
. ,.y ....

I
I

IATA CE ÎSI PROPUNE SA 
FIE NOUA PAGINĂ, BI
LUNARĂ, A ZIARULUI NOS
TRU

i.timcn Meilor
I r

La prima sa apariție, „LU
MEA IDEILOR" vă prezintă in 
pagina a 4-a :

• un dialog cu. prof. unlv. 
Radu Florian despre DEMO
CRAȚIE ;
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• O INVESTIGAȚIE A UNIVERSULUI DE PROBLEME SI PREOCUPĂRI ALE TINEREI GENERA
ȚII, A RAPORTURILOR SALE CU LUMEA DE AZI. • UN TABLOU SELECTIV AL GÎNDIRI’ 
SOCIAL-POLITICE SI FILOZOFICE CONTEMPORANE, AL PROCESELOR DINAMICE CARAC
TERISTICE EPOCII NOASTRE. • UN RĂSPUNS CLAR, ARGUMENTAT PROBLEMELOR DE CU
NOAȘTEREA si înțelegerea cărora depinde integrarea ACTiyA a tînârului în 
SOCIETATEA ÎN CARE TRĂIEȘTE.

• o rubrică de profiluri 
„Oameni, idei, 
semnată de Ion

idealuri" —
Felea ;

banca acuza-
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Proletari din toate țările, uniți-vă !
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• „Hippies pe 
Iilor" — o succintă prezentare 
a acestui subprodus social pe 
baza unor cercetări la fața lo
cului.

I
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Cu planul 
cincinal

îndeplinit
Printre cele 70 de întreprin

deri și unități economice din 
județul Prahova care au înde- 

pină acum planul dnci- 
aal se numără și Vzina de 
produse chimice de la Valea 
Călugărească. Față de sarcini
le la zi. colectivul acestei în
treprinderi a furnizat în plus 
a cantitate de superfasfați cu 
l utrxul căreia se pot fertiliza 
urca 300 000 ha teren agricol. 
Potrivit calculelor, piuă la fi
sele anului, uzina va realiza 
oeste prevederile actualului 
n ocina] o producție suplr- 
mentară de crea 200 000 000

Marți dimineață, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân, a primit delegația Partidu
lui Congolez al Muncii (Brazza
ville) care ne vizitează țara la in
vitația C.C. al P.C.R. Din delega
ție fac parte tovarășii Justin Le
koundzou, membru al Biroului 
rolitic al partidului, împuterni
cit pentru întreprinderile indus
triale de stat, Ekamba Elombe 
Nicodeme, membru al C.C. al 
P.C.M.. și Jean Baptiste Lounda, 
însărcinat cu afaceri al R. P. 
Congo la București.

Au participat tovarășii Paul Ni- 
culescu-Mizil. membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R.. Ion Pățan, membru al 
CC. al P.C.R., vicepreședinte al

Consiliului de Miniștri, și Con
stantin Vasiliu, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R.'

Tovarășul Justin Lekoundzou a 
înmînat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un mesaj de prietenie 
din partea președintelui Comite
tului Central al Partidului Con- 
golez al Muncii, președintele Re
publicii Populare Congo, coman
dantul Marien N’Gouabi. •

în cursul convorbirii, au fost 
ezaminate probleme de interes 
comun privind principalele preo
cupări ale Partidului Comunist 
Român și Partidului Congolez al 
Muncii, stadiul actual și perspec
tivele legăturilor de colaborare 
dintre cele două țări și popoare, 
unele aspecte ale vieții interna
ționale contemporane.

în cadrul schimbului de vederi,

a fost 
că de 
pe baza respectului și stimei re
ciproce, relațiile de prietenie și 
solidaritate dintre cele două par
tide. Totodată, a fost reafirmată 
hotărîrea comună de a extinde 
legăturile de cooperare dintre 
Republica Socialistă România și 
Republica Populară ’ Congo, pe 
plan politic, economic, cultural și 
în alte domenii, în folosul dez
voltării de sine stătătoare a ce
lor două țări pe calea progresu
lui social, în interesul luptei îm
potriva imperialismului, colonia
lismului și neocolonialismului, 
pentru pace și înțelegere inter
națională.

întrevederea a decurs într-o 
atmosferă tovărășească, de caldă 
prietenie.

exprimată dorința recipro- 
a dezvolta, în continuare,
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TIREA TEMEINICĂ A PRODUCȚIEI PE ANUL VIITOR

DOUĂSPREZECE
ÎN JUDEJUL ORE DIN ZI

DOU ,i SE ARĂ
Recoltele bune, cum le apre

ciază cei din Dolj, au fost depo
zitate. Acum specialiștii, celelalte 
cadre cu munci de răspundere 
stabilesc măsurile agrotehnice ce 
vor fi așezate ca temelie unor 
realizări și mai bune; se acțio-

nează operativ, calificat. Mecani
zatorii au rămas în continuare în 
cîmp, acolo unde execută arături 
și fertilizează, iar în magazii, e- 
chipe de cooperatori trec prin 
mîinile lor semințele ce vor ger
mina la primăvară. - „Arăturile,

fertilizarea și selectarea, tratarea 
și depozitarea în condiții cores
punzătoare a semințelor, sint cele 
trei lucrări ce concentrează. în 
aceste zile, atenția lucrătorilor o- 

tovarășul

DE CE
NU

AVEM
ANTOLOGII?

in cadrul unei anchete mai largi despre valoarea educativă 
a antologiilor literare am cerut părerea unor scriitori, critici, pro
fesori. Publicăm azi opiniile poetului IOANICHIE OLTEANU, di
rectorul editurii „EMINESCU".

nu puteau fi găsite pinâ acum 
în urmă adunate între copertele 
vreunei cărți, decît in această

goarelor — ne spune 
Gheorghe Dindere, secretar 
Comitetului județean Dolj 
P.C.R. Prima zăpadă vrem si 
copere in județul nostru nu 
semănături bine dezvoltate și te
renuri arate".

_Ne aflăm în perimetrul 
cooperativei agricole din Seaca 
de Cîmp 5 700 kilograme de po
rumb Boabe la hectar au pro
dus in medie pâmi 
care acum cei 18 t 
ară și le fertilizează. 
Constantin Țoe petrece i 
printre tractoriști ceasuril 
rei zile. Nu întîmplitor. 
turtle cooperativei aflate 1 
fereuța zooă nisipoase cu cerno
ziomul Câmpiei Băiieștii?r și lun
cii Dunării prezintă particulari
tăți pedoloipce de la solă la 
solă. Si. în fiecare caz se cere 
acționat altfel. Aici cormana plu
gului „coboară" cu trei patru 
cettimetri. dincolo cu șase-opt 
sub normal, pentru ca în sola 
vecină p’.uzul să nici nu fie ac
ceptat. lucrarea de toamnă re- 
zumîndu-se la ciscuiri perpendi
culare sau la afișarea cu culti
vatorul Bine puse la punct, trac
toarele funcționează continuu. 
Angajați în competiția „Secția de 
mecanizare cu cele mai bune re
zultate", colegii lui Marin Bistri- 
ceanu. se urmăresc cu privirea, 
se străduiesc să găsească soluția 
optimă pentru mărirea parame-

la 
teren fer- 

menlrea 
adevărate 
unei lite- 

sens,
I

(Continuare în pag. a 11-a) (Continuare în pag. a V-a)

Dacă au, și ce rost au anto
logiile ? întrebarea e aproape 
de prisos : oricine va fi de a- 

' cord că au. Și nu numai pe a- 
cela de informare și de culti
vare a gustului ; cînd vin 
timp, cînd cad pe un 
til, ele își pot depăși 
inițială, devenind 
fermente în evoluția
râturi. Intr-un anumit 
Eminescu a pornit din Leptura- 
riul lui Pumnul. Pentru scriito
rii generației mele. Antologia 
din 1925 (și 1928) a lui Pillat și 
Perpessicius încă mai era o 
carte vie, în afară de faptul că 
reprezenta o Summa a expre
siei și sensibilității lirice româ
nești din primul sfert al seco
lului XX. Era culegerea care 
reunea pe Arghezi, Barbu. Bla- 
ga^ Cotuș, Crainic, Fundoianu, 
Goga. Pillat. Vinea. Voiculescu 
în ce aveau mai rezistent și 
mai caracteristic, și dacă timpul 
a îngroșat liniile ce i 
piscurile de coline, nu e 
puțin adevărat că acestei 
crări. în multe privințe

„MIGRAȚIA*
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AMINTIREA
LUI CAMILAR

de GEORGE IVAȘCU

(Continuare în pag. a V-a)
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eprmderea oe 
ă. in cadrul 
angajase ca 
ze economii 
valoare de 

bună gospodă- 
one oțel-beton, 

material lemnos eco
ul an. Panouri mari 
I plasate în curtea 

și peste drum la șan- 
izează angajamentele 
colective de muncă, 
n zilele trecute prin 
cartierul Colentina, 
ine în contradicție cu 
-.serate mai sus.

>re felu are se îndeplinesc sarcinile
•_ despre rezervele de creșterea pro- 
ii muncii r.e vorbește suficient de con- 
otografia nr. 2. Grupul vesel de tineri 

în jurul focului între două blocuri 
din * cartierul Colentina aparțin șan- 

_ 3 construcții.
La ce lucrați ? întrebăm gîndindu-ne că 
găsit într-o pauză, de drept.
Ne mai încălzim și noi miinile.
Finisăm lateral blocul O.D. 43 și cel de ală-

I. MORARU

e I ți 3 se

Astăzi- 18 noiembrie, în 
jurul orei 11,00, posturile 
noastre de radio și televi
ziune vor transmite direct, de 
la Sofia, ceremonia sosirii 
delegației de partid și gu; 
vernamentale a Republicii 
Socialiste România, . con
dusă d& tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii So
cialiste România, în vizita o- 
ficială de prietenie în. Repu
blica Populară Bulgaria.

ÎN PAGINA A 3A:

Ir ™

|DE LICEU-UN FENOMEN NATURAL?
separă 

mai 
lu- 

exem- 
plare. nu-i poate fi reproșată 
astăzi nici o absență. Să mai 
adaug că Antologia lui Pillat și 
Perpessicius impunea decisiv, 
cu ceea ce aduceau nou, pe Ar
ghezi înainte de Cuvinte po
trivite, pe Barbu înainte de Joc 
secund, pe. Fundoianu înainte 
de Priveliști? (Spre a nu mai 
vorbi de Vinea. ale cărui poezii

_ S-AU împlinit — nu de mult — 5ani.de cînd ne-a pără
sit scriitorul Eusebiu Camilar.

L-am întîlnit, prima dată, rătăcind prin lașul tinereții 
noastre, în primăvara anului 1936. Părăsise Bucureștiul, cu 
sentimentul că fusese alungat de acolo ca un intrus ce tre
buia pedepsit. Camilar era intr-adevăr flămînd și rău îm
brăcat, cu o psihologie de „proletar intelectual", tipică mul
tora din generația noastră.

în primele colaborări la suplimentul literar al ziarului 
„Lumea", —■_ pe care i le-am înlesnit — tînărul poet mărtu
risea tocmai această stare de suflet, proiecție de sentiment 
a.l dezrădăcinării, al deznădejdii. Ca în acest sonet, Zădăr
nicie, astăzi cu valoare de veritabil document uman, nu nu
mai scriitoricesc :

M-a întîlnit flămînd pe stradă, vîntul 
străjerul adormitelor palate, 
și m-a întrebat ce caut în Cetate — 
că n-am rămas la cîmp să sap pămîntul. 
Mi-a pus pe umeri brațul cald de frate. 
A plîns, văzîndu-mi vechi și rupt vestmîntul — 
mi-a suspinat din flautul lui cîntul 
celor căzuți la porțile-ncuiate...
Muriră-n mine lumini de Argonaut 
cînd mi-a strigat, plecînd, să nu mai caut 
noroc pe Marea deznădăjduită.
...Și-n noaptea ceea fără luminișuri, 
o pasăre de stoluri rătăcită 
striga zburînd peste acoperișuri...

Am citat din „Lumea", cu data de 15 iunie 1936.
Și alte versuri de Camilar au apărui în cursul acelui an, 

ca și în 1937, în acel supliment literar. Destule ca, în numă
rul din 13 decembrie 1937, să cred nimerit a-i schița un prim 
portret:

„Poezia lui Eusebiu Camilar are, în primul rînd, pecetea 
sincerității, a zbuciumului lui de toate zilele, în peregrină
rile poetului prin cetățile cu porțile închise, încolțit de pre
tutindeni, neînțeles și stingher.

Totuși, niciodată Eusebiu Camilar n-a fost dezorientat. Tot
deauna a știut să cînte în versul lui idealurile neamului sî 
tagmei lui. Totdeauna cald, totdeauna sincer, totdeauna vi
brant.

Eusebiu Camilar e un poet, un adevărat poet".
Cînd după suspendarea ziarului „Lumea", a apărut, în 

aprilie 1938, ziarul „lașul". Camilar a putut fi integrat în 
redacția noastră. Aici el a lucrat ca reporter și ca foileto
nist, semnînd, între altele, un „Popas duminical", demn în
tru totul de a fi parcurs, în retrospectivă, pentru definirea

E adevărat: acum vreo 
douăzeci de ani el inspira 
un soi de poeme veleitare, 
a căror mediocritate artis
tică nu le-a dat drept la ne-

In 1970 au absolvit cele 17 li
cee ale județului Brașov — 1579 

r în universi- 
, în institute peda

gogice de 3 ani — 97. în școli de 
specializare postliceală — 206, iar 
în producție 319. Restul de 515 
au o situație mai puțin clară, 
sau mai puțin cunoscută. Pro
centul celor intrați în învăță- 
mîntul superior — 29,42 Ia sută 
— este reprezentativ dacă îl ra
portăm la seara întregii pro
moții din rîndurile căreia a- 
proximativ 30 la sută au deve
nit studenți în anul I.

Așadar, liceele brașovene au 
asigurat învățămîntului univer
sitar „materia primă" necesară 
selecției de unul din trei can

I
cee ale județului Br 
de tineri. Se găsesc 
tați — 440, în ins

I

i
I
i

didați, situîndu-se, din acest 
punct de vedere, la nivelul 
mediu, chiar dacă între unită
țile școlare există diferențieri 
procentuale. Chestiunea care ne 
preocupă este : spre facultățile 
din oraș merg un număr sufi
cient de tineri absolvenți din 
Brașov ?

Situația se prezintă astfel: la 
Institutul politehnic sint stu
denți în anul I — 195 de tineri 
din oraș și județ din totalul de 
648, iar la Institutul pedagogic 
de 3 ani — 211 din 555. Evidența 
este și mai nefavorabilă cînd 
comparăm cifrele direct la fa
cultăți. Iată, de pildă, la secția 
de autovehicule rutiere (Facul
tatea de mecanică) care mai

are o singură corespondență in 
țară, la politehnica bucureș- 
teană, găsim înscriși în anul I 
un singur student din județul 
Brașov și șase din oraș. Secția 
de întreținere și reparații auto, 
cursuri de subingineri din ca
drul aceleiași facultăți, are doi 
studenți in anul I din Brașov 
(aceste două secții sînt legate, se 
știe, de existența industriei de 
mașini și tractoare din oraș). 
Oare tinerii din oraș nu se simt 
tentați să lucreze, asemenea pă
rinților lor. in aceste unități de 
producție ? Sau uzinele respec
tive nu-și vor primeni în viitorul 
apropiat fondul de specialiști ?

