiul accep
tării cu pasivitate a unor stări 
de fapt nemulțumitoare. Ce se 
fntîmplă însă ? Intervine o 
MENTALITATE de dată recen
tă. potrivit căreia altcineva tre
buie să-și bată capul pentru 
noi, dar, mai ales, în locul 
nostru, ca să ne alunge plic
tisul. Există, e drept, niște 
instituții „specializate", dar 
funcția lor oricît de conștiin
cios s-ar achita de sarcini — 
se oprește la stadiul de GAZDE 
ale inițiativelor. Materializarea 
acțiunilor este imposibilă fără 
PARTICIPARE efectivă, fără 
contribuție directă.

Nici M.T., nici ceilalți „an- 
goasați" ai orașului de provin
cie nu sînt obligați să facă sa
crificii ca să-și înveselească o- 
rele de răgaz. Posibilitățile ma> 
teriale există, alții le-au pregă
tit pentru ei. Nu le rămine decît 
să anime niște edificii, să insu
fle niște proiecte. Dacă răspun
sul la orice solicitări în materie 
de ipitiativă este un grăitor ri
dicat din umeri, „plictisul" pe 
care îl acuză cu atita disperare 
tinerii focșăneni își are rădăcina 
în însuși climatul de inactivita
te pe care îl creează și în care 
se complac.

Dragă M.T. și voi toți cei
lalți tineri focșăneni, care gln- 
diți , aidoma corespondentei 
noastre, semnalele de alarmă 
care sosesc din parte-vă sînt 
justificate.

Ni s-a părut insuficient să ne 
rezumăm în a vă da dreptate 
asa că am mers mai departe: 
am căutat pe cei care se fac 
vinovați de această situație, șl 
i-am găsit printre voi. acordîn- 
du-și sărăcia de idei și absenta 
preocupărilor, cu cea a foruri
lor de resort, pe a căror adresă 
trimitem reproșurile consemna
te în materialul de față.

Focșaniul are toate atuurile ca 
să devină o gazdă primitoare ți 
competentă a unor manifestări 
de ținută, a unui climat spiritual 
care să răspundă tuturor exi
gențelor. Nu depinde decît de 
locuitorii lui, să înscrie pe fata 
săracă a afișului un program da 
calitate.
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La invitația Comitetului Cen. 

trai al Partidului Comunist Ro
mân și a Consiliului de Miniș
tri al Republicii Socialiste 
România, între 10 și 13 noiembrie 
197C, o delegație de partid și 
guvernamentală a Republicii 
Populare Polone, condusă de 
Wladyslaw Gomulka, prim-se- 
cretar al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez, și Jqzef Cyrankiewicz, 
membru al Biroului Politic al 
Comitetului Central al Partidu
lui Muncitoresc Unit Polonez, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare 
Polone, a făcut o vizită oficială 

• de prietenie în Republica So
cialistă România.

In timpul vizitei a fost sem
nat nou) Tratat de prietenie, co
laborare și asistență mutuală 
Intre Republica Socialistă 
România și Republica Populară 

r Polonă.
Delegația de partid și guver

namentală a Republicii Popu
lare Polone a luat cunoștință de 
realizările construcției socialiste 
in Republica Socialistă Româ
nia. Delegația a vizitat Fabrica 
de mașini-unelte și agregate 
București și Uzinele „Electro- 
putere" — Craiova, noile car
tiere de locuințe din Capitală, 
s-a întîlnit cu oameni ai mun
cii.

Delegația de partid și guver
namentală a Republicii Popu
lare Polone a tost întîmpinată 
pretutindeni cu căldură și sim
patie — expresie a relațiilor de 
prietenie frățească care leagă 
popoarele român și polonez.

In timpul vizitei, delegația de 
partid și guvernamentală a Re
publicii Socialiste România, 
condusă de Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, a avut 
convorbiri cu delegația de par. 
tid și guvernamentală a Repu
blicii Populare Polone.

La convorbiri au participat :
Din partea română:

Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, Emil Bodnaraș, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. 

^^al P.C.R., vicepreședinte al Con- 
^siliului de Stat, Gheorghe Pană, 
^membru al Comitetului Exe

cutiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R., Ilie 
Verdeț, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., prim- 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Janos Fazekas, mem
bru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Corne- 
liu Mănescu, membru al C.C. al 
P.C.R., ministrul afacerilor ex
terne, Tiberiu Petrescu, amba
sadorul Republicii Socialiste 
România 'n Republica Populară 
Polonă. Au fost, de asemenea, 
prezenți : Bujor Almășan, mem
bru al C.C. al P.C.R., ministrul 
industriei miniere și geologiei, 
Vasile Vlad, membru supleant 
al C.C. al P.C.R., șeful Secției 
Relațiilor Externe a C.C. al 
P.C.R., Ion Florescu, membru 
supleant al C.C. al P.C.R., șe
ful Cancelariei C.C. al P.C.R., 
Nicolae Ecobescu, membru su
pleant al C.C. al P.C.R., adjunct 
al ministrului afacerilor exter- 

^ne, Grigore Bârgăoanu, vicepre- 
B ședințe al Comisiei guvernamen- 

tale de colaborare și cooperare 
economică și tehnică, George 
Marin, director în Ministerul 
Afacerilor Externe.

Din partea polonă : Wladys
law Gomulka, prim-secretar al 
Comitetului Central al Partidu
lui Muncitoresc Unit Polonez, 
Jozef Cyrankiewicz, membru al
Biroului Politic al C.C. al
P.M.U P., președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii
Populare Polone, Boleslaw
Jaszczuk. membru al Biroului 
Politic, secretar a] C.C. al 
P.M.U.P., Mieczyslaw Jagielski, 
membru supleant al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.U.P., vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri. Adam Willmann. adjunct 
al ministrului afacerilor ex
terne, Jaroimr Ocheduszko, am
basadorul Republicii Populare 
Polone în R S. România. Au 

■fost, de asemenea, prezenți Sta
nislaw Trepczynski, membru 
supleant al C.C. al P.M.U.P., 
șeful Cancelariei Secretariatu
lui C.C. al P.M.U.P.. Marian 
Renke, membru supleant al C.C. 
al P.M.U.P. adjunct al șefului 
Secției Externe a C.C. al 
P.M.U.P., Wladyslaw Napieraj, 
directorul Departamentului I 
din Ministerul Afacerilor Ex
terne.

In cadrul convorbirilor, dele
gațiile s-au informat reciproc 
asupra realizărilor și sarcinilor 
în construirea socialismului în 
cele două țări, despre activita
tea și experiența partidelor 
lor, au analizat stadiul actual și 
posibilitățile de extindere a re
lațiilor bilaterale și au făcut un 
schimb de păreri asupra unor 
probleme internaționale și ale 
mișcării comuniste și muncito
rești internaționale.

Delegațiile au constatat cu 
r satisfacție că colaborarea mul

tilaterală dintre Republica So
cialistă România și Republica 
Populară Polonă se dezvoltă 
continuu, corespunzător intere, 
selor ambelor popoare, cauzei 
întăririi unității și coeziunii ță
rilor socialiste.

Subliniind rolul întîlnirilor și 
vizitelor reciproce la nivelul 
conducerilor de partid și de 
stat, cele două delegații au a- 
preciat importanța deosebită a 
convorbirilor purtate de tova
rășii Nieolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comu
nist Român, și Wladyslaw Go
mulka, prim-secretar al Comi
tetului Central al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez, în 
mai 1969, c i prilejul vizitei de 
prietenie în Republica Popu
lară Polonă a delegației de par
tid și guvernamentale a Repu
blicii Socialiste România.

Noul Tratat de prietenie, co
laborare și asistență mutuală, 
semnat în timpul vizitei delega
ției de partid și guvernamen
tale a Republicii Populare Po
lone, continuînd tradițiile rela
țiilor de prietenie afirmate în 

Tratatul încheiat la 26 ianuarie 
1949, creează baza politico-juri- 
dică pentru întărirea și dezvol
tarea colaborării româno-po- 
lone, în conformitate cu intere
sele celor două popoare, ale 
cauzei socialismului, păcii și 
securității în Europa și în lume.

In timpul Convorbirilor, păr
țile au exprimat hotărirea lor 
de a întări și lărgi colaborarea 
dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Muncitoresc 
Unit Polonez, dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Populară Polonă, schimburile 
de păreri și experiență, consul
tările reciproce în probleme de 
interes comun, pe baza princi
piilor marxism-leninismului, in
ternaționalismului socialist, su
veranității, egalității în drep
turi, avantajului reciproc, în
trajutorării tovărășești și nea
mestecului în treburile interne.

Au fost discutate pe larg pro
bleme privind dezvoltarea în 
continuare a colaborării poli
tice, economice, tehnico-științi- 
fice, culturale și în alte dome
nii.

O atenție deosebită a fost a- 
cordată problemelor lărgirii și 
perfecționării continue a cola
borării economice și tehnieo- 
științifice.

Delegațiile șl-au exprimat sa
tisfacția în legătură cu înțele
gerile referitoare la colaborarea 
economică pentru perioada 
1971—1975, în care se prevede o 
creștere însemnată a schimbu
lui reciproc de mărfuri. Părțile 
consideră că există numeroase 
posibilități de dezvoltare con
tinuă a colaborării, specializă
rii și cooperării în producție, 
îndeosebi în industria construe, 
toare de mașini, siderurgie, chi
mie, electronică, automatică, 
construcții navale. S-au dat in
dicații Comisiei guvernamentale 
româno-polone de colaborare 
economică să elaboreze și să su
pună spre aprobare celor două 
guverne propuneri concrete de 
cooperare în aceste domenii. A 
fost semnat un Protocol privind 
rezultatele convorbirilor dintre 
delegațiile de partid și guver
namentale ale Republicii Socia
liste România și Republicii 
Populare Polone, referitoare la 
dezvoltarea în continuare a co
laborării economice și tehnico- 
științifice.