Rațiunea înființării acum 10 
ani a Institutului pedagogic de

3 ani in Brașov, ca de altfel și 
ir» celelalte mari centre ale 
țării, a fost necesitatea asigurării 
cadrelor didactice pentru învă- 
țămîntul general și obligatoriu. 
Institutul își recrutează stu
denții dintr-o zonă apropiată și, 
la absolvire, ei se întorc în 
locurile natale, în satele și co
munele de unde au venit. Exis
tența unui procent atit de redus 
de studenți din județul Brașov 
la institutul pedagogic din oraș 
să însemne oare că județul și-a 
rezolvat problema, prezentă și 
de perspectivă, a cadrelor di-

MARIETA VIDRAȘCU

(Continuare în pag. a V-a)

TÂRUȘIII
de ȘTEFAN IUREȘ

r f • i (
uitare, ci Ia ironie. Ei și? 
Tărușu) care inaugura Ovi- 
diu II, Paroșenii, Bicazul și 
alte opere fundamentale

(Continuare în pag. a 11-a) (Continuare în pag. a V-a)
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EXPUNERI PRIVIND 
ISTORIA PARTIDULUI

Organizațiile U.T.C. din școlile 
și liceele generale din județul 
Tulcea se pregătesc pentru a 
întimpina sărbătorește cel de al 
IX-lea Congres .al U.T.C. în a- 
cest sens vor avea loc o serie 
de expuneri în care vor fi' evo
cate momente din lupta .parti
dului. eroi ai clasei muncitoare 
și uteciști, intilniri cu ilegaliști 
și membri ăi biroului județean 
de partid. Pînă în ziua sărbă
toririi acestui eveniment de 
seamă din viața tineretului pa
triei noastre, Comitetul județean 
U.T.C. Tulcea a adoptat hotă
rârea ca un număr cit mai mare 
de uteciști de pe cuprinsul ju
dețului să viziteze muzeul Par
tidului și muzeul Doftanei. Un 
lot de peste 200 elevi au și fost 
in vizită la muzeul Partidului, 
încheierea acestor acțiuni va fi 
marcată de un spectacol al ce
lor mai bune formații artistice 
ale liceelor' și școlilor generale 
din județ.

G. DINOACĂ

stitutul de petrol, gaze și geo
logie, 
tineri 
Costa
Irak, 
roc, 
blioa .
Turcia. Programul cursului in
clude prelegeri teoretice : și iu. 
crări practice în diferite labo
ratoare și în rafinăriile celor 
mai mari centre petroliere ale 
țării. Vor fi studiate, cu precă
dere psobleme privind rafina
rea și. chimia petrolului, indus- 
stria petrochimică etc.

Pînă acum s-au înscris 
din Brazilia. Columbia, 
Rica,

R.S.F.
Mexic,
Arabă Unită,

Ecuador, India, 
Iugoslavia, Ma- 
Pakistan, Repu- 

Sudan și
„TINERETUL 
RURAL ’68"

SARCOFAGUL DE LA 
NICULITEL

• SEMICENTENAR

Recent, inginerul agronom P. 
Hîrtop împreună cu cîțiva mun
citori de la ferma Bădila din co
muna Nlculițel, săpînd mai adine 
în niște mameloane de pămînt. au 
găsit două obiecte din bronz care 
după aspect păreau a fi foarte 
vechi. Chemați la fața locului spe
cialiștii de la muzeul „Delta Du
nării" din Tulcea. au stabilit că 
în' mameloanele — formă de re
lief caracteristică acestei părți 
— care nu sînt altceva decit mor
minte funerare din perioada ro
mană, se afla un sarcofag cu o- 
biecte de cult șl două capete u- 
mane. Sarcofagul așa cum indică 
cele două monezi găsite într-însul 
datează din perioada împăratului 
roman Hadrianus — secolul al II- 
lea e.n. — al cărui imperiu inclu
dea și antica cetate Noviadunum.

în același sarcofag au fost gă
site mai multe pdrechi de ghete, 
sandale și botfor — toate din pie
le aurită — bijuterii din aur (o 
pereche de cercei și un medalion) 
și bronz, vase, precum și un co- 
șuleț împletit — ofrande depuse 
defuncților.

Centrul de cercetări pentru 
problemele tineretului in cola
borare cu Institutul de cerce
tări pentru economia agrară pu
blică in Editura Academiei 
Republicii Socialiste România o 
primă anchetă sociologică inti
tulată ,,Tinerelul rural ’68", am
plă investigație sociologică des
fășurată in rândul tuturor ca
tegoriilor de tineri din mediul 
rural. Concluziile desprinse din 
cercetările întreprinse pe teren, 
se referă la factorii care condi
ționează viața, munca, perfec
ționarea și educarea tineretului 
sătesc, și reliefează unele feno
mene nou apărute În viața sa
tului contemporan, îndeosebi in 
viața tineretului.

La ampla acțiune de cercetare 
și investigație efectuată in 622 
de localități rurale, precum și 
la prelucrarea datelor obținute 
au participat cercetători științi
fici. activiști U.T.C. și cadre 
didactice din sat. legate ’ prin 
munca și preocupările lor de 
viața și activitatea tineretului 
de la sate. Studiul a fost întoc
mit pe baza unui chestionar de 
opinie. Din cercetările efectuate, 
vizind multitudinea aspectelor 
se remarcă elucidarea unor pro
bleme noi. deosebit de impor
tante ca : fenortienele care pri
vesc migrația și navetismul, 
mijloacele de comunicare de 
masă, timpul liber. integrarea 
profesionaiă. opinii etc. Răs
punsul celor 15 000 <ie tineri in-

pină la lovitura de stat din 
1864, cind urmărit fiind, a pără
sit-o in ascuns. Situată în ime
diata apropiere a localului 
Adunării elective, se întîlneau 
aici toți prietenii marelui 
om de stat Alexandru Ioasn 
Cuza. Oricum, din punct de ver 
dere istoric este un lăcaș de 
mare importanță. Ca tip arhte 
tectural, construcția reprezintă 
unul dintre puținele exemplare- 
păstrate pină azi, specifice sti
lului neoclasic caracterizat prin 
folosirea motivelor decorative 
in ceramică, prezența balcoane
lor sprijinite pe slilpi cu capi- ’ 
tel de ceramică etc.

Despre tot acest interesant 
trecut istoric și artistic al clădirii 
nu există.insă, la fața locului, 
nici cel mai mic indiciu. Faptul 
ne surprinde, cu atit mai mult, 
cu cit imobilul servește, in pre
zent, drept sediu, chiar... Direc
ției Monumentelor Istorice !

Măcar o placă informativă — 
ne întrebăm — nu-și poate oare 
afla locul aici ?

ELENA POPA

APARATURA DE PAZA

niciamil core-L însoțește ne face A 
o demonstrație : trage adine ” 
dintr-o țigară și expiră fumul 
asupra unuia din senzori. Ime- 
diat dimtr-un aparat de radio W 
o voce anunță : „obiectivul... in 
alarmă". Aparatul indică în a- 
celași timp strada unde se află ț. 
instalat, ca și ora izbucnirii in- 
cendiului (el se interesează sin
gur. prin telefon la automatul A 
ce anunță ora exactă). „Siac-1“ 
poate fi adaptat și la asigurarea 
prin protecție cu raze infraroșii a 
a marilor magazine, bănci, mu- " 
zee etc. Un stand special pre
zintă o serie întreagă de dispo- _ 

.zitive antifurt : iată un tablou : 
țabia îl atingem, mișcîndu-1 
cîțiva milimetri și o sirenă iz
bucnește putarnicț O statuietă 
de preț — niei nu apucăm s-o ri- 
dtdăm de pe postament și o lu- 
rrriiliă roșie începe să clipească 
intehs în timp ce la dispeceratul 
central soneria dă alarma. O 
casa de bani — e suficient să 
punem palma pe ea și sirena 
intră in funcțiune. O casetă de 
bijuterii — dacă încercăm să-i 
forțăm) broasca cu o cheie sau 
cu alte-, mijloace utilizate de in
fractorii la 15 secunde de la 
intervenție se declanșează sem
nalul de' protecție. Dispozitivul, 
care poate1 fi montat și pe auto
turisme. ate o mie de combina
ții în cifrai său. O salbă cu mo
nezi de asar — mina se-ntinde 
spre ea, dar brusc izbucnește

CRONICA TEATRALĂ

La Alba-Iulia, a fost inau
gurat festivalul artistic-etno- 
graftc „Comorile Albei *79“. 
manifestare de cultură organi
zată de Comitetul pentru cul
tură și artă, cu sprijinul Co
mitetului județean U.T.C., în 
cinstea aniversării semicente
narului partidului. Recentul 
festival care se va extinde pe 
o perioadă de două săptămîni, 
înmănunchează o serie de ac
tivități etnografice și folclorice 
— ce vor avea menirea să 
pună în valoare vechile mește
șuguri populare, anumite for
me specifice de manifestare 
etnografică și folclorică, precum 
și diverse obiceiuri populare 
existente în județul Alba.

• MUZEE
La inițiativa Muzeului jude

țean Vîlcea <cu sprijinul Comite
tului de Statț pentru Cultură și 
Artă și a Muzeului Brukenthal 
din Sibiu la Bujoreni, lingă 
Rîmnicu Vîlcpa a fost creat un 
muzeu etnografic în aer liber 
consacrat arhitecturii populare 
din această zonă. Amplasat pe 
colinele' Vilcei, muzeul va cu
prinde în finali peste 30 de gos
podării cu construcțiile anexe 
montate pe 12 ha. Caracteristic 
acestei zone, casele cu foișor și 
pereții albi spoiți cu var sint 
varietăți arhitecturale reprezen
tative pentru Țara Loviștei. 
Horezu și Vîlcea. în prezent au 
fost aduse aici două construc
ții din Măldărești și Tomșan îm
preună cu alte 6 gospodării, 9 
construcții anexă și peste 3 500 
obiecte de uz casnic. La înce
putul verii viitoare — înscriin- 
du-se ca un punct de atracție 
pe harta turistică a țării, noul 
muzeu își va primi oaspeții.

• SALONUL CĂRȚII
La Sala Dalles s-a organizat 

începînd de luni, prima ediție a 
Salonului național al cărții, 
manifestare organizată de Co
mitetul de Stat pentru Cultură 
și Artă împreună cu Centrala 
cărții. Salonul cărții înscrie 
întrînsul peste 1 500 de titluri 
apărute in 1970, In editurile din 
întreaga țară. *Exponatele vor
besc de la sine despre bogăția 
și varietatea tematică, despre 
aspectul grafic al cărții, des
pre preocupările editorilor pen
tru satisfacerea exigențelor ci
titorilor. Alături de volumele 
tipărite sînt prezentate — în 
machetă — lucrările mai im
portante ale viitorului an.

Pe toată durata manifestării, 
reprezentanții fiecărei edituri 
vor da publicului explicațiile 
solicitate și vor căuta să afle 
opinii asupra problemelor de 
perspectivă ale viitoarei activi
tăți editoriale.

® EDILITARE
Cetățenii din municipiul Me

diaș și-au îndeplinit in acest 
an angajamentele luate în în
trecerea patriotică pentru înfru
musețarea și buna gospodărire 
a orașului. în urma inundații
lor din această primăvară au 
fost refăcute rețelele de cana
lizare, au fost reparate 20 000 mp. 
de drumuri, s-au înălțat 1,5 km 
de diguri au fost efectuate 
400 000 maluri taluzate, s-au re
făcut 7 ha de parcuri și zone 
verzi, s-au plantat 5 000 de 
arbori și arbuști ornamen
tali, și au fost reutilate 6 baze 
sportive. Valoarea acestor lu
crări de muncă patriotică de
pășește suma de 22 milioane 
lei.

• POST
UNIVERSITARE

La începutul lunii viitoare 
începe la București ediția 
1970—1971 a Cursului interna
țional . postuniversitar de spe
cializare în rafinarea petrolu
lui și industria petrochimică, 
organizat de Comisia Națională 
a R.S.R. pentry UNESCO. Mi
nisterul învățămîntului și In-

poze — vocale sau de mișcare 
— actorul Emil Hossu accen
tuează construcția superficială a 
personajului central, Dan, a că
rui sete de frumusețe, de puri
tate, susținută de înclinații poe
tice e spusă cu cuvinte pom
poase ce nu exprimă o poziție 
substanțială, plauzibilă, o atitu
dine decis conturată.

Regizorul Ion Omescu urmea
ză pe autorul Ion Omescu, co
rect și total neajutat de sceno
graful Paul Bortnovski (rar am 
văzut un decor care să servească 
mai puțin actorii, limitîndu-i la 
un spațiu strimt de joc, inco- 
modînd permanent). Transpu- 
nînd corect textul, regia îi men
ține și slăbiciunile, iar majori-

sitate este și drama personaju
lui. Laora, soția profesorului — 
personaj construit exclusiv din 
enunțuri stopează primul și cel 
mai pregnant cursul acțiunii, și 

' , distribuirea Euge- 
Marian sporește conturul 

al rolului cu un ton 
Ion Omescu încearcă, 

atmosfera și eroul în 
istoric, să cerceteze u- 
moral a doi tineri îm-

, Trei drame de coloratură is
torică — „Veac de iarnă",, „Să
getătorul" și „Anoujmul" — au 
inclus numele lui Ion Omescu 
pe lista unor interesante reali
zări ale dramaturgiei originale. 
Am apreciat calitățile incontes
tabile de constructor al paginii 
de teatru, precizia și inspirația 
în exprimarea artistică a acțiu
nii dramatice, forța emoțională 

• a personajelor, plastica suges
tivă a psihologiilor proiectate pe 
fundal istoric. In conturul per
sonajului, în structura replicii — 
pînă la imaginea de ansamblu 
a tabloului dramatic, Omescu 
dezvolta un teatru de esență po
etică, temperatura poeziei sale 
devenind patetică, dar niciodată 
retorică sau bombastică.

„Rebelul" se constituie, oare
cum, într-un alt debut — pe 
teme ce se revendică de la o 
actualitate imediată, și consi- 
derîndu-1 ca atare, nu se poate 
să excludem carențele inerente 
unei prime încercări. Omescu își 
propune în „Rebelul" să înfăp
tuiască cîteva picturi de carac
tere, apelînd, preferențial, la 
prezentarea prin monolog (la 
modul „eu sînt. eu fac, eu 
vreau"). Personajele se descriu 
deci, își aduc la rampă dramele,

din păcate, 
niei 
artificial 
artificial, 
părăsind 
veșmînt 
niversul 
pinși de indiferența părintească 

culpă socială. Porniți pe unm „REBELUL
de ION OMESCULA TEATRUL „NOTTARA"

soneria : un dispozitiv cu in- 
fraroșu o protejează invizibil, 
Toate aceste instalații sint cre
ate în ultimul timp de specia- 
liștii români;. Circuitele lor sîntl^ 
cu autoprotecție : chiar dacă 
cineva înceancă să taie firele se 
dă alarma la miliție. Ele nu poți A mișcările interioare. Se nasc psi- 
fi neutralizate nici prin între- hic. Acțiunea se limitează însă 
ruperea curentului in încăpere _ numai la agitarea fizică a aces- 
intrucît au j “ ’ "
proprie. Specialiștii noștri 
mai prezentat , uh „negistrofon" 
— care înregistrează automat 
mesajele telefonice la dispece
rate. o serie de truse speciale de 
investigații.

O interesantă aparatură de 
pază au prezentat specialiștii 
din Uniunea Sovietică. Polonia. 
R.D. Germană. Bulgaria. Men
ționăm un microscop care 
mite citirea textelor chiar 
au fost șterse ulterior cu 
neală sau creioane colorate 
lonia). aparatură de identificare 
a obiectelor furate utilizînd 
marcajul de izotopi (R.D.G.).

Cu ocazia simpozionului in
ternațional de criminalistică s-a 
deschis și o expoziție cu apara
tură de pază. Dominată de elec
tronică, ea conține, numeroase 
creații ingenioase, unele dintre 
acestea fiind rodul unei intense 
activități de cercetare științifică 
desfășurată în instituțiile de 
specialitate ale organelor de 
miliție din cîteva țări. Cercetă
torii români prezintă o gamă 
variată de aparatură, modernă 
nu numai prin performante ci și 
prin aspectul exterior, finisare, 
etc. în primul rind un dispozi
tiv, unic in lume la ora aceasta, 
capabil să detecteze prezența 
metalelor prețioase indiferent 
dacă ele sînt ascunse în lemn, 
zid, recipiente de metal sauz se 
află asupra • unei persoane. El 
localizează ascunzătoarea irxii- 
cind, în același timp acustic, na
tura metalului : aur. argint sau 
platină. Realizarea sa constituie 
un succes remarcabil al cerce
tătorilor români. Alâturi de-el 
trebuie menționat ,.Siac-l“ — 
dispozitivul de alarmare contra 
incendiilor in faza de fum. Teh-'

G. D.

OPINII

confortabilă — 
ne încredințează 

Aurel Grecu și

Complexul turistic pentru ti
neret Jupalnic. din județul Me
hedinți, în primăvara care ur
mează, își va deschide porțile. 
Aparamente și garsoniere con
fortabile, totalizînd 150 de pa
turi, dotate cu toate înlesnirile 
prin care civilizația își definește 
dimensiunea 
după cum 
responsabilul 
după cum ne-am convins cu pro
priii noștri ochi — își așteaptă 
încă de pe acum vizitatorii și nu 
este exclus ca acest complex să 
se dovedească a fi unul dintre 
cele mai interesante dintre cele 
de care dispune Biroul Turistic 
pentru Tineret. O panoramă 
unică asupra Dunării și asupra 
metamorfozelor de ultimă oră 
ale malurilor fi, o amplasare 
dintTe cele mai inedite — la li
mita interferenței unui peisaj de 
o acută modernitate cu sălbăti
cia pitorească a pantelor în care 
se domolesc Carpații — iată nu
mai două dintre argumentele 
care ne indeamnă să vă adresăm 
invitația de a nu ocoli în viito-

un material 
învățăminte pen- 
uiterioara in ; 
cu rezultate ef 
activitatea pra

sursă de alimentare,^ tor personaje, care sînt plonjate 
pecialiștii noștri au „„ •

per- 
dacă
cer- 
(Po-

A. B.

ca niște pioni într-un univers- 
schemă. Situația dramatică, de

cele mai multe ori netinisată,
construită doar ca platformă de 
ilustrare, nu izbutește să atingă 
dinamismul unui moment sce
nic autentic, nu obligă persona- 
jele să trăiască, să se descopere. 

„Rebelul" este deci o prezen
tare fluidă — așezată -pe scîn- 

_ dura scenei —. de destine pa-
V ralele, asamblate fortuit în ra

porturi dramatice. Interpretul 
C-tin Brezeanu pedalează mult

V prea insistent pe o resemnare pa
sivă și incoloră, în toate relațiile;

•
 inexplicabil devine motivul aven
turii cu Mimi, lipsită de inten-

drum greșit (Dan se revoltă a- 
narhic, impulsionat de cîțiva ani 
de detenție corecțională, Mimi, 
sora lui, încearcă să-și afle su
portul într-o inconștiență fri
volă), ei pierd în continuare pa
sul datorită opacității unei con-' 
juncturi întîmplătoare. Și dacă 
punctul de pornire al conflictu
lui pare interesant, rezolvarea, 
în schimb, alunecă în schema
tism (să amintim doar apariția 
unei blonde, nevinovate și inu
tile Silvia, contrabalans naiv, —‘ 
ales după clișeu — al furiei e- 
roului). Dacă credem în posibi
litatea stării de fapt a persona
jelor nu ne convinge, în nici un 
caz, evoluția lor.

Singura reușită certă a distri
buției — Melania Cîrje care 
păstrează cu fine nuanțe în 
primare, ambele ipostaze 
eroinei : 
grava schilodire morală.

Recurgînd mult prea des

țatea distribuției (așa cum am 
arătat de altfel) subliniază sche
matismul rolurilor. Astfel că Ai» 
mee Iacobescu se menține la O 
siluetă agreabilă, iar Cristina 
Tacoi nu este decît o apariție (și 
e păcat pentru disponibilitățile 
excelente ale acestei actrițe, care 
se pierde, de un timp, în roluri 
nesemnificative).

LILIANA MOLDOVAN

masca cochetăriei

ex
ale

Și

Ia

vastigați oferă 
viață plin de 
tru cercetarea 
cest domeniu, 
ciente pentru 
tică și educativă de viitor.

AL. IANCU

CASA LUI IANCU 
VACÂRESCU
• Puțini SÎllt care știu că.
pe str. Enăchițâ Vâcărescu. la 
nr. 16. se afiă o clădire foarte 
interesantă din punct de vedere 
istoric și arhitectonic. Casa a 
aparținu* poetului Iancu Văcă- 
rescu, fiind inălțată sub dealul 
Mitropoliei. în această casă s-au 
ținut, in perioada regulamen
tară, ședințele Societății lite
rare. Tot aici, imediat după 
Unire, a locuit, Mihail Kogălni- 
ceanu, ministrul lui Cuza

1
culegere și •— mult mâi tirziu 
— in cea a lui Streinul.

Mai lipsită de relief — pen
tru că venea la un interval 
foarte scurt — Antologia poeților 
tineri a lui Zaharia Stancu 
consemna aportul liric al unei 
perioade care inregistra o suc
cesiune rapidă de seisme, rup
turi și mutații.

Se va apela la ea în 
pentru poeții avangardei,

DE CE NU AVEM
ANTOLOGII ?

or
fCind teva de reală utilitate. E tie 

ajuns să citez Din lirica mării 
și Cintecul iubirfi. ambele de 
Vasile Nicolescu.)

Cit despre Poezia 
contemporană (B.P.T. 
florilegiu din producție 
două decenii, această

din acea primă etapă a epo
peii energetice, s-a putut 
dispensa de zorzoanele unei 
lirici exclamative, de vreme 
ce in urma lui cetățile lu
minii oricum apăreau.

Cioplit sumar cu bricea
gul, rănind pămîntul cu un 
vîrf aproximativ, 
butucănos indicînd 
un loc de popas, 
exercita o fascinație 
de înțeles, de vreme 
cea intr-un punct fix 
visări din veac 
Ca o ceață. Speranța 
mai bine inceta să fie 
Fetei Morgana, pentru a de
veni plan desfășurat pe su
prafețe măsurate, etape de 
lucru „atacate- succesiv. An 
după an, țărușii au premers 
conductelor magistrale și noi
lor cartiere de locuit, halelor 
de oțelărie și amfiteatrelor 
universitare, puțurile de mină 
și sălilor de concert, șoselelor 
și patinoarelor. Dacă Însem
nele simbolice ale celor unși 
cu mir fuseseră sceptrul 
globul, însemnele dăruite 
mului in Evul cel nou, ar 
putut fi rigla de calcul 
țărușul. _

Mutații bine cunoscute 
dat dimensiuni schimbate : 
operei construite cit și 
flectării acesteia în psiholo
gie. Edificăm la proporții 
mult mai mari, lăsindu-ne 
surprinși mult mai puțin. Lu
duș, Ișalnița, Mintia, Iernut, 
Argeș, Porțile de Fjer, Lotru, 
nume de termocentrale și hi
drocentrale gata sau cu un 
termen de desăvîrșire apro
piat, se repliază elastic în pe
rimetrul nostru sufletesc, 
pentru a face loc și țărușilor 
de pe Valea Oltului, sau de 
la Izlazul Dunării. Siluetele 
fantastice ale anilor viitori, 
herghelii cu nemaipomenite 
coame de abur și copite de 
gheață, cer priponire în con
cret. Cavalcada lor, de care 
vibrează pămîntul astăzi as
cultat cu urechea, va trece — 
știm -r prin locurile marcate 
cu niște scurtături de brad, 
cioplite gros cu briceagul, a- 
ceste jaloane provizorii ale 
trăiniciei, ciorna mizgălită a 
Capodoperei.

jalon 
istoriei 
țărușul 

lesne 
ce adu- 

niște 
rătăcitoare 

de 
oaza

ce nu s-ar- publica o antologie 
a acestei perioade, restrânsă 
sau nu la limite de generație. 
Cine are curajul să o facă ? E 
perfect posibilă — și cit de 
semnificativă ar fi ! — o an- 
tolpgie-anchetă, ca aceea alcă
tuită pentru poezia franceză, cu 
peste un deceniu in urmă, de 
Ph. Soupault, unde autorul r,u 
făcea deeit să consemneze — și 
să amendeze într-un apendice 
al cărții — rezultatul unui scru
tin public. Alte două lucrări 
franțuzești, ceva mai vechi, ar 
putea constitui de asemenea, 
dacă nu de-a dreptul modele, 
cel puțin teme de meditație pen
tru autorii unor antologii de 
poezie românească : antologia 
zisă de la Kra, care orna poe
zia timpului cu blazonul înain
tașilor, operind o selecție păr
tinitoare in lirica unui secol, 
sau cea a lui Th. Maulnier. an- 
tologie-argument și exemplifi- . 
care a unei teorii estetice, Drept 
model de antologie obiectivă 
poate servi lucrarea lui Vla
dimir Streinu. selecție limitată 
la marii scriitori ai perioadei 
dintre cele două războaie, la 
valorile constituite și temeinic 
intrate în conștiința publică.

Modele există deci, nenu
mărate tipuri sint posibile, 
nevoie doar de inițiativă 
curaj, de efortul conjugat 
istoricilor literari, criticilor 
editorilor pentru a oferi cultu
rii noastre acele sinteze clarifi
catoare a căror lipsă se simte 
de mult.

română 
1964), 

lîrâcă a 
lucrare 

apariție, 
e intr-un 
t altul, 
rbile de

xatiă ? Nu cu- 
citeva regionale.

Și 
o- 
fi
Și

TW)
special

tare

pe 
nti

e des- 
diverse

au 
atit 
re-

E 
și 
al 
Și

ac- 
ordonare și sinteză 
și de alcătuirea unei

cuprinzi

(Nu mă refer.
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NAȘTE f 
16; 18; 20), 
Ferentari

Patria
20.30),

15,30; 18; 2(K30).
MUZICA : rulea- 
(orele 15,30; 17 45;

MIERCURI, 18 NOIEMBRIE 1970

Opera Română : COPPELIA — 
ora 19 30: Teatrul de Operetă: 
PRINȚESA CIRCULUI — ora 19,30;

VIZITAȚI Unitățile de alimentație publică și de servire tu
ristică ale COOPERAȚIEI DE CONSUM, care vă oferă 

o gamă largă de preparate ale bucătăriei românești

L U
PREPARATELOR 
CULINARE

DEPARTE DE LUMEA DEZ
LĂNȚUITA : rulează la Grlvița 
(orele 9.30—12 30 în continuare; 
16.15; 19,30), Tomis (orele 8,30—14 
In continuare; 16,45; 19.45).

VALEA PĂPUȘILOR : rulează 
la Inlrățirea (orele 17,30; 20).

FLACĂRA OLIMPICĂ : rulează 
la înfrățirea (ora 15).

100 DE CARABINE : rulează la 
Dacia (orele 8.45—20,30) în conti
nuare, Miorița (orele 9; ll,15f 
13.30; 16; 18,15; 30.30).

IN ARȘIȚA NOPȚII : rulează Ia 
Bucegi (orele 15,30) 18; 20,30).

A TRĂI PENTRU A TRĂI : ru
lează la Unirea (orele 15,30; 18;
20,30).

SENTINȚA : rulează la Lira 
(orele 15.30; 18; 20,15).

ULTIMUL MOHICAN: rulează la 
Drumul Sării (orele 15 30; 17,45;
20). Giulești (orele 15,30; 18 : 20,30), 
Floreasca (orele *

PATRICIA ȘI 
ză la Cotroceni 
20).

INTILNIREA :
(orele 15,30; 18; 20).

STRĂIÎII1 : rulează Ia Crîngașl 
(orele 16; 18; 20).

CADAVRUL VIU : rulează la 
Volga (orele 15; 17).

AFURISITUL DE BUNIC ; ru
lează la Volga (ora 19,15).

OMUL RAS IN CAP : rulează la 
Viitorul (ora 16).

pentru aceia pe c 
peste deosebiri de 
litică șt factură poetică — isto
ria literală avea sâ-i însumeze 
in coloana simplificatoare a gin- 
dinsmului. Și această culegere 
poate oferi revelații surprinză
toare cititorului de astăzi : poeți 
ca Vladimir Streinu și 
misterios Const. Lucreția 
ceanu. prefigurindu-1 vag
Ion Gheorghe, nu pot fi L 
in altă parte decit aici. (Beniuc 
și Emil Botta. poate singurele 
absențe dintre poeții mari a- 
firmați înainte de ultimul răz
boi. și-au publicat volumele de 
debut abia la cițiva ani după 
apariția antologiei).

Dar să revin la zilele noastre. 
Important este să discutăm nu 
despre rostul antologiilor — a- 
supra acestui punct există, 
sper, un consens general — a 
despre situația actuală in acest 
domeniu. Ce antologii de litera
tură contemporană edităm î 
Cum sint ele alcătuite 7 In ce 
măsură sint științifice 7 Răs
pund oare cerinței elemei 
de informare obiectivă 7 Cit re
zistă ele 7 Constituie vreuna 
momente intr-adei ăr semnifi
cative in evoluția literară 7

Din păcate, răspunsurile nu 
pot fi prea încurajatoare. Măr- 
ginindu-mâ numai la poezie, 
voi observa că au apărut in ul
timul deceniu relativ multe 
culegeri oarecum antologice, 
dar care nu sint de fapt an
tologii in adevăratul sens al 
cuvintului. reprezentative pen
tru evoluția genului și alcătui
te cu discernămintul și obiecti
vitatea științifică necesare. E- 
laborate uneori in grabă, de 
autori sau colective care pre
feră să rămină in anonimat, ast
fel de lucrări cu caracter in ge
neral festiv sau de campanie — 
oricită utilitate culturală ar a- 
vea — nu pot inlocui adevăra
tele antologii, 
bineînțeles, la cele riguros te
matice ; în acest gen există ci-

mult 
sens și prea 5

Alte an:oioi 
poezie conxemj 

fără ecou.
Practic. deci, terenul 

chis pentru cele mai 
încercări in acest gen. Evident, 
greutățile nu siat puține. E de 
înțeles că orice efort de ordo
nare și sinteză aplicat, să zicem, 
asupra poeziei ultimului sfert 
de veac, de la eliberare pină azi. 
poate fi ușor descurajat în fața 
unui peisaj divers și acciden
tat. Lipsa îndelungată de 
coatact cu publicul a unor poeți 
din generațiile mai vechi, fac 
ca o asemenea întreprindere să 
prezinte destule riscuri. Mi se 
pare semnificativ că Luceafă
rul s-a simțit obligat, nu de 
mult, să adreseze unor critici 
și istoric: literari întrebarea : 
„De ce nu scrieți o istorie lite
rară 7* — întrebare care, prin 
tonul ei provocator, traducea 
nevoia presantă a acelor 
țiuni de 
presupuse 
antologii.

Editura 
cititorilor

Eminescu va oferi 
in 1971 un asemenea 

tablou vast al unei intregi epoci 
istorice, lucrare de pionierat 
datorată lui Al. Piru. Dar in 
afară de aceasta, sint posibile 
o mulțime de tipuri de antolo
gii care să contribuie la pro
cesul de stratificare și ierarhi
zare a poeziei contemporane și 
să dea cititorului mijloacele ne
cesare de orientare. Fiindcă se 
vorbește atita de aportul liric 
al ultimului deceniu, nu văd de

NU SINTEȚt CONVINS?

FANTASME : rulează la 
Palatului (orele 17; 20.15), 
(orele 9,30; 12,15; 15; 17,45: 
Capitol (orele S.15; 11.30; 14; 16,15; 
10.30; 21).

KING KONG EVADEAZĂ : ru
lează la Luceafărul (orele 9; 11,15; 
13 30; 16; 18,30; 21), Favorit (orele 
9,15; 11,30; 13.45: 15; 18,15 : 20,30). 
Victoria (orele 8,45: 11; 13,30; 16; 
18 30 : 20.45).

RĂZBUNAREA SFtNTULUI: ru
lează la Sala Palatului (orele 17.15; 
20.15), București (orele 8; 10; 12.15; 
14.30; 16 45; 19; 21,15).

CĂLUGĂRIȚA DIN MONZA 
rulează la Festival (orele 9; 11.15; 
13,30; 16; 18,30; 21), Flamura (ore
le 9; 11,15; 16; 18,15; 20.30).

MAYERLUș’G (ambele serii): ru
lează la Central (orele 9; 12.30: 16;
19.30) .

O PĂRERE DEOSEBITĂ : rulea
ză la Lumina (orele 9,30—15.30 în 
continuare; 18,15; 20,30).

HIBERNATUS : rulează la Doi
na (orele 11,30; 13,45; 16; 18.15;
20.30) , Buzești (orele 15,30; 18;
20.30) , Progresul (ora 20).

TARZAN OMUL MAIMUȚĂ : 
rulează la Timpuri Noi (orele 9— 
21 în continuare).

CICLUL DE FILME „AVENTU
RA"; rulează la Feroviar (orșle 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21).

SECHESTRUL DE PERSOANA : 
rulează la Excelsior (orele 9; 
11 15; 13.30; 16; 18,15; 20,30). Melo
dia (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45), Modem (orele 9; 11,15; 13 30; 
16; 18,15; 20,30).

INTR-O SEARĂ, UN TREN : ru
lează la Viitorul (orele 18; 20).