Cele două părți au subliniat 
importanța deosebită a hotări- 
rilor sesiunilor a 23-a și a 24-a 
ale Consiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc, care creează 
condiții favorabile pentru lărgi
rea col&borării economice și 
tehnico-științifice, specializării 
și cooperării în producție între 
țările membre. Totodată, s-a 
subliniat importanța dezvoltă
rii colaborării economice și teh„ 
nico-știlnțitice între toate țările 
socialiste.

Părțile au reafirmat voința 
lor de a acționa și în viitor 
pentru întărirea colaborării în 
cadrul Tratatului de la Varșo
via, pentru dezvoltarea relații
lor de prietenie și colaborare cu 
toate statele socialiste, pentru 
întărirea unității și coeziunii a- 
cestora, în interesul socialismu
lui și păcii în întreaga lume.

In cadrul schimbului de pă
reri cu privire la problemele 
actuale ale situației internațio
nale, cele două delegații au a- 
cordat o atenție deosebită pro
blemelor securității și colabo
rării în Europa. Părțile s-au 
pronunțat pentru convocarea 
într-un viitor apropiat a Con
ferinței general-europene pen
tru securitate și cooperare, la 
pregătirea și desfășurarea că
reia trebuie să participe toate 
statele interesate.

Părțile consideră că o pre
misă indispensabilă a securită
ții în Europa o constituie recu
noașterea realităților statorni
cite pe continentul nostru după 
cel de-al doilea război mondial, 
respectarea integrității terito
riale, recunoașterea și inviola
bilitatea frontierelor tuturor 
statelor europene, subliniind în 
mod deosebit necesitatea recu
noașterii și inviolabilității fron
tierei polone apusene pe Odra 
și Nysa. Ele au reafirmat nece
sitatea recunoașterii internațio
nale a Republicii Democrate 
Germane, asigurării participării 
ambelor state germane, pe baza 
egalității în drepturi, la viața 
internațională, primirii lor în 
O.N.U. și alte organizați) inter
naționale.

Constatînd cu satisfacție că 
procesul de destindere și de lăr
gire a colaborării în Europa, ia 
care România și Polonia iși a- 
duc contribuția lor, se dezvol
tă continuu cele două părți au 
subliniat însemnătatea pe care 
o are pentru normalizarea și 
îmbunătățirea relațiilor între 
statele europene Tratatul dintre 
U.R.S.S. și R. F. a Germaniei, 
încheiat în august a.c. Ele au 
subliniat, de asemenea, impor
tanța negocierilor și contactelor 
dintre Republica Populară Po
lonă și Republica Federală a 
Germaniei, dintre cele două 
state germane, precum și dintre 
alte țări.

Părțile vor continua eforturile 
pentru însănătoșirea climatului 
politic general în Europa cen
trală și în Balcani, în interesele 
păcii, securității și colaborării 
în Europa.

Cele două părți s-au pronun
țat pentru dezvoltarea relații
lor de colaborare între state pe 
baza principiilor și normelor 
dreptului internațional, pentru 
intensificarea eforturilor în di
recția apărării păcii și securită
ții internaționale, pentru ex
cluderea forței sau amenințării 
cu forța în relațiile dintre state, 
soluționarea litigiilor pe cale 
pașnică.

Republica Socialistă România 
și Republica Populară Polonă 
și-au exprimat convingerea <.ă 
pentru asigurarea unei păci 
trainice este necesar să înceteze 
cursa înarmărilor, să se înfăp
tuiască dezarmarea generală și 
totală, în special dezarmarea 
nucleară.

Cele două părți și-au expri
mat îngrijorarea profundă față 
de continuarea războiului de 
către S.U.A. în Vietnam și ex
tinderea acțiunilor agresive în 
peninsula Indochineză și au a- 
firmat sprijinul lor deplin și 
solidaritatea cu lupta, eroică a 

popoarelor vietnamez, cambod
gian și laoțian pentru eliberare 
și independență națională. Pen
tru restabilirea păcii în această 
parte a lumii este necesar să se 
pună capăt agresiunii ameri
cane și intervenției străine în 
Indochina, să se retragă tru
pele S.U.A. și ale aliaților lor 
din Vietnamul de Sud și din 
peninsula Indochineză, iar po
porul vietnamez și celelalte po
poare din Indochina să fie lă
sate să-și hotărască singure 
soarta. Delegațiile au apreciat 
că propunerile în opt puncte a'e 
Guvernului Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietnamu
lui de Sud oferă o bază rațio
nală pentru realizarea unor pro
grese reale la tratativele de la 
Paris.

In legătură cu situația încor
dată din Orientul Apropiat, 
părțile au subliniat din nou ne
cesitatea soluționării pe cale po
litică a conflictului pe baza Re
zoluției Consiliului de Secu
ritate din 22 noiembrie 1967, 
pronunțîndu-se pentru retrage
rea trupelor israeliene de pe te
ritoriile arabe ocupate, pentru 
asigurarea dreptului la existen
ță, la pace și securitate tuturor 
statelor din această zonă. Pen
tru realizarea unei păci durabile 
în Orientul Apropiat este nece
sar să se reglementeze situația 
populației palestiniene conform 
năzuințelor naționale ale aces
teia.

Ambele delegații s-au pro
nunțat pentru creșterea efica
cității și realizarea principiului 
universalității O.N.U. în intere
sele păcii, progresului și cola
borării internaționale.

Părțile au reafirmat hotărî- 
rea lor de a acorda în conti
nuare sprijin deplin țărilor și 
popoarelor care luptă împotriva 
imperialismului, colonialismu
lui și neocolonialismului. împo
triva oricăror forme de exploa
tare, pentru eliberare și res
pectarea dreptului lor de a-și 
hotărî singure soarta fără nici 
un amestec din afară.

Delegațiile au subliniat că o 
condiție absolut necesară pen-

PLECAREA 
DELEGAȚIEI DE PARTID 
Șl GUVERNAMENTALE 

A R.P. POLONE
(Urmare din pag. I) 

manifestărilor prietenești ale 
cetățenilor, care flutură stegu- 
lețe românești și poloneze, ca 
semn al sentimentelor de dra
goste și prietenie cu care po
porul nostru a întâmpinat pre
tutindeni pe oaspeții polonezi.

Aeroportul Otopenj este îm
podobit sărbătorește. Sînt ar
borate drapelele de stat ale ce
lor două țări. Pe frontispiciul 
pavilionului central al aero
gării se află portretele tovară
șilor Nicolae Ceaușescu și 
Wladyslaw Gomulka. Ion 
Gheorghe Maurer și Jozef 
Cyrankiewicz. Pe mari pancar
te se află înscrise. în limbile 
română și poloneză, urările s 
„Trăiască prietenia, colabo
rarea și alianța frățească din
tre poporul român și poporul 
polonez !“ ; ..Trăiască unitatea 
țărilor socialiste, a mișcării co
muniste și muncitorești inter
naționale !“

Pe aeroport au venit să-i sa
lute pe oaspeți tovarășii 
Paul Niculescu-Mizil, Gheor
ghe Pană. Ilie Verdeț. Emil 
Drăgănescu, Janos Fazekas. 
Dumitru Popa. Dumitru Po
pescu, precum și Corneliu Mă- 
neșcu, ministrul afacerilor ex
terne, Tiberiu Petrescu, am
basadorul Republicii Socia
liste România în Republica 
Populară Polonă.

Erau prezenți de asemenea, 
membri ai C.C. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat și ai gu
vernului, conducători de insti
tuții centrale și organizații ob
ștești, generali și ofițeri su
periori, ziariști români și stră
ini.

Erau de față șefi de misiuni 
diplomatice, membrii Ambasa
dei Republicii Populare Po
lone și alți membri a; corpu
lui diplomatic.

Ceremonia plecării începe 
prin prezentarea raportului de 
către o gardă de onoare. Sînt 

WLADYSLAW GOMULKA, prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, și JOZEF 
CYRANKIEWICZ, președintele Consiliului de Miniștri al Re
publicii Populare Polone, au trimis, de la bordul avionului, 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar genera] al 
Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, și tovarășului ION GHEOR
GHE MAURER, președintele Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România, următoarea telegramă :

Dragi tovarăși,
Părăsind teritoriul Republicii Socialiste România, dorim 

să exprimăm în numele nostru și al întregii delegații de 
partid și guvernamentale a Republicii Populare Polone mul
țumiri sincere pentru primirea cordială pe care am cunoscut-o 
în timpul vizitei în țara dumneavoastră frumoasă și ospi
talieră.

Sîntem convinși că Tratatul de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală dintre Republica Populară Polonă și Re
publica Socialistă România, semnat la 12 noiembrie a.c., pre
cum și convorbirile care au avut loc în timpul vizitei noastre, 
vor contribui la dezvoltarea în continuare a colaborării, la 
întărirea prieteniei care leagă cele două popoare ale noastre 
și a unității țărilor comunității socialiste.

Vă rugăm să primiți cele mai bune urări de fericire și 
de noi realizări în muncă, pentru binele poporului român, al 
cauzei socialismului și păcii.

tru sporirea eficacității luptei 
împotriva imperialismului, pen
tru pace, socialism și progres o 
constituie întărirea continuă a 
unității tuturor țărilor socialis
te. coeziunea mișcării comu
niste și muncitorești internațio
nale pe baza principiilor mar
xism-leninismului și internațio
nalismului proletar, întărirea 
solidarității tuturor forțelor re
voluționare, progresiste și anti- 
imperialiste din întreaga lume.

Cele două părți au căzut de 
acord să se consulte periodic a- 
supra problemelor dezvoltării 
relațiilor bilaterale, ale situa
ției internaționale și îndeosebi 
în legătură eu problemele secu
rității europene.

Convorbirile între cele două 
delegații s-au desfășurat într-o 
atmosferă cordială, de înțele
gere reciprocă și de prietenie.

Vizita în Republica Socialistă 
România a delegației de partid 
și guvernamentale a Republicii 
Populare Polone, semnarea nou
lui Tratat de prietenie, colabo
rare și asistență mutuală, con
vorbirile purtate cu acest pri
lej constituie o nouă și valo
roasă contribuție la întărirea 
prieteniei frățești româno-po
lone. la dezvoltarea relațiilor de 
colaborare multilaterală dintre 
ambele partide și state, la întă
rirea unității și coeziunii țărilor 
socialiste, a mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale, la 
cauza păcii și socialismului.