CICLUL DE FILME DIN „ISTO
RIA WESTERNULUI" rulează la 
Gloria (orele 9; 11,15; 13,30: 16;
18,15; 20,30).

MEDICUL DE LA ASIGURĂRI : 
rulează la Aurora (orele 9; 11,15; 
13,30; 15.45; 18; 20.15).

MĂSURA RISCULUI : rulează 
Moșilor (ora 15 30).

DEGETUL DE FIER : rulează 
Moșilor (orele 11; 18; 20,15).

AGONIE ȘI EXTAZ : rulează la 
Popular (orele 15,30; 19).

GREȘEALA REGELUI : rulează 
la Munca (ora 14).

RĂPIREA FECIOARELOR : ru
lează la Munca (orele 16; 18; 20).

PETRECEREA : rulează la Fla
căra (orele 16: 18: 20).

DE ȘAPTE ORI ȘAPTE : rulea
ză lâ Arta (orele 14—16 * 
nuare; 18,15; 20.30).

DREPTUL DE A TE 
rulează la Rahova (orele

AURUL . rulează la 
(orele 15,30: 17,45; 20).

IMPOSTORUL ; rulează la Cos
mos (orele 15.30; 18; 20.15).

Teatrul Național „I. L. Caraglale" 
(Sala studio) MOARTEA ULTI
MULUI GOLAN — ora 29; Teatrul 
de Stat — Oradea (Secția Româ
nă), (in Sala Comedia a Teatrului 
National): MOARTEA UNUI CO
MIS VOIAJOR — ora 20; Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra" (Schitu 
Măgureanu): IUBIRE PENTRU
IUBIRE — ora 20: Teatrul de Co
medie • ARCA BUNEI SPERANȚE
— ora 20; Teatrul Mic : PREȚUL
— ora 20; Teatrul , C. I. Nottara" 
(B-dțil Magheru): SUS PE ACO
PERIȘ... IN SAC — pra 19.30; 
(Sala; Studio): CERCUL MORȚII
— ora 20; Teatrul Glulești: GEA
MANDURA — ora 19,30; Studioul 
I.A.T.C.: COMODIILE VREMII — 
ora 20; Teatrul „Ion Creangă": 
COCOȘELUL NEASCULTĂTOR — 
pra 16; MATEIAȘ GISCARUL — 
ora 20; Teatrul „Ion Vasilescu": 
DOMNIȘOARA DIN SIGHIȘOA
RA — ora 19 30; Teatrul Țăndări-’ 
că (Calea Victoriei): O POVESTE 
CU CINTEC — ora 17; (Str. Aca
demiei): CĂLUȚUL COCOȘAT — 
ora 17; Teatrul „C. Tănase" (Sala 
Savoy).: LA GRĂDINA CĂRĂBUȘ
— ora 19.30; (Calea Victoriei): SO- 
NATUL LUNII — ora 19,30; Cir
cul „Globus": STAR CIRCUS ’70
— ora 19.30.

• IN JURUL OREI îl,»»: Trans
misia in direct de la Sofia a cere
moniei sosirii delegației de partid 
șl guvernamentale a Republicii 
Socialiste România, condusă de 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste Românig, In vizita oficia
lă de prietenie în Republica 
Populară Bulgaria • 18,00 Deschi
derea emisiunii; Universal-șotron 
— enciclopedie pentru elevi • 
18.30 Cabinet economic TV. Legis
lația privind protecția muncii șl 
practica • 19.15 Transmisiune di
rectă a tragerii Concursului Pro- 
noexpres • 19.20 1001 de seri — 
emisiune pentru . cei mici • 19.30 
Telejurnalul de seară • 20,00 
Handbal. România • — U.R.S.S. 
(masculin — repriza a 2-a). Trans
misiune de la Cluj. Comentează 
Cristian Țopescu • 20.30 Tele-ci- 
nemateca: Film de Elia Kazan — 
„America. America" (partea I). 
Prezintă Nina Cassian • 22.00 Ca
dran internațional • 22.30 Gala 
marilor interpreți români. Lucia 
Stănescu de la Opera Română din 
Cluj • 22,50 Telejurnalul de 
noapte • 23,00 închiderea emi
siunii.
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IN VIAȚA DE ORGANIZAȚIE

Cei 200 de delegați la Conferință se ridicaseră în picioare fi cintou ..Trei culori*

— Agregatele funcționează normal, vrem 
să afle și conferința lucrul acesta, spunea 
ing Sever URDĂ. Vom pregăti acum cadre 
tinere care să le urmărească. Chibzuim 
cum să le stâpinim mai biue. Dacă va 
trebui să le îmbunătățim, le vom îmbu
nătăți.

Totul sobru, solemn și fără incîntare de 
sine.

Porțile de Fier nu sînt numai o perfor
manță tehnică. Obiectiv de o excepțională 
însemnătate, șantierul trezește, și poate că 
o face in fiecare din noi. ecouri roman
tice. Fiecare zi aduce acolo un nou suc
ces, Porțile de Fier fiind un domeniu 
vast unde reporterul știe dinainte că va 
descoperi exemplul unor prezențe energice, 
lesne de formulat, îndreptindu-se cu de la 
rine putere către filele sale de carnet. A fost 
cu atit mai surprizător să constat că dele
gații la conferință iși refuză deliberat plă
cerea de a rememora ceea ce le aduce 
și le răspindește renumele bun. Deși, la 
urma urmei, ața era și firesc să se pe- 
tri»x4 l’jcnin.*. Pentru ci sînt sinrj- 
ni aiî sunt mai bin* greutatea proprii-

sînt cei de la șantierul energomontaj, care 
nu-și- cunosc îndatoririle, „n-au încă, s-a 
spus, o conștiință profesională și noi, cei 
mai vechi, avem obligația să le-o formăm"; 
n-a fost omisă nici situația organizațiilor 
U.T.C. și a brigăzilor de tineri de la șan
tierul IH-baraj sau din sectorul "social 
— șantierul III, care uită în unele zile să 
se prezinte la lucru. Nimic n-a fost tre
cut cu vedgrea. Era o dovadă în plus, și 
conferința o sublinia, că șantierul n-a ră
mas doar un loc de muncă ci este, în 
egală măsură, o școală a atitudinii cetă
țenești, a responsabilității profesionale, o 
școală ai cărei absolvenți își însușesc 
principiile eticii comuniste, regulile con
duitei morale potrivit cărora demnitatea 
ta nu poate fi despărțită de prestigiul 
colectivului din care faci parte și căruia 
nu-i poți adăuga nimic fără să fii ferm, 
cinstit, modest, fără hotărhe și abnegație 
in muncă, fără simplitate, fără să ai pro
filul civic pentru care militează și pe care 
ți-I formează organizația.

făcut posibile, darea de seamă nu dădea

'//ZZZZZZZ///////Z/////ZZ//Z/Z2r—-—
O gairdă formată din doi băieți și o 

fată, trecea printre rindurile de tineri a- 
propiindu-se de masa prezidiului prin 
culoarul catete formase. In sală era adus 
drapelul organizației. Delegații la confe
rință — 200 la număr — se ridicaseră în 
picioare și cîntau „Trei culori". De obi
cei, o asemenea ceremonie prevestește cu 
solemnitate o atmosferă sărbătorească. Ea 
transmite semnul evenimentului care va 
domina, ulterior, împrejurarea de care se 
leagă. Iar împrejurarea al cărei martor 
eram nu însemna pur și simplu conferința 
unei organizații oarecare, ci prima confe
rință a celor peste 100 de brigadieri de 
pe Șantierul Național al Tineretului de la 
Porțile de Fier. De fapt, momentul acesta 
care prilej uia analiza realizărilor obținute 
de tineri în 7 luni de muncă, de la des
chiderea Șantieruiui Național și pină în 
seara conferinței se confunda cu celălalt, 
al lanțului de amănunte referitoare la tot 
ceea ce reprezentase în ultimii doi ani, de 
la conferința de alegeri din 1968 și pînă 
în prezent și reprezintă în fiecare clipă, 
prezența statornică a tinerilor la barai, 
ia finisaje, la uzină, la energomontaje, în 
fiecare punct de lucru, pe ariile întinse ale 
loturilor, acolo unde se declanșează forța 
creatoare a oamenilor. Ei își aveau partea 
lor de contribuție la executarea tronso
nului de drum dintre Gura-Văii și Coram- 
nic, în încheierea lucrărilor la ecluză cu 
6 lunj mai devreme, în închiderea record 
a Dunării, în cei 325 000 de metri cubi 
de betoane stratificați în corpul barajului 
deversor, în racordarea mai din timp a ce
lor două hidroagregate la Sistemul Ener
getic Național. Drapelul organizației Ie 
fusese, de 7 luni încoace, martorul con
fruntării energiei lor cu viața, un prieten 
bun, un focar păstrător de fapte, un în
demn, un sfat de preț. Iar conferința orga
nizației U.T.C. din cadrul Sistemului tre
buia să reliefeze acum, așa cum se subli
nia la deschiderea, în aprilie, a Șantieru
lui Național, semnificațiile pe care le do- 
bîndiseră tradițiile glorioase de muncă ale 
tineretului patriei continuate pe o treaptă 
nouă, prin valorificarea energiei, a entu
ziasmului, a puterii de muncă a tinerilor, 
să afirme contribuția substanțială a tinere
tului de pe șantier la înfăptuirea sarcinilor 
de mare răspundere cu care trebuie să se 
identifice fiecare din cei angajați în reali
zarea Sistemului hidroenergetic și de na
vigație de Ia Porțile de Fier.

Din acest punct de vedere existau, de
sigur, premisele unui bilanț festiv. S-o re
cunoaștem.

EH

BĂIEȚII CARE CONSTRUIESC la prefabricate, sudorițele Viorica CUJBA’ 
și Tudorița BOBU, ing. Ion DOBRE, șe
ful lotului baraj energo-montaj, mecani
cul Constantin BOROI, de la platforma 
de derocări subacvatice, electricienii 
Gheorghe BIZGOI și Nicolae ENACHE 
și atîția alții asemenea lor, sînt tocmai 
firele rezistente din care se țese acel NOI 
atotcuprinzător. Poate că nimic nu expri
mă mai concis și mai limpede luciul acesta 
decît concluzia cuvîntului rostit de Dumi
tru Pană.

— Vin unii, povestea el, se uită în 
dreapta, se uită îtt stingă, pe urmă se 
uita ia noi șî cînd ne văd așa de tineri, 
normal, se miră : „Cum le-ați făcut ?“ 
Cile, NOI toți, împreună, cu mîinile astea 
le-am făcut 1

Noi toți, adică organizația.

Miluu Foltache : „Este cazul să fim seceri 
cu noi inține“

PROCES VERBAL SENTIMENTAL
Nu-i cunoșteam. Nu știam 

sînt, dar nici nu-mi era prea 
presupun identitatea. în sală, 
nerii cu obrajii arși de soare vllIl)
unii veniți în sala clubului de-a dreptul 
de la lucru, în salopete mirosind a ulei, 
a praf de ciment și a cabluri electrice se 
aflau bărbați cu fețele încrețite de riduri, 
cu frunțile însemnate de semnele deselor 
încruntări, cu părul încărunțit. Era chiar 
ușor de înțeles că la lucrările conferinței 
organizației U.T.C. luau parte, ca invitați, 
numeroși conducători ai punctelor de lu
cru, ingineri-șefi de șantiere, șefi de lo
turi, maiștri, oameni cu o îndelungată ex
periență de constructori. Erau acolo, în 
sală, și primul-secretar al comitetului mu
nicipal de partid împreună cu încă unul 
din secretarii aceluiași comitet, și lîngă 
ei l-am văzut pe ing. Nicolae MĂNESCU, 
directorul general al grupului de șantiere 
de la Porțile de Fier. Nici unul dintre ei, 
și cu atit mai puțin ing. Nicolae Mănescu, 
pe care l-am urmărit îndeaproape, nu fă
ceau parte din acea categorie de oameni 
care să nu descopere pentru fiecare oră 
a programului lor de muncă o utilizare pe 
cit de precisă pe atît de importantă. Mi 
s-a întîmplat să constat, uneori, că reu
niunile de lucru ale tinerilor nu se bucură 
de atenția cuvenită a conducătorului de 
întreprindere, să ascult opinii, evident dis
cutabile, in legătură cu însemnătatea unor 
asemenea evenimente, să văd chipuri plic-

torire protocolară, formală, 
șate spre acele ceasornicului. , __
toate acestea la directorul general al 
grupului de șantiere de la Porțile _2_ 
Fier. Atent, preocupat să păstreze și să 
interpreteze pentru sine tot ceea ce afir
mau, susțineau sau solicitau tinerii, reflec
tând în mod vizibil asupra fiecărui cuvînt 
rostit de delegații la conferință, ing. Ni
colae Mănescu consolida pentru mine prin 
prezența sa acolo ceea ce recunoscuse și 
în alte împrejurări. Faptul că brigadierii 
Porților de Fier dincolo de ponderea nu
merică, garantează, ca prezență calitativă 
aplicarea în prictică a soluțiilor pe care 
conducerea tehnică le preconizează. Că 
are convingerea fermă a repartizării 
egale a responsabilităților între sine șî 
tineri în construirea obiectivului, că știe 
bine că această responsabilitate apasă la 
fel pe umerii săi, dar și pe umerii tine
rilor. Tinerii i-au pus directorului gene
ral întrebări legate de viitor, i-au cerut 
sprijinul pentru continua lor pregătire pro
fesională prin adoptarea unor forme noi, 
au cerut amănunte în legătură cu obiec
tivele pe care, poate că le vor realiza îm
preună și directorul general le-a răspuns 
cu gravitatea, atenția și respectul pe care 
le poartă în orice împrejurare tinerilor 
constructori de pe șantier.

— Vom forma eșaloane noi de dulgheri, 
zidari, mozaicari, fierari-betoniști. Vom 
lucra la baraj pînă în martie. Dar și după 
aceea vor fi destule de făcut. în viitorul 
plan cincinal se vor dubla, după cum 
știți, investițiile, deci și volumul construc
țiilor va fi mai mare. Vom avea de con
struit un baraj pe Cerna, de 110 m înălți
me, o centrală cu mai multe baraje pe 
Tismana, vor începe în curînd lucrările 
hidrocentralei de la Ostrovul Mare. Este 
concepută amenajarea integrală a Dună
rii cu hidrocentrale. Veți fi continuatorii 
ștafetei care pornește în jos, pe fluviu, de 
aici, de la Porțile de Fier.

Era răspunsul potrivit cu hotărirea 
conferinței care se angajase printr-unul 
din delegații ei: „Noi, tinerii de aici 
de pe șantiere care avem școala Porților 
de Fier sîntcm gata să construim mai 
departe și alte obiective Ia fel de mari

exact cine 
greu să le 
printre ti- 
și de vînt,

lor amănunte, ei sint cei dinții care su
portă consecințele acestor amănunte, ei 
sint aceia care se cunosc atit de profund 
incit știu cît poate duce fiecare. De la 
distanță, o greutate pare să apese con
stant pe umerii tuturor. Dar numii cei 
care o și poartă pot spune a cui încor
dare se ivește in contratimp cu a celor
lalți. Pe măsură ce urmăream luările la 
cuvînt înțelegeam că impresia festivă de 
la inceput iți area in concepția fiecărui 
participant niște granițe foarte precise. 
Ei veniseră acolo la o consfătuire de lu
cru și nu la un spectacol omagia! iar 
caracterul de lucru nu se conturează de
cât prin disecarea amănuntelor vieții.

— Să nu ne lăudăm, cerea Mihai 
FOLTACHE. N-are nici un rost. Să ie 
vedem pe toate așa cum sint Este cazul 
să fim severi cu noi înșine. Să atragem 
tuturor atenția asupra necesității ca uti
lajele să f>e bine intreținute. Unii n-o 
fac. Și e sorba de bunuri obștești. .Asta 
s-o ințelegem aici, in conferința noastră. 
Nu se răspunde cu promptitudine la che
mările clubului cind e s orba să desfășu
ram activitatea brigăzilor artistice. Sint 
rile-a dormitoare m colonie unde dom
nește dezordinea.

— Sigur, accepta Nicolae COJOCARU, 
munca culturală trebuie să fie folosită 
ca • pirghie pentru intănrea disciplinei 
de producție și asta e valabil și pentru 
noi, cei din atelierul mecanic.