Delegația de partid și guver
namentală a Republici) Popu
lare Polone, In numele Comite
tului Central al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez, Con
siliului de Stat și guvernului 
Republicii Populare Polone, a 
adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general a! 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia. invitația de a face o vizită 
de prietenie în Republica Popu
lară Polonă. în fruntea unei de
legații de partid și guvernamen
tale a Republicii Socialiste 
România. Invitația a fost ac
ceptată cu plăcere.

intonate imnurile de stat ale 
celor două țări. In semn de sa
lut se trag 21 salve de artile
rie. Tovarășii Wladyslaw Go
mulka și Nicolae Ceaușescu 
trec în revistă garda de 
onoare.

Conducătorii polonezi și cei
lalți membri ai delegației de 
partid și guvernamentale a 
țării prietene își iau apoi ră
mas bun de la șefii misiunilor 
diplomatice acreditați Ia 
București, de Ia persoanele 
oficiale române prezente pe 
aeroport

Un grup de pionieri îi în
conjoară pe conducătorii de 
partid și de stat ai celor două 
țări și le oferă buchete de 
flori.

Oaspeții răspund aclamații
lor prietenești ale mulțimii a- 
flate pe aeroport iși iau rămas 
bun de la conducătorii parti
dului și statului nostru.

Tovarășii Wladyslaw Go
mulka și Nicolae Ceaușescu iși 
string călduros mîinile.

De pe scara avionului, tova
rășii Wladyslaw Gomulka și 
Jozef Cyrankiewicz salută încă 
o dată pe cei prezenți. răspund 
semnelor prietenești și ura- 
lelor bucureșteni’.or.

La ora 9.45 nava aeriană de
colează. Ea este escortată Dină 
la graniță de avioane cu reac
ție ale forțelor noastre armate.

★
Festivitatea de la aeroport a 

fost transmisă în direct de 
posturile noastre de radio și 
televiziune.

*
Vineri s-au înapoiat la Var

șovia tovarășii Wladyslaw 
Gomulka Jozef Cyrankiewicz 
și ceilalți membri ai delega
ției de partid și guvernamen
tale a R. P. Polone.

Delegația a fost întîmpina
tă la aeroport de Marian Spy- 
chalski. și de alți conducători 
de partid și de stat polonezi

In corespondența precedentă 
nu am putut — presați de timp 
și fiind încă sub influența di
rectă a meciului văzut — să e- 
fectuăm o analiză a evoluției 
boxerilor români în semifinale. 
Acum, după desfășurarea celor 
2 semifinale, cînd apele s-au 
limpezit și tensiunea noastră a 
scăzut, să încercăm a privi re
trospectiv și să vedem ce au 
însemnat semifinalele pentru cei 
trei boxeri români. „Musca" 
Condurat. pe care, cel puțin 
personal, nu-1 bănuiam cu cali
tăți deosebite, s-a întrecut pe 
sine, luptînd cu o ambiție ulu
itoare. Acest tinăr modest, plă
cut, mai retras decît ceilalți 
boxeri români, se pare că știe 
să se mobilizeze in împrejură
rile decisive. El a luptat exem. 
plar. făcind din adversarul său, 
mai ales, în repriza a doua, un 
veritabil sac de antrenament.

„Miopia* juriului de arbitri 
l-a frustrat de o victorie pe care 
o merita cu prisosință și pen
tru care s-a prețgătit cu asidui
tate luni întregi. O serie de 
specialiști străini cu care am 
discutat după meci au sublini
at injustețea deciziei. Inutil in
să. nentru că lucrurile nu mai 
pot fi schimbate. Am pierdut 
astfel o medalie de argint și 
totodată încă un loc în finală, 
ceea ce a afectat evoluția în 
ansamblu a echipei noastre.

Sandu Mîhalcea. Ia categoria 
„ușoară*, nu a reușit nici el să 
treacă de semifinale. A fost în
să la un pas de victorie. Pentru 
acest med infernal, decizia de 
3—2 acordată boxerului ma
ghiar Nemecz reflectă însă re
al evoluția celor doi boxeri.

Deși învins, Mihalcea rămîne 
un boxer de viitor. La cei 18 
ani ai săi, el posedă suficiente 
calități pentru a realiza progre
se, mai ales în privința maturi
tății tehnice.

în sfîrșit, cîteva cuvinte des
pre succesul brăileanului Cio
chină. Acest boxer a avut e- 
voluțiî constante. în cele trei 
meciuri susținute pentru a a- 
junge în finala campionatelor 
el nu a strălucit Ciochină prac
tică un box destul de lent fără 
explozie, fără risipă inutilă de

Fotbal
Prin rezultatul de egalitate 

obținut în fața echipei Țării Ga
lilor, miercuri seara, reprezenta
tiva României a făcut un pa» 
însemnat spre calificarea în tur
neul final al Cupei Europei. E- 
chipa galeză prin jucătorii pe 
care i-a aliniat — cei mai mulți 
făcind parte din echipe engleze 
care se află în fruntea clasa
mentului primei ligi britanice 
— a jucat poate mai bine decît 
echipa Angliei în întîlnirea cu 
reprezentativa României în tur
neul final din Mexic. De aceea 
punctul cucerit la Cardiff va 
cintări mult in calificarea echi
pei noastre pentru Turneul final 
al Cupei Europei. Deocamdată 
din 4 puncte posibile am reali
zat 3 i iar golaverajul arată ; 
3—0.

Poate 6pre deosebire de alte 
dăți. echipa noastră a demons
trat In acest meci că știe ce 
vrea. Se confirmă Guadalajara. 
De departe a fost superioară 
tehnic și tactic adversarei saie. 
S-a mers ia un meci nul și s-a 
obținut. Și încă In condiții ne
prevăzut de grele. Ploaia, o bur
niță orbitoare adusă de curenții 
golfului Bristol, a început odată 
cu meciul și «-a oprit după fi
nalul partidei. Terenul a tost a- 
iunecos. coeficientul de nesigu
ranță al jucătorilor, in pasarea 
Si conducerea balonului, mult 
diminuat In plus, un arbitraj 
potrivnic cu evidență. Cavalerul 
olandez in negru Arie Van Ge
mem cu cei doi compatriot- ia 
orice intrare a jucătorilor noștri 
au văzut fault in vreme ce ac
țiunile gazdelor din ofsaid erau 
perfect valabile. Reaua lor cre
dință a fost ilustrată și de acest 
amănunt, la prima vedere, ne
semnificativ : la aruncarea mo
nedei. Deși sorții ne-au fost fa
vorabili în alegerea jumătății de 
teren, arbitrul, ascunzind fața 
monedei, la ridicarea banului, 
a dat cura opțiunii lui Mike En-

Meridian • Meridian
• FEDERAȚIA FRANCEZA 

de rugbi a stabilit lotul echipei 
naționale a Franței care la 29 
noiembrie va întilni reprezen
tativa României. Formația pro
babilă este următoarea : Ville- 
preux (Stade Toulousain —) 
Bougarel (Stade Toulousaim), 
Lux (Tyrosse), Trillo (Beiges), 
Cantoni (Beziers), Berot (Stade 
Toulousain), Pebeyre (Vichy)— 
Viard (Narbonne), Dauga (Mont 
de Marsan), Quillis (Narbonne) 
—Spanghero (Narbonne), Le 
Droff (Auch)—Iracbal (Bayon
ne), Benesis (Narbonne), Aza. 
ret (St. Jean de Luz).

Ca rezerve figurează Yachvi- 
11 (Tulle), Ros (Narbonne), 
Ugartemendia (St. de Luz), Bar- 
rau (Beaumont) și Cau (Tar- 
bes).

• IERI au sosit în Capitală 
echipele de tenis de masă ale 
R.P. Chineze, care urinează să 

energie. Inteligent, el refuză 
mișcările riscante, preferind fi
rul precis al directei de stînga. 
Punctele obținute astfel l-au a- 
jutat să realizeze victorii ne- 
spectaculoase, dar sigure. Astfel 
se explică succesul acestui re
prezentant al tricolorului ro
mânesc, singurul prezent în fi
nală.

în încheiere, vorbind despre 
semifinale, în general, vom 
spune că ele au fost dominate 
de prezența boxerilor maghiari 
(9), celor sovietici (8 boxeri), 
a celor din R.D.G. (6 boxeri) și 
a celor din Bulgaria (5 boxeri). 
Progresele realizate de boxerii 
maghiari, germani și bulgari 
sînt evidente și, urmărindu-i la 
lucru, ta comparație cu boxerii 
români, am putut trage conclu
zia că în aceste țări preocupa
rea pentru creșterea și pregăti
rea tinerilor boxeri nu este lă
sată la voia întîmplării, ci se 
desfășoară după un plan bine 
stabilit, în cadrul căruia accen
tul se pune în primul rînd pe 
însușirea abecedarului boxului. 
Este cazul ca federația noastră 
«ă mediteze îndelung asupra a- 
cestui aspect, deoarece boxerii 
români au fost deficitari în spe
cia] la capitolul tehnică.