— Conștiința desigur, sublinia și Vâ
sle BOANȚĂ, de asta trebuie să ne pre
ocupăm mi mult Sini abateri mai puține 
in ultima treme, nu zic. Dar mai sint, și 
dacă ne gindim bine la hidrocentrală vor 
începe curind finisările. Și in ceea ce ne 
privește ? Noi abia de acum încolo vom 
pomi la drum. Sintem pregătiți pentru 
drumul acesta ? De ce să se spună : 
PĂI, VINE DE LA PORȚILE DE FIER, 
IA UITE CE A ÎNVĂȚAT EL ACOLO". 
Să punem accentul pe educație, să se 
vadă că la Porțile de Fier s-au format 
oameni întregi.

Și astfel se explică de ce în dezbateri, 
nimic n-a 
pe șantier 
absolvenți

ții la dezhate-.r 1 
Absența aceasta 
vată.

— E bme așa.

t inlimrat de către 
rul Il-biraj în numai 
Prir.tr-o coocentrare

latinerii de 
două zile, 
a eforturilor, 

explica Dumitru MATEU ȚĂ. Recunosc, e 
ispititor ai pleci de pe șantier la 3 ji nu 
la î. Dar NOI ne-am strins cu toții lao
laltă ir.tr-e consfătuire de lucru a orga
nizației. Ciori minute. -Măi, ne-am în
trebat facem treaba in zece zile, sau în 
cite ?*. Am isprăvit-o în două. Alteori, 
hotărirea noastră a fost să lucrăm și du-

Nu este o renunțare la recunoașterea 
meritelor fiecăruia in parte. Dimpotrivă. 
Acel NOI care contopește intr-o masă 
unitară, dinamică, definită printr-o ma
xima coeziune, tineri și organizație U.T.C., 
este bogat tocmai datorită acestei conto
piri iar sensul muncii fiecăruia capătă abia 
acum sensul social profund care îi și dă 
valoare.

Acel NOI este o sinteză a contribuției 
tinerilor la realizarea de către construc
tori a unei producții globale cu peste 12 
milioane lei mai mare decît aceea planifi
cată. a reducerii prețului de cost al lu
crărilor cu aproape 2 milioane lei. Acest 
NOI ste expresia celor 16 675 tone echi
pamente instalate de colectivul de mon- 
tatori, autorii unui beneficiu de 600 mii 
lei peste sarcina contractuală. Acest NOI 
poate fi, desigur, individualizat pentru 
că Ion CIOCOIU și Gheorghe DINUȚ, 
instalatori în centrală, fierarii-betoniști 
Constantin TOMA și Ștefan PĂCALĂ, de

spunea în legătură cu „asigurarea condi
țiilor de punere în funcțiune a primelor a- 
gregate" și cu „scurtarea termenelor par
țiale prevăzute în grafice" ca și cum n-ai 
fi avut nici un merit in asta. Și totuși, el 
fusese acela care, împreună cu băieții lui, 
a dormit nopți de-a rindul pe pufoaică, 
lingă agregate, ca să nu piardă timp cu 
drumurile, ca să se odihnească doar atit 
cît îi era absolut necesar, furindu-i vremii 
oră după oră, pînă cînd orele acelea au 
format cu toatele avansul despre care era 
vorba acum. Desigur, fiecare avans poate 
fi raportat la o cifră. Cele 6 luni avans 
ale agregatelor fac 300 000 de lei ori 1S0 
de zile. ,

După încheierea dării de seamă în sală 
se făcuse liniște. De ce, m-am întrebat, 
asistăm și aici la oarecari ezitări cind se 
trece la înscrierile la cuvînt ? Abia cînd 
au inceput discuțiile mi-am putut răspun
de. Pentru că în pofida tuturor evidențe
lor, împotriva ceremonialului de la înce
put care prevestea bilanțuri festive, dele
gații la conferință mu veniseră acolo să 
se laude și fiecare căuta în sinea lui to
nul potrivit al luării sale la cuvînt

— Raportăm, spunea răspicat Anton 
NICOLAESCU, comandantul brigăzii de 
electricieni din șantierul II-baraj, că ne-am 
făcut datoria la barajul de versor. Ne an- 

niciodată, oriunde 
pe care

tisite de ceea ce se înțelegea a fi o înda- 
priviri furi- 

Nimic din

la cjvinL Era delegat al organizației

prefabricate.
— Forța organizației noastre e mare, 

spusese ei. Multi tău 'W ați trecut pe 
acclo. Vreo 2M in altian dat ani. La 
NOI și-au luat carat tele de muncitori ca
lificați sau pein NOL printre NOI au în
vățat să muncească, rn organizația noas
tră au devenit uteciști s organizația 
noastră i-a deprins cu ritmul muncii.

La baraje! deversor s-au turnat anul 
trecut 27 000 mc de betoane. In anul 
acesta s-au turnai 3u 000 mc intr-o sin
gură lună. Pentru că excavațiile au fost 
executate mereu în avans față de grafice. 
Pentru că le-a iost creat celorlalți, me
reu, front nou de lucra.

— Pentru că. spunea Petru MIKE, se
cretarul comitetului coordonator U.T.C. 
pe Sistem, comandantul Șantierului Na
țional al Tineretului. NOI, tinerii de la 
loturile macarale, electric, prefabricate, 
baraj-energo-muntaj din șantierele Il-ba- 
raj și I-centrală ne-am străduit să nu avem 
abateri și nici absențe nemotivate, să ne 
aducem din plin contribuția la executa
rea fiecărei lucrări.

Un pinten de stâncă la îndepărtarea că
ruia se crezuse că vor fi necesare 10 zile

de

I

Fzzzzzzzzzzzzz/zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz///////zz///////////z/////////////////z///////z///zzzz//z/zzzzzzzz4jazzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzrj^

I

Silueta hidrocentralei, legînd malurile 
Dunării ca un gest care înfruntă și în ace
lași timp ocrâtește, de la o zi la alta mai 
stăpînă pe sine, cu pinteni de beton care 
se prelungesc pînă la 40 de metri în a- 
dîncurile tulburi ale fluviului, se îndepăr
tează mereu de chipul ei inițial. Ea se a- 
propie, în schimb, mereu, de clipa în care 
nu va mai rămîne decît o calmă prive
liște albă, fără schele de jur împrejur și 
f ără macarale, și fără mugurii sudurilor de 
noapte. O vor vedea și se vor mira de ea 
turiștjj. Dar ea stârnește, încă de pe acum, 
o ușoară nostalgie tuturor acestor tineri 
care o văd schimbîndu-se treptat la față. 
Cîțiva din participanții la dezbateri nu 
și-au putut reține această emoție nici în 
conferință.

— Vorbim la timpul trecut, constatau 
ei, despre obiective care la conferința de 
acum doi ani erau în planuri și ne înari
pau. Acum doi ani centrala, barajul, eclu
ză, erau figurate doar pe planșe. Și uite- 
le 1 Două grupuri dau energie, primul cu 
două și al doilea cu patru luni mai de
vreme. Iar la grupul trei, care va porni 
în curînd, avansul va fi și mai mare...

E ușoara stupefacție în fața timpului 
care trece fără să se consume în gol și 
care transformă prin munca oamenilor 
sumedenie de elemente disparate și, sin
gure lipsite de sens, betoane, cabluri, piese 
metalice de forme și dimensiuni atît de 
diverse incit nimeni nu-și imaginează cum 
s-ar putea împerechea, în ceea ce crește 
sub ochii tăi și capătă, pînă la urmă, un 
nume. Cum să vorbești despre asta ? Pri
virea omului dinafară se simte ispitită să 
așeze faptele de muncă, acelea care dau 
aici materiei numirile ei noi, pe un regis
tru amplu unde ele transpar altfel, își re- 
oapătă valoarea, devin ceea ce sînt cu ade
vărat — adică fapte de eroism. Cei de 
aici, 1000 de brigadieri ai Șantierului 
Național al Tineretului, le țin pe palme 
fără să se mire. „Am făcut asta și asta“, 
spun ei și nu adaugă nimic constatării.

Gheorghe Fîntîneanu, comandantul bri
găzii de tineret energo-montaj, centrală, 
asculta de la locul său, tăcut, ceea ce se

gajăm să nu pătăm 
ne-am duce, prestigiul 
gat aici.

l-am cîști-
fost uitat. Nici faptul că vin 
și se încadrează ca brigadieri 

de școală prpfesională cum

Noi toți, adică organizația

Pagină realizată de 

MIRCEA TACCIU 

Fotografii; ION CUCU
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de ION FELEA

terii de

Eugen Lupu
»ACUZAȚILOR DE LA HEGEL SE POATE

PORNI Șl ASTAZI

ÎNDREAPTĂ ?
SA-I ADMITEM?CUM

se

MIRAJUL DROGULUI...

URMUZ Și KAFKA
ACEEAȘI FAMILIE

SPIRITUALA

a-

IDEI,

IDEALURI

Lrmuz

$

Ed. Știin- 
1970).

iați care se deghizează ca pentu 
carnaval și trăiesc ca fantome
le".

<<

dele- 
pentru 
asupra 
în ma- 
ameri-

I. Gulian — He- 
sau filozofia cri- 

Ed. Academiei, 
1970)

in- 
lornoastră de a arăta 

in realitate hippies

(Nicolae Balotă, Ur
muz, Ed. Dacia, 1970)

Arnold Toynbee 
urmă cu cîțiva ani 

întimpla cu mișcarea 
opinia că hippies se 

„Inactivitatea lor

kroi ai unei comedii grotești și nedemne — iată, aceștia sînt 
hippies!

Pornind de la o anchetă a ziarului „Times“

IMORALITATEA 
UNEI „MORALE"

Urmuz a fost nu 
itît un premergător 
al dadaismului, su- 
prarealismului etc., 
ci mai curînd al lite
raturii absurdului, 
un alt Kafka, „mai 
mecanic și mai gro
tesc". după expresia 
lui Eugen lonescu; 
mai mult, el este 
creatorul unor noi 
expresii, un virtuos 
al paralogismului și 
umorului absurd.

Ț WAGET ’

L S i

Biblioteca ,

Dialogul nostru cu prof, univ

RADU FLORIAN,

de la Universitatea București

Un subiect care preocupă lumea modernăDEMOCRAȚIA
• NOȚIUNEA EXISTĂ DE CITEVA MII DE ANI. DE CE O MAI 
DISCUTĂM, AZI ? • SPUNEM : DEMOCRAȚIA NOASTRĂ ESTE 
SUPERIOARĂ. NE CONTRAZICEM, OARE, ATUNCI CÎND, TOT 

NOI, AFIRMĂM NECESITATEA PERFECȚIONĂRII El ?

Dintotdeauna, marile perso
nalități au fost animate de idei 
mori — pentru a căror înfăp
tuire și răspîndire au militat ne
contenit. Acum, în pragul Semi
centenarului Partidului Comu
nist Român, aducem un oma
giu celor care, de-a lungul vre
murilor, slujind idealurile cele 
mai înaintate, au dus o luptă 
aspră pentru libertate, pentru 
independență națională, pentru 
progres social. începem astăzi 
cu unul dintre premergători

Unij trec ușor peste acest nume 
simplu și grav : Eugen Lupu. Este 
vorba insă de unul din primii noștri 
socialiști, de un tinăr student călăuzit 
in scurta sa viață de un înalt ideal 
etic : socialismul.

își însușise in așa fel ideile cele 
mai înaintate ale vremii, ideile so
cialiste, incit pentru ele, pentru răs- 
pîndirea loc, ardea ca o flacără. Cind 
venise ia Iași, in 1874. revoluționarul 
de viță veche, in același timp mem
bră al Internaționalei I. moldoveanul 
Zamfir C. Arbore, avea la el o 
adresă conspirativă : Eugen Lupu, 
strada Sava. nr. 3, Iași...

Eugen Lupu iși insușise cu Înflă
cărare ideile socialiste incă din anii 
de liceu, după înăbușirea in singe a 
Comunei din Paris. Deși avusese o 
copilărie plină de lipsuri și o consti
tuție șubredă, la Facultatea de drept 
din Iași depunea o muncă aprigă de 
a-și însuși o cultură trainică. Dato
rită ideilor sale socialiste, intimpina 
multe greutăți Ia examene. Cu mari 
eforturi, in dauna sănătății sale, 
și-a terminat studiile. Și mai greu 
i-a fost să capete o slujbă la tribu
nalul din Vaslui. Dar nu aceasta 11 
frăminta. I se părea mereu că acti
vitatea sa e palidă. Cind la clubul 
studențesc din lași văzuse că studen
tul Gheorghe Nădejde iși manifesta 
simpatia față de revoluționari. Eugen 
Lupu scoase din toate buzunarele 
broșuri de propagandă, cu rugămin
tea de a le arăta și fratelui său. Ion. 
Mare bucurie il cuprinsese atunci 
cind reușise să aducă la socialism 
pe frații Nădejde și pe alții din așa- 
zisul 'grup de „tineri contiști". Bucu
ria acestora o împărtășise, printr-o 
scrisoare, și lui Nicolae Codreanu.

Hărțuit de boală și de mai marii 
săi in magistratură, care in vremea 
aceea nu îngăduiau un judecător cu 
idei socialiste, Eugen Lupu iși ma
nifestă, totuși, fățiș, cu mindrie, cre
zul .său într-o societate nouă, socia
listă. La începutul anului 1879. ală
turi de alți intelectuali progresiști, 
iscălise un protest, apărut și in presă, 
împotriva încălcării ultimei dorințe a 
lui Nicolae Codreanu de a fi inmor- 
mintat fără ceremonie religioasă. Tot 
in acest an luase parțe la prima 
Conferință pe țară a mișcării noastre 
socialiste în care se luase hotărirea 
de a se activa atit in mijlocul mun
citorilor. cit și în rindurile tineretu
lui studios.

Nevoind să-și abandoneze idealul 
socialist, fusese transferat tocmai 
la judecătoria din Sulina. Acolo, în 
preajma bălților, cu plăminii sfirte- 
cați, Eugen Lupu mai trăi, chinuit, 
pină-n ziua de 30 ianuarie 1883. 
Avea numai 28 de ani !

Amintind cu multă căldură de Eu
gen Lupu, Gh. Nădejde scria, in „Lu
mea nouă", din 181)5 : ;,Pe acest. se
mănător neobosit zic să nu-1 uitați".

N-a fost uitat nici atunci ; nit este 
uitat nici acum. Comuniștii își amin
tesc cu respect și recunoștință de 
premergătorii revoluționari, de cei 
care au aruncat sămînța socialistă 
cu rod bogat în vremurile noastre.

se discuta azi pre-— Despre democrație 
tutindeni : în lumea capitalistă ea și in 
țările socialiste, in mișcarea comunistă 
revoluționară, ca și in cadrul grupărilor 
politice de cele mai diverse tendințe și 
orientări. Iată de ce, făcindu-ne interpreții 
a nenumărate întrebări pe care și le pun 
tinerii, am. dori, tovarășe profesor, la 
începutul dialogului nostru, să aflăm cum 
explicați dumneavoastră faptul, că de
mocrația — noțiune moștenită din anti
chitate — naște încă astăzi atitea discuții 
și controverse ?

— Nu e doar democrația în situația asta. 
Multe alte noțiuni, antice cum le-ați nu
mit — cum ar fi filozofia, de pildă. 
— suscită în prezent discuții dintre cele 
mai aprinse. Aceasta pentru că vechimea 
nu implică ea însăși explicitarea terme
nului. Și-apoi nu pe terenul semanticii se 
poartă discuții ; ele privesc conținutul, se 
referă Ia ceea ce semnifică in realitate 
democrația, ce definește ea concret, in
tr-un context social extrem de diferențiat 
și diversificat în zilele noastre. Epoca 
noastră e o epocă de mari

revoluționare, in care o parte însemnată 
a omenirii făurește societatea socialistă, 
in care se manifestă viguros lupta po- 
poareldr pentru eliberarea națională și so
cială. cind modificări importante, în di
ferite planuri se înregistrează chiar în in
teriorul societății capitaliste, care pune 
in termenii cei mai direcți. cei mai ca
tegorici, chestiunea unei organizări poli
tice în stare să exprime nevoile majori
tății membrilor unei societăți. Or. pro
blema democrației este prin însăși eti
mologia termenului, tocmai problema a- 
cestei organizări.- Așa se explică nu nu
mai dezbaterile pe plan teoretic, ci și 
căutările practice asidue pe tăr.mul ac - 
țiunii sociale. Pozițiile, adesea vio
lent contradictorii, au otncolo de mo
tive subiective și unul obiectiv ; demo
crația cunoaște și poate cunoaște forme 
foarte variate și nu o dată, chiar formele 
asemănătoare pot avea un onținut diferit.