Sîmbătă seara se desfășoară 
finalele campionatului european 
de box pentru tineret

TEODOR POGOCEANU

PRONOSTICUL 
ZIARULUI NOSTRU PENTRU 

CONCURSUL PRONOSPORT 
Nr. 46

Etapa dus 15 noiembrie 1970

1- U.T. Arad—„U* Craiova 1
X Steaua—Steagul roșu 1
X „U* Cluj—F.C. Argeș X
4. Petrolul—Dinamo Bucu

rești i
5. Politehnica—Progresul 1
6. Jiu!— S.C. Bacău 1
7. Farul—C.F.R. Timișoara 1
8. Florentina—Milan 1
9. Internationale—Torino 1

18. Juventus—Cagliari X
IL Lanerossi—Napoli X
12. Lazio—Roma 2
13. Varese—Bologna 2 

DM W-ul de la Cardiff 
confirma evoluția 

de la Guadalajara

Prin telefon de la trimisul nostru
£

gland și balonul de Începere a 
partidei l-a dat tot iui și coechi
pierilor săi. Nu mai vorbim de 
numeroasele lovituri acordate 
gazdelor, pe infracțiuni imagi
nare. din apropierea careului de 
16 m, ca aceea, ce-ar fi putut să 
fie fatală, din min. 70, cind Hăl- 
măgeanu a fost el împins de a- 
tacantul central Grobam Moore. 
Noroc că mingea, șutată năpraz- 
nic de la 16 m. a fost deviată 
senzațional de Răducanu, ceea 
ce l-a făcut pe crainicul repor
ter de la Radio Cardiff, care 
transmitea partida să afirme că 
intervenția lui Răducanu a ară
tat clasa mondială a portarului 
român. Intr-adevăr. Răducanu a 
fost magnific. El a salvat cîteva 
mingi, ce păreau goluri făcute. 
Apropo de meritul fiecărui ju
cător in parte pentru rezulta
tele de La Cardiff, trebuie să 
arătăm că toată echipa a jucat 
cu o dăruire exemplară, anga- 
j-ndu-se total in lupta dusă pe 
un teren care arăta ca o uriașă 
saltea verde Îmbibată de apă. 
Antrenorul Angelo Niculeacu, in 
declarațiile făcute ziariștilor, a 
refuza: să departajeze meritele, 
valorile, declarindu-se mulțu
mi:, in egală măsură, de evolu
ția tuturor jucătorilor. Au fost 
poate mid diferențe, de nuanță 
am spune, pe care le-a văzut bi
ne Dinu, intr-o conferință de 
pre6ă sui-generis ; cînd dr. To- 
mescu îi punea în camera lui de 
la Hotel Park, piciorul in gips. 
Eram cițiva care i-am ținut de 
urit și am reluat filmul meciu
lui împreună. El susținea că e- 
voluția jucătorilor noștri a fost 
de nota 8 și 9. întreaga linie a 
celor 4 apărători a obținut nota 
9. Idem linia de mijloc — Radu 
Nunweiller și Dumitru. De la 

susțină întîlniri prietenești ou 
selecționatele României. Prin
tre jucătorii oaspeți se află fos
tul triplu campion mondial 
Ciuan-Tze-tun.

La sosire, oaspeții au fost în
tâmpinați de reprezentanți ai 
C.N.E.F.S. și ai Federației Ro
mâne de tenis de masă. A fost 
de față ambasadorul R. P. Chi
neze la București, Cian Hai- 
fun.

• REVISTA engleză de spe
cialitate „Law Tennis" publică 
clasamentul celor mai buni ju
cători pe anul 1970, clasament 
alcătuit de cunoscutul comenta
tor Lance Tingay.

Jucătorul român Ilie Năstase 
ocupă locul 6. Pe primul loc 
este situat John Newcombe 
(Australia) •armat de compatrio- 
ții săi Rosewall, Laver, Roche 
și olandezul Okker.

NORODOM SIANUK, șeful statului și președintele Fron
tului Național Unit al Cambodgiei a trimis președintelui 
Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, 
NICOLAE CEAUȘESCU, următoarea telegramă :

In numele poporului cambodgian, Frontului Național 
Unit, Guvernului Regal de Unitate Națională al Cambodgiei 
și al meu personal, rog pe Excelența Voastră, .gloriosul și 
viteazul popor român, Consiliul de Stat și Guvernul Repu
blicii Socialiste România, să primească mulțumirile noastr* 
cele mai călduroase pentru felicitările și urările atît de prie
tenești pe care Excelența Voastră a binevoit să ni le adre
seze cu ocazia celei de-a 17-a aniversări a independenței to
tale a Cambodgiei.

Exprimăm României, marea șl credincioasa prietenă a 
poporului cambodgian, recunoștința noastră eternă pentru 
puternicul și fermul său sprijin acordat cauzei noastre na
ționale, luptei noastre pentru salvarea națională și elibe
rarea patriei khmere. .

Trăiască prietenia care leagă popoarele cambodgian șt 
român 1

Vineri după-amiază s-a îna
poiat în Capitală reprezentan
tul personal al Președintelui 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România. Nicolae 
Ceaușescu, tovarășul Emil 
Bodnaraș. vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, care a par
ticipat la ceremoniile funerare 
ale generalului Charles de 
Gaulle, fost președinte al Re
publicii Franceze.

Tovarășul Emil Bodnaraș a 
fost însoțit de George Maco- 
vescu, prim-adjunct al minis
trului afacerilor externe, și de 
Constantin Flitan. ambasado
rul României la Paris.

La sosire, pe aeroportul O- 
topeni. erau prezenți tovarășii

Societatea de științe filolo
gice și Muzeul literaturii ro
mâne au adus un omagiu ma
relui scriitor Mihail Sadovea- 
nu, de la a cărui naștere s-au 
împlinit nouă decenii, organi- 
zînd vineri după-amiază un 
simpozion ia Biblioteca Cen
trală Universitară.

Vineri a avut loc în comu
na Tălmaciu deschiderea pri
mei universități populare să
tești din județul Sibiu. Cu a- 
cest prilej, în cadru] cursului 
intitulat „Mică enciclopedie" 
prof. univ. dr. Dan Smântă- 
nescu a expus tema „Cărtu
rarii ardeleni, mari patrioți".

Programul universității mai 
cuprinde un ciclu de manifes
tări despre istoria culturii 
transilvănene, un curs axat pe 
probleme de etică, destinat ti
neretului. cercuri de limbi 
străine, un curs de noutăți 
tehnice pentru muncitorii din 
industria textilă.

înaintare, pentru aceeași notă 
maximă, căpitanul echipei l-a 
preferat pe Florian Dumitrescu. 
Cu toate că mingea udă nu as
culta de gheată, jucătorii noștri 
s-au achitat de datorie admira
bil, Lupescu, Sătmâreanu, Mo- 
canu au luptat din răsputeri să 
bareze drumul unor atacanți in
cisivi, periculoși : Radu laborios 
ca niciodată, a legat și a dat cu
loare jocului și încredere coechi
pierilor ; Dumitru, in atac și in 
apărare, acoperind o mare zonă 
de teren, a demonstrat că este 
un pion de bază al echipei peste 
care cu greu se poate trece ; 
Florian Dumitrescu, impetuos și 
incisiv, cu 3 adversari în față 
reușea pasa cea mai bună și cu 
adresă ; Dobrin a jucat pentru 
echipă ; Dumitrache și Neagu, 
doar neșansa pe primul și ar
bitrul pe al doilea, i-a făcut să 
nu puncteze pentru echipa noas
tră. Bine au jucat Hălmăgeanu 
și Domide care au intrat in re
priza secundă.

Superioritatea tehnică de con
cepție a echipei noastre o ilus
trează și numai faptul că noi 
am avut cel puțin 3 ocazii mai 
clare de gol in raport cu numai 
două ale gazdelor (lovitura de 
la 16 metri acordată pe nedrept 
și o bară) ; min. 36 — Dumi
trache șutează în baTă ; min. 44, 
Neagu scăpat singur cu balonul 
e cosit de England în careu — 
penalty clar, dar nu ni se acor
dă ; min. 50 — Dumitrescu efec
tuează o centrare-șut puternică 
la 2 m de poartă, Dumitrache se 
aruncă năpraznic dar nu reu
șește să împingă balonul în 
plasă.

Cam atît despre meciul de la 
Cardiff. Și dacă un cor de co
pii, un cor numeros, cînta la fe- 

ULTIMA ZI 
PRONOSPORT

FESTIVALUL FILMULUI INDIAN 
la cinematograful Capitol din Capitală 

„R A M U“ 
cu : Gemini Ganesh, Raj Kumar, V. K. Ra- 
maswamy, Ashokan, Pushpalatha, K. R.

Vijaya
Spectacolele au Ioc Ia orele 18,30 și 21.

Manea Mănescu, vicepreședin
te al Consiliului de Stat, pre
ședintele Consiliului Economic, 
și Vasile Gliga, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe.

Au fost de față însărcinatul 
cu afaceri ad-interim al Fran
ței la București, Bernard Be- 
jean de la Bâtie și membri ai 
ambasadei.

★

La aeroportul Le Bourget, 
tovarășul Emil Bodnaraș a 
fost condus de domnul Phi
lippe de Chartre, membru al 
guvernului, reprezentant per
sonal al președintelui Pom
pidou.

CRONICA
U. T. C.

Aseară s-a întors în Capitală 
delegația U.T.C. condusă de 
Iulian Vereș, adjunct de șef de 
secție la C.C. al U.T.C. care, 
la invitația Consiliului Central 
al Tineretului Liber German 
din R.D.G., a participat Ia 
Tîrgul maiștrilor de mîine. Din 
delegație au făcut parte tova
rășii Grigore Voinea, șef de 
secție la Comitetul munici
pal București al U.T.C. și Vir
gil Lăsleanu, șef de comisie 
la Consiliul județean Brașov 
al pionierilor. La sosire, pe a- 
eroportul București Otopeni 
au fost de față Vlad Galin, 
șef de sector la C.C. al U.T.C. 
și alți activiști.

«
restrele autobuzului în care, du
pă meci, luaseră loc fotbaliștii 
galezi, un cin tec cunoscut — ni 
s-au tradus cuvintele „Nu tre
buie să ne supărăm", în vreme 
ce-i acostau și-i implorau pe tri
colori să le dea autografe, în
seamnă că echipa României, a 
lăsat o impresie bună la Car
diff pentru că a jucat fotbal, un 
fotbal modern. Să nu uităm că 
s-a jucat in Anglia. După mo
mentul Wembley a venit altul, 
Cardiff, și mai elocvent pentru 
marcarea ascensiunii valorice a 
reprezentativei soccerului ro>- 
mânesc.

VASILE CABULEA

SPICUIRI 
DIN PRESA 

ENGLEZĂ
Ziarele apărute joi dimineața 

în Marea Britanic comentează pe 
spații largi meciul de fotbal din
tre reprezentativele Țării Gali
lor și României. Iată cîteva spi
cuiri din Guardian și Times : 
„Apărarea noastră a fost tot
deauna amenințată cînd Dobrin 
— care a suferit o insolație la 
Guadalajara și nu a putut parti
cipa la jocurile campionatului 
mondial — își arăta virtuozita
tea. A existat, de asemenea, a- 
menințarea lui Nunweiller și 
Neagu care l-au sîcîit tot timpul 
pe Thomas. Un moment de groa
ză a fost în minutul 37 cînd, oa 
urmare a unei greșeli a apărării, 
Dumitrache a depășit doi fun
dași și a zburat spre poartă, dar 
șutul său a lovit partea de jos 
a barei".

„Spre finalul meciului, galezii 
au început să-și adune, cu hotă- 
rtre, ultimele resurse fizice și 
l-au obligat pe portarul român, 
Răducanu, înalt cît un turn, să 
salveze de două ori poarta"

„Galezii ar fi meritat o lovi
tură de la 11 m cind Davis a 
fost trimis la pămînt de Moca- 
nu (pe care mulți și-1 reamin
tesc de la Guadalajara) în supra
fața de pedeapsă. Arbitru] olan
dez a fost, totuși, de altă părere 
și așa ne-am ales doar cu ploaia 
care ne curgea pe gît și pe 
spate...".



□ □
Omagiu memoriei

generalului de Gaulle
Chile a reluat 

relațiile
Rezoluție adoptată 

la O.N.U.
NEW YORK 13 — Trimisul 

Agerpres, C. Alexandroaie, trans
mite : Adunarea Generală a 
O.N.U. a adoptat cu 78 de vo
turi pentru, 14 împotrivă și 14 
abțineri o rezoluție prezentată 
de Comitetul pentru problemele 
sociale și umanitare privitoare la 
rolul tineretului în lumea con
temporană. Printre altele, docu
mentul cheamă guvernele, insti
tuțiile de învățămînt, O.N.U. și 
agențiile sale specializate, pre
cum și toate celelalte organiza
ții „să asigure educarea tineretu
lui în spiritul idealurilor de pace 
întemeiate pe justiție, cooperare 
între pogoare, respect față de 
drepturile omului și libertățile 
fundamentale și pe principiile 
dreptului internațional41. De ase
menea, rezoluția subliniază că 
Adunarea Generală a O.N.U. 
consideră important ca „tineretul 
din toate țările lumii să se opună 
cu liotărîre acțiunilor militare și 
de altă natură destinate repri
mării mișcărilor de eliberare na
țională ale popoarelor care se 
mai află încă sub jugul colonial, 
rasist sau al dominației și ocu
pației străine și să sprijine aceste 
popoare prin toate mijloacele po
sibile, în conformitate cu princi
piile Cartei și hotărîrilor organis
melor O.N.U. care recunosc le
gitimitatea luptei popoarelor 
pentru libertate și neatîrnare, în 
eforturile de a dobîndi indepen
dența potrivit dreptului lor ina
lienabil Ia autodeterminare"-

EMIL BODNARAS
LA COLOMBEY-LES-DEUX-EGLISES

cu Cuba
PARIS 13 (Agerpres). — Vi

neri dimineața, reprezentantul 
personal al șefului statului ro
mân, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
la funeraliile generalului de 
Gaulle, Emil Bodnaraș. vicepre
ședinte al Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
însoțit de tovarășii George Xlaco- 
vescu, prim-adjunct al ministru
lui afacerilor externe, și Constan
tin Flitan, ambasadorul Români
ei la Paris, s-a deplasat la Co- 
lombey-les-Deux-Eglises, unde a 
încetat din viață și a fost în- 
mormîntat joi, generalul de 
Gaulle. întîmpinat de generalul 
Boissier și de comandantul de 
navă Philippe de Gaulle, fiul ge
neralului de Gaulle, tovarășul 
Emil Bodnaraș a prezentat fami
liei generalului de Gaulle. în nu
mele conducătorilor statului nos
tru, al poporului român cele mai 
sincere condoleanțe. Inminin- 
du-i o scrisoare de condoleanțe 
adresată Doamnei Y'vonne de 
Gaulle în care se exprima adînca 
durere care a lovit poporul ro
mân prin pierderea unuia din
tre cei mai devotați prieteni ai 
săi, marele patriot Charles de 
Gaulle, tovarășul Emil Bodnaraș 
s-a întreținut îndelung cu coman
dantul de navă Philippe de 
Gaulle.

Pe mormîntul din micul cimi
tir de la Colombey-les-Deux- 
Eglises au fost depuse două co
roane de flori cu eșarfe tricolo
re, culorile drapelului de stat al 
Republicii Socialiste România, o-

magiu din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și al Consiliu
lui de Stat al României.

Mulțimea care continuă să des
fășoare un nesfirșit pelerinaj la 
mormîntul generalului de Gaulle 
a făcut reprezentanților români o 
primire călduroasă.

Chile a reluat in mod 
oficial joi relațiile diplo
matice. comerciale și cul
turale cu Republica Cuba, 
după șase ani de la intre- 
ruperea lor, in baza unei 
rezoluții adoptate in i*be 
1964 de Organizația State
lor Americane lO.S_AĂ

Vizita lui
C. Burtică in
R.P. Chineză

j

Protocol româns-polofi privind 
schimbul de mărfuri în 1971

VARȘOVIA 13. — Corespon
dentul Agerpres, losif Dumitraș- 
cu transmite : în urma tratative
lor desfășurate într-o atmosferă 
prietenească și de înțelegere re
ciprocă, între România și Polo
nia a fost semnat la Varșovia pro
tocolul privind schimbul de măr
furi pe anul 1971.

Documentul prevede o crește
re importantă a volumului schim
burilor reciproce de mărfuri față 
de nivelul anului în curs. Româ
nia urmează să livreze, printre 
altele, mașini unelte, echipament 
petrolier, locomotive diesel și 
hidraulice, nave maritime, armă
turi industriale, rulmenți, produ
se electrotehnice, autocamioane, 
autoturisme de teren, autofurgo
nete, macarale turn și alte pro-

duse. La rindul său, partea po
loneză va exporta în România 
nave de pescuit, motoare și echi
pament naval, motoare și agrega
te, utilaje pentru cocserii. utilaj 
minier, mașini textile, mașini pen
tru construcții și lucrări rutiere, 
laminate de oțel, cocs și alte 
mărfuri.

Protocolul a fost semnat de A- 
lexandru Albesca. ministru ad
junct al comerțului exterior al 
României $i Michal Kajzer. ad
junct al ministrului comerțului 
exterior al Poloniei

La semnare au fost prezenți 
ministrul comerțului exterior a! 
R. P. Polone. J. Buraldeuicz. și 
M. DmochowsJti, adjuncf al mi
nistrului comerțului exterior.

PEKIN 13. — Coresponden
tul Agerpres. Ion Gălățeanu, 
transmite : Vineri, vicepremie- 
rul Consiliului de Stat al R.P. 
Chineze, Li Sien-nien, a avut 
o întrevedere cu Cornel Bur
tică, ministrul comerțului ex
terior al României, și persoa
nele care-I însoțesc. A parti
cipat, de asemenea. Aurel 
Duma, ambasadorul României 
la Pekin.

Din partea chineză Ia întil- 
nire au participat Li Cian, mi
nistru adjunct al comerțului 
exterior al R.P. Chineze. Sie 
Huai-da, vicepreședinte al Co
mitetului pentru legături eco
nomice cu străinătatea, direc
tori din M.A.E. și M.C.E.

Intîlnirea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă caldă, priete
nească.

Vineri la prînz. Aurel Duma 
a oferit o masă în cinstea mi
nistrului român. Au partici
pat Shen Cen. șeful secției re
lații externe a C.C. al P.C. 
Chinez, Li Cian, ministru ad
junct al comerțului exterior, 
Ciao Kuar.-hua, ministru ad
junct al afacerilor externe, 
Ciou Tzi-kien. adjunct al mi
nistrului construcțiilor de ma
șini. directori din M.A.E. și 
M.C E.. șef: ai unor instituții 
centrale.

Cu acest prilej. Comei Bur
tică ș: l: Cian au toastat pen
tru întărirea prietenie: și cola
borării dintre cele două țări.

*
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A treia

privind restabilirea 
drepturilor legitime

amoa

ale R.P Chineze

Cele două state au căzut de 
acord asupra restabilirii reiate
lor in urma tratativelor purtate 
de ministrul chilian al afaceri
lor externe, Clodomiro Almeyda, 
și ministrul de stat cubanez. în
sărcinat cu problemele econo
miei, Carlos Rafael Rodriguez. 
care a condus delegația țării sale 
la festivitățile prilejuite de insta
larea președintelui Salvador Al
lende.

Președintele Republicii Caile, 
Salvador Allende, a anunțat joi 
seara în cadrul unui disc-:rs ra- 
diotelevizat că hotărârea de res
tabilire a relațiilor cu Cuba a 
fost adoptată „in conformitate 
cu dreptul la autodetermmare al 
popoarelor. înscris în Carta 
O.N.U.- El a precizat că rezo
luția O.S.A. din 1964 nu este 
conformă dreptului internațional 

„ « tlor latino- 
Jntotdeauaa am fost 

pa O.S.A. nu are 
r&lâ și morală*, a 

președintele ADende.

COî

nu

și intereselor popoare 
americane.
sigur că rezoh 
nici o bază le 
declarat

După 
Statelor 
atitudine ostilă față de pruna 
țară socialistă de pe continentul 
american. In 1962, Cuba a fost 
exclusă din această organizație, 
iar în 1964 a fost adoptată rezo
luția care cerea tuturor statelor 
membre să rupă reiațiiie diplo
matice și de orice altă natură ca 
Cuba. Chile s-a numărat printre 
țările care s-au abținut la vota
rea acestei rezoluții ți euvemui 
de atunci al țării a declarat că o 
aplică numai pentru a respecta o 
hotărâre a O-S.A.