— In această dispută. literatura social- 
politică operează adeseori comparații in
tre diferitele tipuri de democrație. Cu 
precădere intre „democrația burgheză" și 
„democrația socialistă". Mai puțin pregă
tiți in domeniul filozofiei, unor tineri •' 
se pare că aducerea problemei mai aproa
pe de ceea ce îi interesează ar solicita un 
răspuns la întrebarea, dacă intr-o socie
tate dată, democrația există ori nu există?...

— Științific, chestiunea n se pune și 
nici nu se poate pune astfel. Democrația 
burgheză, ca și democrația socialistă de
semnează realități social-politice care nu 
pot fi, nici intr-un caz. nici !n celălalt, 
negate. ativa propusă ar putea fi
luată îiHIPPIES

• PHILIP MANDELKORN : 
TEORIILE HIPPIES DESPRE 

VIAȚA FĂRĂ BANI Șl ÎM
PĂRȚIREA BUNURILOR SINT 
NAIVE Șl LIPSITE DE VREUN 
TEMEI".

• ADRIENNE PAULY 
,FOLOSIREA DROGURILOR 
ESTE O GREȘEALA FATALA 
A FILOZOFIEI HIPPIE

• EDITORUL LUI PORT
LAND OREGONIAN : „DE 
CE ADMITEM ACEST PU
TREGAI Șl ACEASTA MUR
DĂRIE CARE SINT HIPPIES?"

CINE SINT HIPPIES, 
CE VOR El SI ÎNCOTRO 

SE “------------

Intenția 
cine sînt 
pornește de la faptul că — in 
necunoștință de cauză, ademe
niți sau induși în eroare de as
pecte de suprafață, influențați 
de o greșită interpretare a fe
nomenului respectiv de către 
teoreticieni care ii găseau in 
exclusivitate sensuri pozitive — 
unii tineri'pot fi tentați spre 
imitație.

Așadar cine sint hippies ? 
Frecvența acestei întrebări de
monstrează că răspunsurile nu 
sint nici ușoare și nici sim
ple. Ziarul „Times" a 
gat mai multi reporteri 
a intreprinde o anchetă 
acestui subprodus social, 
joritatea marilor orașe 
cane și în unele capitale euro
pene. Așa cum recunosc edito
rii reportajelor despre hippies
— reunite intr-un volum care a 
fost tradus in limba franceză
— „fenomenul fascinează și 
larmează. amuză și irită".

In reportajul intitulat „Copiii 
flori", caracteristicile hippies 
sint prezentate ca decurgind din 
generația beat : dispreț pentru 
moravurile sexuale admise, pre
dilecție pentru drog, pasiune 
pentru vagabondaj, inclinație 
spre misticism oriental. Deose
birile nu sînt esențiale. In pri
vința culorilor, la North Beath
— cartier beat lingă San Fran
cisco (n.r.) — există un mozaic 
alb-negru. Negrul a fost culoa-

ativa pr
dosr pe tere 

generale, al

însă vorbim de idealurile democrației pe 
fundalul -unui anumit mecanism social 
constatăm că exista o democrație bur
gheză, o democrație socialistă etc.

Intre ele sint insă deosebiri fundamen
tale. Democrația burgheză slujește inte
resele unei minorități, ale burgheziei. 
Principiul egalității membrilor societății, 
pe care-1 proclamă, nu se referă și la do
meniul economiei, la relațiile economice, 
de aici rezulți nd și caracterul formal al 
multor libertăți și drepturi in orînduirea 
burgheză. Numai ’ socialismul realizează, 
prin lichidarea proprietății private, de
mocrația pe tărîm economic și tocmai aici 
se află'premisele conținutului real, mai 
profund al democrației socialiste, supe
rioritatea acestfîa.

— Superioritatea democrației socialiste 
in raport cu cea burgheză este pentru noi 
incontestabilă, evidentă. Cum se explică 
totuși, tovarășe profesor, faptul că unii 
tineri pot să dobindească o imagine defor
mată despre democrația burgheză ?

— Dacă mai sînt astfel de cazuri, ele se 
datorează, după părerea mea, unei necu
noașteri a realităților lumii capitaliste, . 
ori influenței unor canale propagandis
tice a căror misiune este tocmai deforma
rea acestor realități. Fapt e că democra
ția burgheză. privită de departe și la 
>upra£ață, poate trezi un fel de miraj. 

P-edom:nant formală, ea accentuează 
unele manifestări exterioare ale libertății, 
cu iz spectaculos chiar, care pot de
ruta... Trebuie înțeles însă că între ase
menea „libertăți" și libertatea de decizie, 
participarea la decizia politică, există o 
distanță enormă. V-aș cita, cu privire la 
conținutul drepturilor și libertăților spe- 
iiic democrației burgheze, opinia unei 
ersoane care intr-o astfel de
emocrație. Sociologul M. Duverger relee ă

că principala armă a luptei politice în 
societatea burgheză contemporană rămîne 
banul, de acesta depinzînd poziția în lua
rea deciziilor sociale. Cine deține banul, 
această armă politică, nu e cazul să mai 
precizăm.

— Din cele ce ne-ați spus cu privire la 
interdependența dintre democrație și ca
drul social-istoric concret in că re se rea
lizează. înțelegem că problemele demo
crației nu se pun. nici măcar pentru ță
rile cu aceeași orinduire social-economică, 
pretutindeni la fel. Care sînt în acest 
caz. după opinia dumneavoastră, trăsă
turile caracteristice ale democrației în 
țara noastră ?

— Esențial mi se pare modul cum 
este abordată la noi, teoretic și practic, 
problema raportului dintre democrație și 
socialism. In spiritul cel mai profund al 
marxism-leninismului, partidul nostru 
pornește de Ia înțelegerea faptului că so-
ialismul și democrația sînt indisolubil 

legate, că dezvoltarea socialismului este 
condiționată de adîncirea continuă a de
mocrației, precum însăși dezvoltarea so
cialismului este hotărîtoare pentru per
fecționarea democrației. De-aici nu numai 
respingerea oricăror temeri că lărgirea 
democrației ar periclita -cuceririle socia
liste, ci și efortul continuu, perseverent al 
partidului pentru perfecțioparea neconte
nită a mecanismului democratic al orîn- 
duirii noastre, pentru asigurarea condiții
lor care să permită cea mai largă afir
mare a maselor în conducerea și organi
zarea vieții politice, economice și sociale.

Ilustrativ în această privință este an
samblul de măsuri luate începînd de la 
Congresul al IX-lea pe multiple planuri 
ale vieții noastre social-politice. de la 
creșterea rolului organului suprem al pu

ii stat, la perfecționarea activității

organelor ilocale ale puterii și introdu
cerea unor'noi forme de conducere, de or
ganizare în, domeniul economiei, lărgirea 
atribuțiilo-r organizațiilor obștești, inves
tite în această perioadă chiar cu dreptui 
de initiative legislativă. De o importanță 
fundamentală este faptul că partidul nos
tru conducte procesul de lărgire a demo
crației socialiste nu prin mijloace admi
nistrative, ci printr-o activitate menită să 
convingă, să cointereseze. încurajarea for
melor de expresie și a unor pur.'te de 
vedere variate se realizează in condiții e 
noastre printr-un proces. în care se are 
în vedere îmbinarea acestora c-u o mare 
responsabilitate socială și individuală, ir. 
așa fel incit să nu fie prejudiciate inte
resele (colective, să se stabilească o core
lație corectă între interesele generai ale 
societății și libertatea, demnitatea fiecărui 
individ.

— Seispune frecvent, tovarășe profesor, 
că în orînduirea socialistă există cea 
mai lartcă democrație. Pe de altă parte 
se vorbește, ca de un obiectiv al preocu
părilor partidului și statului despre lăr
girea democrației. Unii tineri sint tentați 
să vadă' aici o neconcordanță. Dumnea
voastră ce părere aveți ?

— Că democrația socialistă, rezultat is
toric al procesului revoluționar de cuce
rire a ptitirii de către clasa muncitoare, 
este cea mai largă democrație, am arătat 
mai sus. Pot fi aduse numeroase alte ar
gumente. Pe de altă parte, însă, și lărgi
rea acestei democrații este, cum o dove
dește însăși experiența, o problemă reală- 
Doar în cursul unui astfel de proces, ele-, 
mente ale democrației socialiste care' apa/ 
și se manifestă inițial ba premise, ale aces
tora, ca potențe, ca virtuți, pot devenj/și 
trebuie să devină realități pe fo scară /cit 
mai întinsă.
'— Lărgirea democrației și democratiza

rea este oare unul și același ilucru ?
— Evident că nu, deși un® pot face, 

tendențios, eroarea de-a le confunda. Lăr
girea, e procesul firesc, cursiv, ceea ce nu 
înseamnă lin și rectiliniu, desțpre care 
discutam mai sus. Democratizarea, dacă 
șe referă la o orîndluire unde democrația 
e implicată naturii sale, ar putea să 
însemne depășirea unui impas,, a unei 
perioade în care, din motive ceb mai ade
sea subiective, • arbitrare, democrația so
cialistă a fost împiedicată să set'manifeste 
plenar.

— Tovarășe profesor, unii tineri își pun 
și următoarea întrebare : dacă se depun 
eforturi pentru perfecționartea democra
ției inseamnă că democrația însăși cu
noaște niște limite. Putem vorbi despre o 
asemenea realitate la noi ?

’— Evident, avem ce perfecționa. deci 
există și laturi ale organizării vieții so
ciale care n-au atins treapta spre care 
aspirăm. Democrația noastră este însă 
prin natura ei perfectibilă și în mod vi
zibil se și perfecționează de la o zi la 
alta.'Tocmai prin faptul că recunoaștem 
deschis lipsurile, dificultățile și luptăm 
curajos pentru înlăturarea ' r, democrația 
noastră socialistă este/reală. își afirmă su
perioritatea.

— Care poate fi rolul tinerilor în acest 
proces ?

— Imens ! Aș vrea să-1 rezum într-o a-
• serțiune des utilizată de filozofi : o acți

une (în cazul acesta perfecționarea demo
crației) nu poate fi sprijinită efectiv de
cit prin acțiune. A fi alături de partid, a 
te dovedi responsabil in tot ceea ce faci, 
în muncă. în aplicarea legilor, a-ți afirma 
o poziție militantă, curajoasă și principială 
în promovarea echității și dreptății sociale

• •••••••
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CE PERICOLE AMENINȚĂ 
CUNOAȘTEREA ?

Filozoful contempo
ran Jean Piaget a- 
vertizează că aceste 
pericole se profilea
ză în jurul frontie
rei care desparte ve
rificarea de specula
ție. Pentru miile de 
cercetători statutul 
de „înțelepciune" 
sau de „cunoaștere" 
propriu filozofiei nu 
mai e o problemă 
de lux ci o chestiu
ne vitală, deoarece 
ea condiționează e- 
șecurile sau succese
le efortului lor.

(Jean Plaget, Înțe
lepciunea și iluziile 
filozofiei, —' 

țâfică

rea fundamentală a picturii ex
presioniste abstracte beat. La 
Height Ashbury — cartierul hi
ppie (n.r.) — domină un vîrtej 
nebunesc de culori. Afișele psi- 
hedelice hippie sint orbitoare 
prin culorile lor vii". Jazz-ul 
beat a fost cerebral și rece. 
„Acid — rock-ul“ lansat de hip
pies este visceral. în cercurile 
hippie se bucura de popularitate 
teoriile sociale ale lui Marchall 
Mc Luhan. care promovează 
ideea că omul se îndreaptă spre 
o viață tribală. Ar putea reieși 
de aici că hippies sint măcar, 
niște tineri cu oarecari lecturi. 
Dar — după cum observă pu
blicistul Philip Mapdelkorn, a- 
utorul anchetei despre „evolu
ția mișcării hippie" —- „sint nu
meroși cei care nu au terminat 
nici una din cărțile filozofilor a 
căror doctrină au adoptat-o".

lată ce notează ziarista Katie 
Kolly : „Rătăcitori, uneori, fără 
acoperiș, ei sînt mereu în cău
tarea unor senzații puternice, 
încearcă aproape totul : dro
gurile, sexul, inactivitatea, 
tiața dezordonată. Ei nu au o 
filozofie bine definită, sau 
au o filozofie de negație. 
Ei știu ce nu vor : supraveghe
rea părinților, interdicțiile șco
lare, intervențiile organelor de 
ordine. Cu toate că se opun cu 
inverșunare tuturor valorilor 
sociale, nu știu cu ce trebuie în
locuite aceste valori. Ei fac deci 
experiențe". De obicei se supun 
cu egoism celui mai mărunt ca
priciu personal. John Shaw, de 
la „Times" relatează aspecte 
sugestive eu privire la felul 
lor de viață : „Au lăsat să le

crească părul și barba, umblă 
dezordonați pentru a demonstra 
«voința» lor de a se desolidari
za de societatea contemporană, 
de a sugera că nu se lasă in
fluențați de logica tradițională. 
Comunică între ei prin cuvinte 
deslînate, agită sticle goale de 
bere in ritmul obsedant al tono- 
matelor : poartă perle multico
lore, inele în urechi, sandale și 
blue-jeans ; manifestă satisfacție 
pentru promiscuitatea în care 
trăiesc, formînd o lume bazată 
pe un anume fel de amiciție și 
comunitate a bunurilor, intr-o 
atmosferă de confuzie genera
lă".

nu vor să știe de riscurile la 
care își expun sănătatea și vii
torul. Puțini dintre ei știu, in
tr-adevăr, ce anume caută. Ceea 
ce sacrifică — conștient sau 
conștient — in «căutările» 
este incalculabil".

O firmă farmaceutică a pu
blicat o lucrare intitulată „Abu
zul de droguri sau călătorie in 
țara de nicăieri" — in care se 
arată : „Timpul, spațiul, imagi
nile și sunetele sint deformate. 
Un eveniment banal poate lua 
o importanță supranaturală". 
Este cert că sub influenta dro
gurilor, hippies ajung la depra
vare. la dezorientare morală. 
„L.S.D. — observă Philip Man- 
delkorn — a ieșit din laborator 
fără a striga «păzește» și s-a 
scufundat in vîrtejul filozofiei 
hippie". Iar Adrienne Pauly a- 
daugă : „Spitalele înregistrează 
din ce in ce mai multe cazuri 
de psihoze cauzate de L.S.D. — 
comportamente stranii, frieă sau 
panică cronică, dorința de a se 
ucide sau de a ucide pe alții... 
In anumite cazuri halucinațiile 
cauzate de droguri continuă mai 
multe săptămîni. Folosirea dro
gurilor este o greșeală fatală a 
filozofiei hippie".

„Hippies — scrie „Times" —

Hippies vorbesc despre mora
litate, insă — potrivit constată
rilor făcute de cei care le-au 
cercetat viața— rareori dau do
vadă de această virtute. „Acești 
tineri — declară Roger Heyns, 
decanul Universității Berkeley 
(S.U.A.) — joacă o comedie 
pentru a fi întreținuți de alții". 
Iar Frank Getlein, de la „Wa
shington Evening Star", scrie : 
„Sint niște șarlatani. i-au ce
cul tatălui, injurîndu-1 : „Te de
test, dar încasez cecul tău"... 
„Consider că nu au nici un 
drept a se plinge eă nu sint re- 
cunoscuți", continuă Getlein.

Mai mulți comentatori de 
presă susțin că așa-zisa liber
tate „deplină" a moravurilor — 
spre care declară că tind hip
pies — „duce, in fapt, la încăl
carea oricăror norme de civili
zație umană".

Terence O’ Flaherty, reporter 
al radioteleviziunii din San 
Francisco, se face purtătorul de 
cuvint a numeroși locuitori ai 
orașului, vorbind despre soarta 
tragică a unor „neadaptați în 
virstă de 18 ani. convertiți prin 
trucul halucinației. pentru a 
scăpa de viața pe care nici mă
car n-au început s-o exploreze". 
El denumește Height Ashbury 
„locul de paradă pentru bătri- 
nii deziluzionați în virstă de 20 
de ani și pentru adulții inapo-

Istoricul 
întreba în 
ce se va 
hippie. El 
vor schimba : 
actuală va fi un factor determi
nant ;' este foarte plictisitor să 
nu faci nimic o vreme îndelun
gată". Și. intr-adevăr, 
au inceput să se schimbe, 
in alt sens decit cel pozitiv, 
la non-viplență au trecut 
infracțiune. Șeful poliției 
San Francisco îi -condamnă 
hippies, spunind că in cartierele 
locuite de ei. „se manifestă o 
deosebită tendință pentru încăl
carea legilor. traficul droguri
lor crește și se înmulțesc „fu
gitivii" — tineri susceptibili de 
a se supune la tot felul de ten
tații dubioase".