Hotărârea anunțată la Santia
go de Chile s-a bucurat de cn 
larg ecou in rindul țările r latin - 
americane. Agențiile de presă 
transmit că guvernele Perului. 
Boliviei. Venezuelei și dm Trim- 
dad Tobago și-au manifestat 
deja intenția de a reexamina

cum se știe. Orgai 
Americane a *3 >

rundă a
convorbirilor S.A. L.T

A

■s.d

măr

•taxelor

■3 mziQâ 3 
ilor soviet o- 
id limitarea 
r strategice, 
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• IN ULTIMA ZI A LU
CRĂRILOR conferinței con
sacrate aniversării a 150 de 
ani de la nașterea lui Frie
drich Engels, vare s-a desfă
șurat Ia Berlin în zilele de 
12 și 13 noiembrie, au luat 
cu-intul șefii unor delegații

NEW YORK 13. — Trimisul 
Agerpres, Constantin Alexan
droaie transmite : Dezbaterile din 
Plenara Adunării Generale asupra 
punctului „Restabilirea drepturi
lor legitime ale Republicii Popu
lare Chineze Ia Națiunile Unite", 
înscris pe ordinea de zi a sesiu
nii din inițiativa a 18 state, prin
tre care și România, dezvăluie re
percusiunile negative ale nere- 
zolvării acestei probleme asupra 
rolului și prestigiului Organiza
ției Națiunilor Unite și vieții in
ternaționale în general.

„Este evident că organizația 
noastră,, sublinia reprezentantul 
Ungariei în ședința de vineri di
mineața, nu-și poate îndeplini în 
mod efectiv sarcinile sale fără 
participarea R. P. Chineze, că 
multe probleme majore ale epocii 
noastre nu pot fi rezolvate fără 
ca reprezentanții poporului chi
nez să ia parte la căutarea căilor 
și mijloacelor de soluționare a 
lor. După cum se știe, Ungaria, 
care menține relații multiple cu 
R. P. Chineză și urmărește, cu 
sentimente prietenești munca so
cialistă creatoare a poporului chi
nez, recunoaște guvernul R. P. 
Chineze ca singurul reprezentant 
legal al poporului chinez, ca u- 
nicul reprezentant lega] al Chi
nei la O.N.U. și în celelalte fo
ruri internaționale".

Reprezentantul Canadei a sub
liniat că, după părerea guvernu
lui țării sale, R. P. Chineză tre
buie să ocupe locul Chinei în 
O.N.U. Negarea acestui drept le
gitim reprezentanților poporului 
chinez a împietat asupra îndepli
nirii rolului Națiunilor Unite de 
centru pentru armonizarea acțiu
nilor statelor membre.

La rîndul său, reprezentantul 
Somaliei a declarat că Taivanul 
este o parte integrantă a Chinei, 
deși și această provincie conti
nuă să ființeze regimul lui Cian 
Kai Și sprijinit de Statele Unite. 
Manevrele și strategia folosite 
pentru împiedicarea reprezentan
ților Chinei să-și reia locul ce li

se cuvine in O.N.U., sint în con
tradicție flagrantă cu principii
le dreptului internațional.

Reprezentantul Afganistanului 
a insistat, de asemenea, ca Adu
narea Generală sâ dea dovadă de 
realism și obiectivitate și sâ ac
ționeze în conformitate cu prin
cipiile Cartei, restabilind dreptu
rile legitime ale Chinei la O.N.U.

în încheierea lucrărilor ședin
ței plenare de vineri dimineața a 
luat cuvântul reprezentantul Al
baniei care a calificat drept into
lerabilă o asemenea violare fla
grantă a Cartei Națiunilor Unite 
și o asemenea discriminare fără 
precedent față de cel mai nu
meros popor din lume.

8mir iimi

• ÎN PERIOADA 10—13 NO
IEMBRIE A.C. a avut loc la 
Moscova ședința Comisiei de 
redactare, creată de Comitetul 
executiv al C.A.E.R. La ședință 
au fost examinate și pregătite 
materialele pentru ședința or
dinară a Comitetului Executiv.

La lucrările Comisiei de re
dactare, care s-au desfășurat 
sub conducerea tovarășului 
Gheorghe Rădulescu. vicepre
ședinte al Consiliului de Miniș
tri al Republicii Socialiste Ro
mânia, președintele Comitetului 
executiv, au participat N. Fad
deev, secretarul Consiliului, și 
reprezentanții organelor com
petente din țările membre ale 
C.A.E.R.

Acord România-Bel- 
gia-Luxemburg

• LA 13 NOIEMBRIE a 
încheiat la Bruxelles între 
vernul Republicii Socialiste
mânia, pe de o parte, și guver-

fost
«U-
Ro-

Șeful delegației române, 
Ion Popescu Puțuri, membru 
aî C.C. al P.C.R.. membru al 
Academiei de Științe Sociale 
și Poiitioe, director al Insti
tutului de studii istorice și 
szxial-politice de pe lingă 
C.C. a! P.C.R.. a prezentat 
comunicarea .JEngels și miș- 
;area muncitorească din 
România. Transformarea re
voluționară a societății ro
mânești sub steagul mar- 
xism-leninismului".

în seara zilei de 13 no
iembrie. Walter Ulbricht, 
prim-secretar al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Con
siliului de Stat al R.D.G., și 
soția sa. au oferit o recep
ție în cinstea participanților 
la conferință.

■ ■■■■■■■■■a a

vuî loc o nc_Lâ ședință de lu- 
cru. a patra de la reluarea, in 
urmă cu aproape două șăptă- 
mini. a acestor negocieri.

In timpul intilnirii, care a 
durat peste o oră. șefii celor 
două delegați- — Vladimir Se- 
mionov. locțiitor al ministrului 
afacerilor externe al U.R.S.S., 
și Gerard Smith, directorul A- 
genției S.U.A. pentru dezarma
re și controlul înarmărilor — 
au făcut scurte declarații pri
vind unele aspecte ale temei 
negociate. Declarațiile au fost 
urmate de o discuție pentru 
clarificarea chestiunilor abor
date. Și această ședință, ca și 
cele precedente — au declarat 
la sfîrșitul intilnirii sursele 
conferinței — a fost marcată 
de o atmosferă laborioasă. Se 
constată, în continuare, ampli
ficarea procesului de apropie
re a punctelor de vedere, pre- 
cizîndu-se că această amplifi
care se referă la o largă cate
gorie de probleme. In același 
timp, s-a relevat că tema dez
bătută este complexă și 
multitudinea problemelor 
care le ridică nu poate fi 
luționată dintr-o dată.

Următoarea ședință va avea 
loc marțea viitoare la sediul 
ambasadei U.R.S.S. Actuala e- 
tapă a negocierilor s-ar putea 
să se încheie în jurul lui 15 
decembrie.

că 
pe 

so-

8888888888888

ix hr rt
nele Belgiei și Luxemburgului, 
pe de altă parte, un acord pri
vind reglementarea probleme
lor financiare in suspensie. A- 
cordul a fost semnat din partea 
belgiană de către ministrul co
merțului exterir, H. Fayat, din 
partea Luxemburgului de am
basadorul L. Schaus, iar din 
partea română de adjunctul mi
nistrului finanțelor, V. Volose- 
niuc.

• MINISTERUL SECU
RITĂȚII PUBLICE AL 
R.P.D. COREENE a reținut 
nava japoneză „Mitsu-Maru" 
care, la 8 septembrie 1970, a 
pătruns în mod ilegal în aPC- 
le teritoriale ale R.P.D. Co
reene. In urma investigații
lor făcute, informează agen
ția ACTC, s-a confirmat că 
este vorba de o acțiune pre
meditată, în scopul comiterii 
unor acte de spionaj. Echi
pajul navei a recunoscut a- 
cest lucru. El este pasibil de 
pedeapsă în conformitate cu 
legile R.P.D. Coreene. Cu

toate acestea, arată agenția 
citată, avîndu-se în vedere 
că membrii echipajului și-au 
cerut scuze, că responsabili
tatea nu le revine numai lor 
și luind în considerare situa
ția lor familială, autoritățile 
R.P.D. Coreene au hotărit să 
trimită înapoi 
echipajul cit 
nută.

în patrie atît 
și nava reți-

BOLIVIAN,• GUVERNUL BOLIVIAN, 
prezidat de generalul Juan Jose 
Torres, a anulat, printr-un de
cret, concesiile petrolifere acor
date anterior firmei nord-âmeri- 
cane „Bolivian Atlantic Corpo
ration", în vederea explorării 
de țiței în provinciile Gutierez 
și Ichilo din estul țării. Conform 
decretului, divulgat la sfîrșitul 
unei reuniuni ministeriale, ’ su
prafețele respective trec în pro
prietatea statului și urmează să 
fie explorate de către societatea 
națională de stat „Yacimientos 
Petroliferos Fiscales Bolivia
nos".

Am văzut Italia. Nu am 
de acoio nici o fotografie, 
nici o vedere, nici un pliant, 
nici un ghid, nici diapoziti
ve. Pot fi suspectată de zgîr- 
cenie. Dar eu deliberat n-am 
vrut să cumpăr amintiri. Fi
indcă. spuneam, am văzut. Cu 
avariție, terorizată să nu ra
tez un muzeu, o biserică, un 
palat, un monument, o piață 
celebră, o „fontana" despre 
care toată lumea știe citc 
ceva, sau chiar foarte mult.