Intr-o scrisoare a editorului 
lui „Portland Oregonian" din 31 
iulie 1968. se dezvoltă ideea ne
cesității stirpirii fenomenului 
hippie : „De ce admitem acest 
putregai și această murdărie, 
care sini hippies în acest fru
mos oraș ? Acei care profanea
ză steagul nostru, care refuză să 
muncească, se fălesc cu liber
tatea lor sexuală, împrăștie bo
lile lor murdare și gunoiul lor 
in parcurile publice, nu merită 
nici milă. nici considerație. 
Contribuabilul deja supraîncăr
cat să pună capăt acestei acți
uni. Dacă fiecare oraș le-ar da 
un brinci afară, eventual fără 
nici un loc sub soare, ei s-ar 
dezmetici și ar afla cit sînt de 
proști și de dezgustători".

hippies 
dar 
De 
la 

din 
pe

...pentru că el este 
filozoful modern cel 
mai apropiat mar
xismului șl gîndirli 
progresiste". Conclu
zia aparține acad. 
Ct I. Gulian. Din 
perspectiva proble
melor șl cerințelor 
epocii noastre — a- 
rată domnla-sa — 
din conștiința lucidă 
a complexității ei, 
din trăirea tensiuni
lor și contradicțiilor 
inevitabile, din con
tradicția stimulatoa
re încă existentă in
tre înălțimea valori
lor spre care tindem 
și urcușul pe care 
ne aflăm crește in
teresul adine pentru 
geniul iul Hegel.

(C. 
gel 
zei.

Pagină realizată de 

GEORGETA RUȚĂ și 
ADRIAN VASILESGU
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TELEGRAMA
Tovarășul NICOLAE CE.ALȘESCV, președintele Consiliului 

de Stat al Republicii Socialiste România, a trimis o telegramă 
generalului AGHA MUHAMMAD YAHYA KHAS, președintele 
Pakistanului, în care se spune :

Cu profund regret am aflat despre imensele pierderi de vieți 
omenești și pagube materiale cauzate de gravele calamități 
naturale care s-au abătut asupra ’Pakistanului de est.

în numele poporului român și al meu.personal, exprim Exce
lenței Voastre, precum și familiilor îndurerate, sincera noastră 
compasiune.

sardatorirea 4120 de am 
DE LA ÎNFIINȚAREA 

FACULTĂȚII DE DREPT

I

I
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I
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pMHa LA CAMPIONATELE nrnnr-rMT -
europene de tineret REPREZENTANȚII

NOȘTRI S-AU COMPORTAT NECORES
Deunăzi (atu w intimpla inzinte de duminica 

, etapei a ld-a), stăteam de turbă cu tovarășul

i

Marți după-amiază, la Univer
sitatea din București a avut loc 
sărbătorirea a 120 de ani de la 
înființarea Facultății de drept. La 
festivitate au luat parte conducă
tori ai unor ministere și instituții 
centrale, academicieni, profesori, 
vechi absolvenți ai facultății, stu- 
deriți.

In cuvîntul omagial, prof. dr. 
docent Mircea Lepădătescu, de
canul Facultății de drept, prezen- 
tînd un scurt istoric al facultății, 
care a constituit și prima formă 
de învățămînt superior din țara 
noastră, a relevat aportul acestei 
școli la formarea cadrelor de ju
riști și a evocat numele unor 
profesori de renume ai Facultății 
de drept bucureștene. printre care 
Nicolae Titulescu și Lucrețiu Pă- 
trășcanu.

In continuare, vorbitorul a 
subliniat dezvoltarea pe care a 
ounoscuț-o în ultimii ani învăță- 
mintul juridic, ca urmare a spriji
nului permanent acordat de 
partid și guvern.

într-o atmosferă de viu entu
ziasm, participanții la festivitate 
au adoptat textul unei telegrame 
adresate Comitetului Central a' 
Partidului Comunist Român, tova
rășului XICOLAE CEAU ȘESCL', 
în care se spune, printre altele :

Cadrele didactice și studenții 
Facultății de drept din Bucu

rești țin să-și exprime astăzi, 
cu ocazia aniversării a 120 de 
ani de la înființarea facultății, 
satisfacția și recunoștința pen
tru condițiile de studiu și cer
cetare puse la dispoziție, prin 
grija permanentă a partidului.

Dorim să vă mulțumim 
dumneavoastră personal, sti
mate tovarășe Ceaușescu, se 
spune în continuare in telegra
mă. pentru atenția acordată 
domeniului juridic, pentru 
preocupările in direcția perfec
ționării continue a legislației 
noastre socialiste, pentru grija 
manifestată in vederea așeză
rii ferme a relațiilor sociale 
Pe temelia sigură a legalității, 
pentru asigurarea suveranită
ții legii. '

Folosim acest prilej — se 
subliniază în încheierea tele
gramei — pentru a raporta.că
— profesori} și studenții Fa
cultății de drept din București
— așa cum cere tradiția uni
versitară — nu vor precupeți 
nici un efort pentru ca făclia 
științei dreptului românesc să 
strălucească tot mai puternic, 
pentru ca absolvenții acestei 
facultăți să fie elemente de 
bază în apărarea cuceririlor 
revoluționare ale poporului, a 
proprietății socialiste, a drep
turilor și intereselor legitime 
ale cetățenilor.
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Discutind despre campionatele 
europene de tineret de la Mis
kolc. .amărăciunea noastră este 
cu atit mai mare eu cit titșer.i 
boxeri romani (excepție făc-.r.d. 
oarecum. Miholceo. Ciochine «i 
Condumij. au fost ca și atxenț; 
in competiție. Lipsurile tehnice 
(mtinse pe o arie largă, tnce- 
pind de la neglijarea procedeelor 
de apărare si termin: r.d cu com
pleta necunoaștere a tehnici 
boxului), insuficienta lor pregă
tire fizică (nici unul nu a reușit 
să ..forțeze" Victoria in repr.za 
a treia), ă* și scăzuta lor capa
citate de mobilizare (o inhibare 
totală in fața adversarului, fr-că 
etc.) — t->ate acestea la un loc 
sint de natvâ să explice insuc
cesul echio.r roastre și au tăcut 
vădit d-rtaJaju! enorm față de 
celelalte echipe. Nu este vort» 
aici de o supraapreciere a celor
lalți participant: (departe de nof 
acest gind !; și nici de o fal-â 
dramatizare a situație: dar. real
mente. diferența de valoare in
tre boxerii români si cei străin: 
a fost mare. Mai mult, vom spu
ne că. urmărind desfășurarea 
campionatelor, urmărind, ma 
aleg, evoluția tiper-i<* twgtri 
boxeri, am tras cre-rittzia ~ă 
multi dintre ei ar trebui să a- 
leagă alt sport sau eă renunțe 
complet pentru că nu e permis 
șă participi la o gsegne-ea com
petiție de amploare nedovedind 
nici măcar că.„ ești box 
pător.

Mai mult ca &gur că. anaîi- 
zind comportarea box 
tn La Miskolc, forur. 
toar? ale booulu: vor 
a găs: ea principal: ’ 
anteenorii lotului. Ne facem d 
toria de elementară onești ta 
profesională, afirmi nd că. m 

dată, antzeaor".
inguri: vinovat: Am i<- 
indeapnnpe pregăterea

er

ase xc

in
de pro-
nuo nt

materială a antrenorilor (și sint 
zeci și zeci de asemenea antre
nori f) care se ocupă de crește
rea tinerelor talente etc. Deasu
pra tuturor acestor cauze tro
nează insă cea mai importantă : 
ia cadrul federației de speciali
tate există extrem de puțini oa
meni care iubesc intr-adevăr 
texul.

E firesc, deci. să ne întrebăm 
ce trebuie făcut, pentru „însănă
toșirea". pentru redresarea boxu- 
ÎU: la eșalonul'lui de viitor și 
speranțe ? Soluțiile cele mai efi
ciente și adecvate le poate oferi 
numai o largă și amplă dezoa- 
tere asupra boxului românesc, la 
chre să fie invitați să partictoe 
specialiști, antrenori, boxen, zia
riști. O asemenea intilnire s-ar 
putea solda cu remarcabile ci»ti- 
guri pentru sportul cu mănuși.

Nu putem insă incheia aceste 
rinduri fără a nu ne manifesta 
i'.creccrea că. in sfirșit. a sosit 

ă bunele intenții expri
mate direct, fără menajamente, 
vor fi ințeiese și apreciate ca 
atare <t către forurile dirigui
toare ale boxului românesc. Nu
trim această speranță că măcar 
in acest al doisprezecelea ceas 

arj a bătut la Miskolc 9 va 
consutui. independent de păre
rile noastre, un strident semnal 

e alarmă pentru cei interesați. 
?mnăl în măsură să ii trezească.

« responsabili, la realitate.

Titus Luca::u — secretarul clubului ,X“ din 
Cluj — adus in București de o mie de treburi 
sportive și o durere personală. Am sporovăit
noi vreme de peste un cea* și ne înțelegeam de
minune, rind a venit și rindul problemei ju
ventiste. Aici insă nu prea mai eram in con
sens. deoarece oaspetele meu avea mandat din 
partea antrenorului Bâi«|iă să protesteze eă 
minjii alb-negri de sub Ie leac, ar .fi. frustrați 
de citeva goluri și numai din această pricină 
na sini ei primii ia clasament, ei. dinamoviștii 
— ea care aw același număr de puncte : 15. 
Am scos imediat dosarul pe care am scris mai 
demult Juventiștii" și am recalculat clasamen
tul etapă cu etapă. Xu, colegii mei de la „Spor
tul" și de la .Fotbal" nu greșiseră socotelile. 
Antrenorul Bâiuța le greșise. Ne-am " 
ne-am despărțit din nou ca doi buni 
și am așteptat duminica.

lămurit, 
prieteni

Afară de Lisă și de Coman (care, la drept 
vorbind, și ei sint destul de tineri) numai nume 
noi, juventiste prin excelență, apar în formația 
lideră. Jiu le eitez acum, aici, pe toate pentru 
că vreau să scot in evidență unul singur : 
PORASCHI. Joacă yindaș dreapta și oricitie-1 
vede cere relații despre el. Toată lumea-1 crede 
puști, dar nu-i chiar așa : este elev in clasa 
a Xll-a și are 18 ani. E din Cluj și a învățat 
fotbalul aci, la „L" — la copii, la juniori și 
acum la tinerei. Acest băiat șaten, cu o talie 
de 1.74, este considerat deja ca unul dintre cei 
mai valoroși fundași pe care i-a avut vreodată 
..V". Vorba lui Remiis Cimpeanu : copilul ăsta 
joacă așa incit iși invită adversarii la greșeală 
— dansează in fața balonului, atăcă foarte decis 
dar și foarte corect, pornește fulgerător spre 
minge, are o detentă excepțională și un plasament 
de clasă. Oameni ca Poraschi — zic eu — avem 
puțini și cei ca 
mult întoarcerea

el n-ar 
filelor

trebui să aștepte prea 
de calendar pentru a

intr-
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JUVENTIȘTH
Iar duminica ce ne-a adus ? Iată, ne-a adus 

de drept pe universitari in fruntea ierarhiei 
juventiste. Dinamoviștii au pierdut la Ploiești 
(cu 1—t, ca și frații lor mai mari), in timp ce 
dojenii an infrint comod acasă, eu 2—0. pe 
argeșenii porniți de eitva timp să urce incet 
dar sigur pe potecile sinuoase care duc spre 
locurile onorabile ale clasamentului.

Așadar, dopa ce am asistat pe rind 
celelalte dona campionate anterioare 
duelurile dtoue Universitatea Craiova și 
Oradea, apei dintre Dinamo Bacău și 
Oradea, anul acesta se pare că vom fi martorii 
unei întreceri la fel de interesante și indirjite 
intre Dinamo București și Universitatea Cluj. 
Nu »tiu c ae va cistiga pina la urmă titlul, dar 
mă bucură această confruntare mai ales pentru 
ea arabele teamuri numără numeroși puștani de 
mare talent si niter. Am scris altădată, și voi 
mai scrie, despre tinerii antrenorului dinamovisț. 
Să spun astăzi riteva cuvinte despre competitorii 
lor de virsla de la Cluj. Echipa antrenorului 
Răiuță este plina de talent și de vigoare. Posedă 

bană tehnică, posedă o bună condiție fizică 
și en alita poate face ceva fotbal la noi.

„A". Ii rog pe colegii lui

— in 
ta 

Crișul 
Crișul

fi promovați in _ .
Poraschi — pe Dorin Mocanu. pe Coca Adrian, 
pe Mihăilă. pe Mureșan și pe ceilalți talentați 
să mă ierte că astăzi am așternut cuvinte de 
binemeritată laudă numai despre cel mai 
talentat dintre ei. Le va veni și lor rindul, 
nici o grijă 1 ■ •

Cum spuneam, prevăd că actualul campionat 
va programa, etapă de etapă, un dialog pentru 
șefie intre dinamoviștii bucureșteni și universi
tarii clujeni — care, la 9 decembrie, vor și juca 
in Capitală primul lor meci direct din acest 
campionat. între aceste două echipe se va 
disputa, probabil, titlul de campion la tineret !

Dacă, bineînțeles, nu se va ivi al treilea pre
tendent. Care, se pare, s-a și ivit : este Petrolul, 
avansat deja pe locul al doilea, tot eu 17 
puncte — ca și studenții — dar cu un gola
veraj mai slab (plus 9. fată de plus 13 1). Re
cunosc însă că n-am dat pinâ acum mare a- 
tenție juventiștilor petroliști, cu toate că băieții 
o merită din plin. Recunosc și, in semn auto
critic, mă voi duce să-i văd la lucru.

I
>> °
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daetice ? Ce explicații se pot 
da fenomenului de redusă ade
rență a tineretului braș ■ ean 
la facultățile din cras. al <ărcr 
profil oferă o gama largă de pro
fesii ? De avantajul ae a nu-ți 
părăsi orașul. Căminul părintesc, 
cercul de prieteni și cunoscufi, 
întregul cadrți in care s-au for
mat pînă în prezent nu mai 
vorbim.

De bună seamă tinerii ți pă
rinții lor deci a in primă și ul
timă instanță. Dar de ce in 
dezavantajul lor ? Și este cu a- 
devărat un dezavantaj ?

Să luăm Institutul pedagogic. 
Intr-un deceniu el și-a consoli
dat o poziție bine marcata in 
peisajui orașului nu numai prin 
promoțiile de absolvenți cu care 
a lărgit corpul de profesori, 
ci și prin contribuția di
rectă la Climatul Intelectual 
existent. Totuși, nu se poate să 
nu observi o anumită închistare 
intr-un perimetru îngust dacă 
nu chiar depășit ip anumite 
privințe. Institutul și-a început 
existența cu trei facultăți — 
matematică. fizică-chimie și 
științe naturale — iar de doi ani 
și-a adăugat ți o facultate de 
muzică. La ora actuală nu-și 
mai justifică pe deplin această 
structură și iată de ce. Printre 
catedrele școlare neacoperite din 
județ nu figurează nici una de 
matematică și doar una singură 
de fizică-chimie la o școală din 
Făgăraș. Cit privește produsul 
Facultății de științe naturale a 
ajuns să prezinte un adevărat 
balast pentru inspectoratul șco
lar : 71 de absolvenți (mai e- 
xact absolvente) din ultimii trei 
ani nu pot fi plasați la 'catedre 
de specialitate din lipsa aces
tora. în consecință, absolventele 
institutului lucrează ca educa
toare, învățătoare, suplinesc 
2—3 luni pe an sau ie găsim 
chiar la catedre de... franceză. 
Nu pleacă din județ, sint de a- 

. ici, s-au căsătorit, au familii și 
obligații. Este clar că problema 
nu va fi rezolvată nici in vii
torul mai mult sau mai puțin 
apropiat. Dar facultatea conti
nuă să producă. în același 
timp, in județ, sint libere 74 de

catedre de franceză. catedre âe 
educație fizică, de iștorie-ger- 
grabe. Xu este crettb.. ca a- 
ceastă realitate să fi rămas ne- 
cunoscută abec'.-.eEțilar de li
ceu. La ce bua arunci si ur
meze :ast:tutul pedagog:: ?