Roma. Milano, Genova, Na
poli, Capri. Florența. Vene
ția.- Trebuia să văd totul. 
Știam de aeasă că dacă ai 
văzut Napoli — eu aș corec
ta. Italia — poli aștepta li
niștit moartea. înseamnă că 
ai văzut totul. Trebuia, deci, 
să văd iotul. Știu eu dacă 
am văzut totul ? Dacă am 
v ăzut metodic, științific ori 
turistic ? Pnr și simplu am 
văzut. Fără profesionalism, 
și :ăeă semne de exclama
te. Omenește, ca un oareca
re. N-ar avea nici un rost 
să deschid carnetul de noti
țe. cu toate că, reflex al pro- 
lesiei. U am plin cu notații. 
Dar acolo sint explicațiile 
ghidului — seci, reci, indife
rente. Și. la urma urmelor, 
ce s-ar mai puiea spune des
pre Capitoliu ? Despre Co- 
tonrnn ? Despre toate foru- 
raurile durate in piatră și 
rămase ca însemne istorice ? 
V ăzute ziua, văzute noaptea, 
turmd cit mai mult din o- 
rele de somn. Despre toate 
comâneiuele lumii, ce se în
tâlnesc. aici, prin „emisarii*1 
lor. turiștii, ca-ntr-un babi- 
lon. să vadă San Pietro, Va- 
ticiool . Să nu se incheie 
testamentul turistului pa
sionat ori al turistului snob, 
fără să fi trecut citeva mi
nute ori citeva ore prin Ca
pela Sixtină. Privești monu
mentele. muzeele și biserici
le. înfiorat. Devine aproape 
o imposibilitate să ințelegi 
ceva. Se explică in engleză, 
franceză, germană.- Se cir
culă cu magnetofonul pe u- 
măr și casca in ureche, iar 
cineva, care, de fapt, nu e 
nimeni, ci o voce ce costă, 
te trimite spre operele cele
bre și ti te povestește. Faci 
coadă să vezi Picta, cupola 
pictată de Michel Angelo, pe 
Moise cn lovitura dată de 
artist in genunchi, porancin- 
dn-i să vorbească. Privești 
spectacolul de la Santa Ma
rfa Maggiore — oameni ur
când. in renunchi. citeva zeci 
de trepte, pe scara sfinți, 
de len*. adusă de pe 
Pământul Sfmt. eu o in
sistentă întrebare ? Oare 
ce păcate vor ti dorind 
sa le De iertate prin acest 
arcaș de -iertare a păcate
lor- ciTnd, mnneit minute 
in șir t Te dai ia o parte

tograliază, ființează din toa
te unxninrile. In sfârșii. te 
simți Ia capătul puterilor și 
uneori umilit că scoarța ce
rebrală începe să refuze 
imaginea, atita risipă de ur
me istorice. De nume cele
bre. De aur. De marmoră. De 
culoare. De talent, și pasiuni, 
și inteligență. Incit ce să mai 
spun eu. turist de 16 zile 
prin Italia? Că am cunos
cut-o la fața locului ? Nu. 
Am văzut Italia. Asta da. 
Dar atit. Cu trenul, cu auto
carul, cu vaporui, pe jos, mai 
ales pe jos, kilometri — sute, 
puși cap la cap — de stra
dă bătuți, cu și fără rost, cu 
piciorul.

CE SIMȚI CIND TRECI 
GRANIȚA. Că treci în altă 
lume, care nu-i a ta. Adi
că, mai corect, crezi și 
vrei să fie alta. Mai a- 
les dacă trebuie să dai 
ceasul înainte ori înapoi cu 
o oră față de ora „noastră", 
de acasă. Deci, mut indica
torul ceasului. Evident, stau 
la fereastra compartimen
tului și aștept altă lume. 
Prezentasem pașaportul va
meșilor italieni. Și n-a venit 
altă lume. Străbateam o cale 
ferată, trenul electric și 
rapid, avea, cum se intimplă 
și pe la noi, pe acasă, întâr
ziere. în dreapta, zldriatica. 
Mare calmă, fără spaime, cu 
vapoare, vaporașe de agre
ment. Pe mal, vile superbe, 
unele aducind a palate. Nu 
știu cit sint de accesibile 
muritorului de rînd. Dar 
dreptul de a le privi din 
tren nu costă. Așa că, pri
vesc. La <> cotitură, pe una 
din șine lucrează muncitori. 
Nu trecem pe o linie apro
piată, dar, probabil, o lege 
internațională, nescrisă. le 
dictează, ca la noi, să se a- 
șeze cu bărbia in lopată și 
să privească pînă trece tre
nul. Au salopete albastre, 
haine de lucru, fețe arse de 
soare, aspre. Nu știu cit cîș- 
tigă. Dar îi văd, cîte doi- 
trei, ceva mai încolo pe un 
petic de iarbă, desfăcînd 
mîncarea adusă, împachetată 
în hîrtie, de acasă. Nu văd 
ce mănîncă. Mai rămîne să 
apară copii ori oameni fă- 
cind cu mina după tren, în 
speranța că cei de la feres
tre răspund. Și apar. Și 
răspundem. Mai aștepți să 
vezi sosirile și plecările din 
gări. Și le vezi. Hamali cu 
cărucioare, în general refu
zați. Dar ei insistă. Costă 
mult. Omul preferă să-și care 
singur geamantanul ori gea
mantanele, ori alte soiuri de 
bagaje. Nu toți, bineînțeles. 
Iți dai seama după aspectul 
geamantanelor coborîte care 
dintre ele vor fi urcate în că
rucioare, duse deci și nu că
rate. Oamenii se așteaptă, se 
caută la geamurile compar
timentelor, se strigă, gălă
gios. Temperament italian. 
Oamenii se conduc, cu și 
fără flori, iși iau rămas bun, 
cu tot ritualul. Gările, ori- 
cit de moderne, sint triste. 
Senzația mea. Subiectivă — 
recunosc. Pentru că, în ge
neral, din gări oamenii plea
că. Mai ales pleacă — cred 
eu. De data aceasta, în gară

am alt sentiment. Eu sosesc. 
In compartimentul nostru, o 
fiică ne-a dat în grijă 
mama, o doamnă in virstă. 
N-am înțeles nimic din ru
gămintea fiicei. Știam insă, 
din experiență, că trebuie 
s-o ajutăm să-și pună gea
mantanul, să nu facem cu
rent, gălăgie, să o ajutăm 
să-și dea jos geamantanul 
la coborire. îmi arunc ochii 
pe fereastră. Porumb înalt, 
cu știulete bine făcut. îl 
lăsasem acasă in prag de 
cules. Aici, mai are culoare 
verde. Vara e încă prezentă, 
deși — văd după chipul 
localnicilor — își dă duhul. 
Mi-aduc aminte că nu i-am 
povestit colegului de la 
„agrar" despre livezile eu 
pomi fructiferi, aliniați mili- 
tărește, și intre ei, formînd 
laba deschisă a raței, viță de 
vie care profită de pomi, ca 
sprijin spre înălțime.

Intrăm în tunelc, sintem 
în drum spre Roma și pier
dem peisajnl. Kilometri de 
tunele. Avem un nou tovarăș 
de compartiment, care se 
căznește să ne demonstreze 
cura poate trăi el, după 45 
de ani de muncă, cu o pen-

minteri, te trezești că mergi 
pe trotuar alături de un tu
rism, că geamantanul pe care 
trebuie să-l urci in autocar 
c luat în botul unui Fiat — 
500, 600, 850, 124, 125... dacă 
nu cumva te ia și pe tine. 
„Trăiască dezordinea și sfi
darea legilor circulației !“ — 
vor fi strigînd proprietarii 
atelierelor de reparații auto. 
Căci in Napoli, nici o mași
nă nu-i cu desăvîrșire în
treagă. Sintem in orașul de- 
zordinei vehiculare (Și nu 
numai vehiculare ; ghidul ne 
spune că in Napoli nimeni 
nu se interesează de nimic ; 
se distrug monumente, se 
distruge artă, se distrug dru
muri, sub indilerența olim
piană a autorităților munici
pale) ? — mă întreb, cînd 
tocmai o cotim pe o stradă 
colorată cu beculețe înșira
te pe sute de metri, ca-n 
ajun de Crăciun — Viale 
Duomo — și ajungem în 
plin Ev Mediu, in fața Do
mului. Noi, șaizeci de turiști 
români, stăm pe treptele Do
mului, lingă vreo douăzeci 
de bătrini așezați, oficial, pe 
scaune și ascultăm fanfara 
militară. Zadarnic sintem
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sie de 12 500 lire, dacă un kg 
ie carne costă 2 500 de lire. 
Seoatem creioane și hirtie și 
incepem o politică economi
că incropită ad-hoc din pre
țuri de centru și de perife
rie, de mari magazine și ba
zare, de noutăți și solduri. 
Sintem de acord cu el că se 
descurcă mai bine, cei — oare 
ciți ? — cu pensia maximă 
de 800 000 de lire. Dacă 
ne-ani fi înțeles, ne-ar fi 
povestit de casă, despre co
pii, la cine se duce. în orice 
caz, e demn, nu se plînge. 
Conversație de tren. Printre 
tunelele care ne duc de la 
Genova la Roma zăresc din 
cînd in cînd o gară, un colț 
de lume. Și mă dumiresc că 
sint in călătorie, in căutarea 
altei lumi. E ora 9 seara. 
Se zărește o gară. Trebuie 
să văd cum ii spune : gări
le le-am notat cu conștiin
ciozitate. Civita Vecchia. Un 
nume de gară care mă tri
mite acasă, la domnul Bu- 
goiu, maiorul Bugoiu din 
„Jocul de-a vacanța" a lui 
Sebastian. El îi explică Co
linei că între Genova și Na
poli, la o cotitură, e Civita 
Vecchia și parcă Corina aș
tepta un telefon din Civita 
Vecchia. Un telefon imagi
nar, de la o persoană ima
ginară. Dar e un joc de-a 
vacanța. Și telefonul e de
fect. Domnul Ștefan a tăiat 
firul de legătură cu lumea. 
Mi-e dor de un telefon. 
N-ara făcut șase cifre bucu- 
reștene de o săptămină. Sint 
in vacanță, trec prin Civita 
Vecchia și, de aici, așa spu
nea Mihail Sebastian, nu va 
suna telefonul.

PIETON IN ȘASE ORAȘE. 
In autocarul care ne ia 
de la Stația Terminus, e 
o liniște aproape religioasă. 
Colegul nostru, craioveanul, 
se interoghează memorabil : 
„Tu ești acela care te afli 
la Roma ?“ Da, sintem la 
Roma ! Leandrul, pomul 
străzii Romei e bine în 
floare. Mă tulbură că-1 văd 
pe stradă, cînd noi îl creș
tem în ghivece. „Priviți în 
dreapta", „priviți în stingă", 
„aici e cutare", „aici e cuta
re", „aici vom reveni". — 
transmite, profesional, ghi
dul. Urăsc autocarul pentru 
că, de fapt, nu vedem mai 
nimic nici in dreapta, nici 
in stingă. Mai bine pieton. 
Și-n Roma pietonul e împă
rat. Cel din mașină îi este 
subordonat. Ți se face milă 
de frînele autoturismelor. Tu 
treci, imperturbabil, blo
chezi șase benzi de circula
ție, citeva zeci de mașini pun 
frîne și te așteaptă. Mai de
parte, ii așteaptă pe alți 
împărați pietoni. Și mai de
parte... Se răzbună Napoli 
pe pieton, orașul în care 
nu se respectă nici o lege 
a circulației, cel de la vo
lan fiind împărat și tu, un 
biet ora care — mai ales 
dacă n-ai experiență — aș
tepți să circuli noaptea, cind 
autoturismele se „culcă". Alt-

insă romanțioși și desueți, 
trebuie să facem față con
trabandei cu țigări. Contra
bandiștii, copii la 12, 13 ani, 
ne socotesc clienți rentabili 
și-ncep un tîrg in toată re
gula cu noi. Preferam să-i 
văd cerșind. Au fețe bătrî- 
ne, cu trup de nouă ani. 
Dar sint profesioniști, au 
sufletul viciat de obligația 
de a face contrabandă și 
trupul de țigara pe care o 
fumează cu experiență și 
voluptate. In Napoli contra
banda e o profesie privită cu 
ochelari fumurii.

Dimineața trecem pe alt 
versant al imaginilor. Aș 
teaptă vaporul. Mergem la 
Capri. Marea Tireniană. 
O spun cu aplomb : am 
fost la Capri ! Capri-ul 
e o poveste. Dacă n-aș fi 
știut că există, aș fi susți
nut că e un basm. Dar un 
basm scris cu ingimfare, 
care-ți dă cu tifla, spuîlin- 
du-ți parcă : „n-ai să-l înțe
legi". Cred că omul a 
făcut Capri-ul aici, pe stin- 
eă, cu ambiția pe care ți-o 
dă orgoliul lui „uite ce pot 
să fac". Să hrănesc un oraș 
cu grădinile de pe lingă 
casa omului, să-i astîmpăr 
setea cu apa transportată in 
vapoare, să-i dau vieții flu
xul orașului modern și mon
den. Capri-ul costă. Nu-i ne
voie să studiez existența lui 
economică. Privește in dreap
ta, in stingă, stind pe calda- 
rîm. cu hrana ta de turist 
pusă in pungi de pensiunea 
din Napoli. Și vezi cine a- 
bordează orașul. Bănuiesc 
că cei care trec acum, o su
perbă negresă cu un demn 
însoțitor negru, sint o fami
lie de prinți. Americanii 
care-și fac siesta după masa 
de amiază, nu cred că sint 
niște funcționari oarecari. 
Aici, îți faci vacanța de la 
un anumit venit în sus. Ce 
bună-i plaja noastră la 
Mangalia, cu nisip și nu cu 
pietriș, nu cu stînci și cu 
inscripția „proprietate priva
tă" ' Nu sint ipocrită. Dar 
tot coloritul Capri-ului, flo
rile asortate cu scaunele, 
mesele cu jaluzelele, gar
durile cu perdelele, povestea 
aceea, a lui, cu magazine 
lingă magazine, fiecare din
tre ele o mică expoziție, în 
care merită să intri pentru 
rafinamentul mărfurilor, di
versitatea și așezarea lor, 
casele acelea vile, pe care 
le ghicești prin curți și gră
dini șavant studiate și 
îngrijite, au ceva care 
sfidează. Nu-ți vine să 
cinți „Ne-am intilnit la 
Caprj intr-o seară". Rămîi 
cu o amintire, despre un 
Capri care n-are nevoie de 
adjective, în amurgul verii, 
inabordabil, ca o carte de 
povești despre prinți și prin
țese în țara minunilor, scri
să intr-o limbă pe care n-o 
cunoști și căreia, din acest 
motiv, nu-i poți privi decit 
pozele. Dar am urcat la

Ana-Capri, la Casa de la San 
Michele, și știți dumneavoas
tră ce este cu această casă. 
Cartea-i este fidelă Casei, 
ori invers.

Și, in sfirșit, Veneția ! Aici 
e altă lume, intr-adevăr. Am 
căutat cu insistență măear o 
bicicletă de copil, un copil 
pe bicicletă. Zadarnie. Na
poli sfidează legile circula
ției. Veneția n-are legi de 
circulație. Singura locantate 
din lume care n-are aseme
nea legi. Toată lumea-i pie
ton. Ne pierdem prin labi
rintul străduțelor și poduri
lor cu o zadarnică hartă in 
mină. Numai, piatră. Caut 
pomi. Număr in total cinci. 
Dacă ar li după voia mea, 
i-aș distruge. Sint pomi 
bolnavi, crescuți printre 
pietre. Verdeața e un lux 
de ghiveci. Un lux care 
se cheamă, in general, 
mușcate puse in geam. În
țeleg cultul pentru porumbeii 
din Piața San Marco și mo
bilul creării unei asociații 
care să-i protejeze. Veneția 
n-are pomi. Deci n-are pă
sări. Pasări care să vină și 
să plece. Risipa de dantela 
în piatră din San Marco, 
Palatul Dogilor, îți produce 
un fior care trece pe unde
va, prin inimă și prin coloa
nă. E o aglomerație de maga
zine cu bijuterii, cu sticlă de 
Murano, cu îmbrăcăminte a- 
leasă, pe care n-ai văzut-o 
altundeva. Sint orchestre 
foarte bune care cîntă pentru 
cîțiva de la mesele aliniate, 
sistem italian, in stradă. Ve
neția vrea să trăiască. E un 
strigăt. Dar ea moare. Puțin 
cîte puțin. Gondolierii nu 
mai au suflu, lac grevă să 
fie mai bine plătiți, or, gon
dola nu mai ține de italian, 
e luxul turistului, Ia discre
ția dorinței lui de a nu pă
răsi Veneția fără o plim
bare cu gondola. Italianul o 
folosește numai la nun
tă, pentru că intră în 
ceremonial. Orașul inter
național al festivalurilor. 
Punctul de atracție al tu
riștilor — Veneția. Dar etajul 
întîi al caselor, in general, 
nu mai poate fi locuit. Scă
rile sînt în apă. Apa care 
roade nescsizabil din fru
musețea orașului. Teamă 
mi-e că Veneția va rămîne, 
cu timpul, muzeu. Am în
credere în comisia aceea 
internațională de experți care 
studiază salvarea Veneției. 
Dar tinerii orașului migrea
ză. Cam trei mii de tineri 
— la 120 000 de locuitori -- 
an de an renunță la viața 
medievală a orașului cu 400 
de poduri, la circulația de 
pieton, la absența mașinilor 
și transportul in comun cu 
vaporul, Ia stațiile salvării- 
vapoare, la trimiterea buche
telor de flori și a scrisorilor, 
a veștilor... pc jos, la mese
rii încremenite de sute de 
ani. Migrează spre contem
poraneitate, răminînd turiști 
pentru orașul natal. Iar un 
oraș fără tineri ? E ca un 
sat fără bătrini.

POVESTEA RUFELOR ORI 
RUFELE CARE POVESTESC. 
Rufele din Italia mi-au 
rămas in memorie ca o ob
sesie. Le-am văzut întinse ia 
orice oră din zi și din 
noapte. Cred că, și la pro
priu și la figurat, în Italia 
rufele nu se spală in familie. 
Am văzut rute de vacanță. 
Am studiat rufele Genovei și 
ale Neapolului de seara și 
noaptea, rufe de străduțe 
insalubre și mai de centru. 
Pe familii și interfamilii. 
Spațiul dintre case și lărgi
mea străzilor impune colabo
rare, pe temeiul scripetelui 
la spălarea rufelor. Și fiind
că n-am putut privi pe nici 
o fereastră să văd ce se pe
trece într-o locuință, am a- 
naiizat cu indiscreție, lucru
rile puse Ia uscat, biografia 
lor. Am cunoscut prin ele 
familii, oameni singuri, oa
meni cu copii mulți, căs
nicii la început, gusturi 
vestimentare, hărnicia celei 
care spală și — evident — 
ceea ce se numește starea 
materială. Nimic nu e as
cuns, nici o rufă, nu există 
pudori la întinsul rufelor, 
înțeleg, sînt rufe de seara și 
de noaptea. Dimineața mă 
cutremur. Pe aceleași străzi, 
rufele de seară au dispărut. 
La sol, ca să mă exprim 
astfel, e un nesfirșit bazar 
unde poți, dacă vrei cu tot 
dinadinsul, să-1 găsești și 
să-1 cumperi și pe dumne
zeu. Iar sus... Sus, pe frîn- 
ghiile cu scripeți, femeile de 
noapte, care-și practică pro
fesia deschis, impertinent, 
poate disperat, își întind în 
văzul tuturor, deschis, im
pertinent, impudic, poate 
disperat anumite obiecte pe 
care, dacă țineți seamă de 
semnătura care însoțește a- 
ceste însemnări nu le nu
mesc.

Ce-i drept e drept, n-am 
văzut rufe întinse în cartie
rul cel mai bogat al Neapo
lului, ori al Genovei, în 
eleganta și elevata Florența. 
Constat eu, acum, naiv, că 
rufele acestor case nu pot fi 
expuse, văzute, pentru sim
plul motiv că sînt unicat. Ar 
însemnă, gindesc, o tragedie, 
ea cineva să copieze un co
lorit de așternut, un desen 
al feței de masă, ultimele 
modele de desuuri...

...Am văzut Italia. N-am 
scris note de călătorie, ci an
tinote de călătorie. Am vă
zut-o și nu declar că pot 
aștepta liniștită moartea. La 
Fontana di Trevi, ca orice 
turist care respectă o super
stiție, am aruncat în apă un 
ban. Așa că, sper să mai re
vin în Italia.
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