..Intr-adevăr, profitul institu
tului nu satisface ia întregime 
cerințele brass'eni lor — o*.

conf. univ. Eugen Ghis. Lipsesc

ABSOL
VEȘTILOR

facultăți umaniste din care cau
ză tinerii noștri, la absolvirea 
liceului, se îndreaptă spre Bucu
rești sau institute pedagogice 
din alte centre".

O soluție — nu singura și 
poate nici cea esențială — ar fi 
ca la stabilirea profilului insti
tutelor pedagogice să-și spună 
mai decis cuvîntul inspectora
tele școlare. Studiile pe care le 
întreprind tot mai des in ul
tima vreme privind creșterea 
populației școlare, dezvoltarea 
rețelei de învățămint. oferă o 
mai realistă perspectivă a nece
sarului de profesori la un mo
ment dat. Iar institutul pedago
gic, departe de a fi un orga
nism osificat, poate să se pli
eze după asemenea nevoi pen
tru a-și justifica existența. în 
plus, o mai bună popularizare a 
sa. un contact direct cu posi
bilii săi candidați, este de na
tură să schimbe raportul de 
forțe în favoarea atragerii ab-

AMINTIREA

<<
<<
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universului său de atunci și a unei etape 
spirituală.

Predomină preocuparea pentru soarta 
rului român în trecut, și un sentiment de 
luie scrisul său — în proză și versuri din

Ca prozator, Eusebiu Camilar avea să fie revelat — toc
mai în baza celor publicate în presa ieșeană — de către 
George Călinescu. în numărul pe iunie 1938 din „Viața 
românească", criticul face un act neobișnuit : el relevă o 
operă în manuscris a unui tînăr scriitor. E vorba de Cor- 
dun, care avea să fie apoi publicat de către Editura Fun
dațiilor datorită tocmai acestei semnalări de prestigiu. ,,In 
Cordun — scrie Călinescu — aflăm un fel de poem epic, 
in care faptele sint necesare numai întrucît indică mișcările 
elementare, primitive, ale societății umane, Cordun e un . 
poem tribal'.. * '

Această structură specifică, determinînd o înclinare carac- < 
feristică spre orlnduirea elementară, simplificată a colecti- ■ 
vității umane, o vom regăsi în volumul de povestiri, Avizu- ' 
ha, din 1945, apoi în Turmele, din 1946, în Valea hoților, < 
din 1948. Este evocarea — pe alocuri sugerînd proporția 
fantastică — a unor episoade din trecutul mai îndepărtat, J 
cu pagini tulburătoare, unele de suflu epopeic, ducînd pe < 
cititor în legendă și baladesc. Cît despre psihologia țâră- ' 
nească șub copleșirea evenimentului istoric modern, autorul ‘ 
avea să încerce a o înfățișa în romanul cu titlul simbolic < 
Maqura, inspirat din tragedia celui de-al doilea război mon- 1 
dial. Purtînd amprenta tezismului, scrierea, însă, n-avea cum , 
să capete dimensiunea valorică. " <

Dar să nu intrăm în considerații asupra operei lui Cami- < 
Iar. Căci am vrut să evocăm eîte ceva doar din începuturile * 
scrisului său, cu date semnificative pentru o întreagă cate- < 
gorie din tînăra — pe atunci — generație de scriitori, în < 
luptă cu vitregise unei epoci. J

Astăzi revolute. <

din biografia lui

tragică a scriito- 
amărâciune învă- 
acel timp.

nce-
TFODOR POGOCEAXU

G. MITROI

• îndeplinirea inte

6 * B

FOTO 3 FOTO 4

DOUĂSPREZECE
ORE DIN ZI

(Urmare din pag. I)

IN CENTRUL ATENȚIEI
grală A SARCINILOR ECONOMICE PE 1970»PREGĂ

c ae
zâ U obwrsțz: de <> aaT^râ R-

e3n£jeanz3e
«ist allele. Uaa (haz 

sc&zxnâ a a
re eie ar fc 
.««xvfațiiGr

âe acea față de fa r cs
pr l fi. —- rs saLiaie care
s-a renjarca’j
la Brașcv. S.ngura facuiwe
unde proporția de swdenți dtn

TIREA TEMEINICĂ A PRODUCȚIEI PE ANUL VIITOR

localitate este răsturnată fată de 
situația generală este cea de in
dustrializare a lemnului. Da» 
asta nu poale induce pe nimeni 
in eroare : nu industria locală 
de prelucrare a lemnului a a- 
tras tinerii și nici alte conside
rente. Pur și simplu ai:i s-a re
petat concursul de admitere io 
toamnă, iar candidații care n-au 
reușit in altă parte au dat nă
vală la intimplare și la... noroc

..Problema (recvenței brasave- 
ailor in institutele de ravățâ- 
mint superior din oraș merită 
cercetată gtit din punctul de ve
dere al concepției tinerilor și 
părințilar lor, rit și din rom ide 
rente mai generale. de ardiu 
social — a fost de părere rectorul 

coLtean.. pr^. or.
:Pg. GHEORGHE NIJESCl Ast
fel. există tendiata de a se fugi 
de inginerie — și coacursarile de 
admitere din ultimii ani trădea
ză ..expansiunea" profesiilor așa 
zis umaniste care atrag un uu- 
măr infinit mai mare de tineri. 
Dar multi cuaoscuti din Brașov, 
ingineri de profesie fi părinți 
cu copii candidați la intățămin- 
tu! superior, imi mărturisesc 
că nu-sf trimit copiii spre 
politehnică pentru că „ingi
neria e grea, inginerul mun
cește mult, stă 12—15 ere in 
uzină" etc. etc. Sigur in spatele 
acestei temeri stă și insuficienta 
pregătire matematică, care face 
o triere nemiloasă la admitere, 
dar nu este vorba numai de asta. 
Alături de dificultățile concur
sului. candidatii la inginerie iau 
in considerare de la inreput și 
criteriile repartizării in produc
ție. De ce credeți că nu sin 
prea multi candidați din Brațov 
la secția de 
re ? Pentru 
vire nu vor 
uzinele de 
tractoare. Secfia pregătește pro- 
jectanți și cei care nu sint apti 
pentru proiectare sint îndrep
tați spre sectoarele de explota- 
re, adică către unitățile I.R.T.A. 
din toată țara. In uzinele de 
profil sint repartizați specialiști 
în tehnologia construcțiilor de 
mașini și iată că la T.C.M. avem 
mai multi studenți localnici — 
53 din 129 in anul I — deși, evi
dent, procentul de 41.08 la sută 
este încă nesatisfăcător. Vedeți, 
dar, cite elemente subiectis e im
plică alegerea profesiei. Si asta 
pentru că orientarea profesiona
lă este la noi încă empirică in- 
tr-atîta incit nu reușește nici 
măcar să anuleze prejudecăți 
foarte dăunătoare din punct de 
vedere social. Iar in ordinea dau
nelor pe care le aduc nu numai 
societății ci și individului aș nu
mi pe primul loc prejudecata 
majorității părinților care prin 
PROFESIE înțeleg strict, STV- 
DH SUPERIOARE . Toate aceste 
observații trimit la orientarea 
profesională, la multiplele sale 
fațete.

Să considerăm ca un fapt 
întîmplător că statistica pe 
care și-a alcătuit-o inspectora
tul școlac n-are evidența celor 
ce se află în facultățile orașului; 
că conducerile unor licee s-au 
găsit în imposibilitatea de a 
răspunde la întrebarea ..ciți ab
solvenți au trimis spre institu
tele din imediata apropiere" ? 
Este limpede că forurile compe
tente din Brașov nu pot trece 
pasive prin implicațiile plecării 
tineretului din oraș. Cineva cu 
o notă c[e umor, a găsit fenome
nul „natural", ca fiind o ten
dință pozitivă a tinerilor ‘ de a 
scăpa de suț> tutela părintească, 
de a-și dobîndi odată cu începe
rea studiilor superioare, inde
pendența. Dar, dincolo de aceas
tă glumă, problema este mult 
mai serioasă vizînd formarea 
fondului de specialiști necesar 
dezvoltării prezente și de pers
pectivă a județului.

autovehicule rutie
ră știu eă la absel- 
intra ea ingineri m 
autocamioane sau

«■ ■■ fc

UNA CITIM
IN GRAFIC

fapt. trezeȘc nedumerire. Pentru 
că, trecînd în șantierul propriu- 
zis, între blocuri, întîlnim la tot 
pasul cărămizi aruncate la îru- 
tîmplare, var amestecat cu pă
mînt, mormane de sticlă spartă 
(foto 4), saci cu mozaic uitați sub 
ferestrele blocurilor de mai bine 
de un an, sau pur *și simplu 
cantități însemnate de ipozaio 
amestecat cu pămînt.

Sînt materiale abandonate de 
constructori la părăsirea unui 
front de lucru, risipite eu mina 
largă a omului care se gospo
dărește pe buzunarul altuia.

Ce rost mai au angajamentele 
înscrise pe panouri cu litere de 
o șchioapă dacă riici termenele 
de plan nu se respectă, dacă ri
sipa, neglijența în administra
rea’ bunurilor materiale, conti
nuă să fie pe șantier ca la ea 
acasă ?

SE ARA20 august. Aflăm acum cu sur
prindere că s-a replanificat pre
darea lui pentru 30 decembrie 
1970. astfel că abia în februa
rie. va. fi deschisă ușa viitorilor 
lo. atari. Trei din cele patru 
scări așteaptă Sigilate de apro
ximativ o lună, doar s-o îndura 
cineva să le deschidă. Dacă ar 
trebui să primiți dumneavoastră 
cheia, tovarăși constructori, ați 
mai tărăgăna oare atît de mult 
predarea unor blocuri ?

Angajamentele de realizare a 
unor noi economii de materiale, 
puse față în față cu situația de

ne spune zidarul Ion Gri- 
gore (cel cu mîinile In buzunar) 

I coborît de pe schelă să rîdă ți el 
puțin că prea mare era veselia 

I aici lingă ’ macara.
Observăm și noi că Intr-ade

văr se lucrează la finisatul pe
reților laterali ai celor două 
blocuri. Numai că după ram se 
vede in aceeași fotografie, șapte 
stau la taclgle (de citeva orei,, 
iar pe schelă lucrează doar un 
singur cm.

Este lesne de înțeles de ce 
pentru multe din blocuri nu s-a 
respectat nici termenul planifi
cat. Despre angajamentele 
scurtare a termenelor ce să 
vorbim.

Apoi, calitatea lucrărilor 
construcții este, o arată aspec
tele intilnite pe parcursul aces
tei foto-anchete. adesea destul 
de slabă. De altfel, in angaja
mentul colectivului I.C.M. 5 — 
șantierul 1. r»u există nici o re
ferire la acest aspect, de primă 
ÎTinortanță. Calitatea construc
țiilor. aveam să ne convingem, 
pe parcursul anchetei, de multe 
ori se neglijează, scapă atenției 
ixmstructdlrilor. Din nou dăm 
viQțul fotografiilor.

Cei care vor să vadă ce 
seamnă lucrul de mîntuială 
vână să privească blocurile O.D. 
43 și R. 12. Locatarii au intrat 
in ele iacă din iarna trecută. Pe 
sub centura de beton insă go- 
l lrile de un lat de palmă 

i rinuă să fie ceva obișnuit 
I Tencuiala interioară (am 
! tat citeva locuințe printre 

și apartamentul nr. 44 din 
cui O.D. 4X este cracată și pe- 
îeții balcoanelor sînt prevăzuti 
din loc în loc cu originale feres
tre. Locatarii apartamentului 44 
clin blocul O.D. 43 pot nrivi zil
nic Drin fereastra deschidă în 
oeretele balconului lor neisajul 
citadin (vă puteți convinge și 
dumneavoastră cel put.te din fo
tografia nr. 3) Sub ochii lor s-a 
ridicat de curînd blocul 22 de 
către șantierul 1 construcții, (a 
se vedea aceeași fotografi e) a
cărui linie elegantă si definitivă 
nu comportă comentarii. Dar să 
nu ne grăbim. Șantierul 1 con
strucții trebuia să predea con
form planului acest bloc la 3n 
septembrie. Angajamentul asu
mat sună și mai mobilizator :

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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con- 
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vizi- 
care 
blo-

Saci cu mozaic uitați sub ferestre le blocurilor de mai bine de un an 
...sau pur ți simplu cantități însemnate de mozaic amestecat 

cu pămînt.

trilor propuși. Zilnic sarcina de 
plan e depășită, De fapt, în două 
sau trei zile brazda adîncă va fi 
întoarsă și pe ultimul hectar din 
cele 85Ț cuprinse în planificarea 
toamnei. Concomitent, întrea
ga suprafață a fost fertilizată. Cu 
gunoi de grajd s-au fertilizat su
prafețele repartizate culturii de 
sfeclă de zahăr și porumbului 
din lotul de hibridare, iar cu su- 
perfosfat și îngrășăminte minera
le complexe, restul suprafeței. In 
proporție de peste cincizeci la 
sută această lucrare este rodul 
activității depuse de către tineri. 
Referindu-se la această lucrare, 
secretarul organizației U.T.C. o 
denumește '„acțiunea l“, pe care 
tinerii au cuprins-o în planul lor 
de activități. Și cifrele lasă să se 
desprindă hărnicia celor ce le 
realizează : patru mii zile-om e- 
fectuate; transportul in cîmp și 
împărțirea uniformă a opt va
goane îngrășăminte chimice și a 
altor zece mii tone gunoi de 
grajd.

O garanție că în 1971 vor fi 
reeditate bunele rezultate conclu
dent subliniate în bilanțul aces
tui an.

Tractoare în cîmp. Tractoare 
lucrind. Terehuri ce-și schimbă 
înfățișarea. Cu aceste realități 
ne-am întîlnit de-a lungul celor 
trei sute și mai bine de kilome
tri parcurși în județul Dolj. La 
Bîrca. la Goicea, la Ghidici, la 
Amărăștii de Sus și Mîrșani, la 
Cetate se ară, se fertilizează. De 
pe tractor se observă bine hota
rul pînă unde mai au mecaniza
torii de întors brazdă în aceas
tă toamnă. Sînt pași siguri făcuți 
în întîmpinarea unor recolte 
bune. Pentru că, oricine știe că 
arătura de toamnă înseamnă sti
mularea activității bacteriene în 
sol, vagoane de ană în plus „în
magazinate" de fiecare hectar, 
teren curat de buruieni. Adică

exact ceea ce cultura de porumb, 
de floarea-soarelui și sfeclă de 
zahăr, ori de legume pretinde, 
înainte de toate, pentru a se dez
volta. Și pentru aceasta aproape 
cinci mii de tractoare sînt păs
trate și acum în funcțiune. Tot 
atîția tractoriști înfruntă răcoarea 
dimineților și serilor acestor zile 
de noiembrie luminate de un soa
re cu dinți. La nivelul județului 
bilanțul nu este tocmai bun. A- 
bia de s-a ajuns la jumătate cu 
executarea acestei lucrări, dar rit
mul actual de lucru e foarte bun: 
zilnic cu două sute de hectare 
superior celui fixat prin grafic. 
Cifra e promițătoare. La „um
bra" ei se ascund, nefiresc, reali
zări cu totul sub posibilități. La 
C.A.P. „Steagul roșu" Moțăței, 
din 2 040 de hectare ce urmea
ză să fie arate, lucrarea a fost 
executată pe numai... 40. La Bră- 
dești, nici măcar pe atît. La Fi- 
liași, Răcari. Breasta. Cîrcea și 
Coșoveni, terenurile arate înseam
nă abia două, trei nrocente din 
ceea ce constituie planul. Alături 
de miile de tractoare în funcțiu
ne, cîteva sute sînt nefolosite. 
Motivele ? Lipsa tractoriștilor, 
defecțiuni tehnice neremediate la 
timp, o reținere inexplicabilă din 
partea conducerilor cooperative
lor agricole îm repartizarea trac
toarelor la arat. Cauze și cauze... 
Reajitatea este una, anume ace
ea că principala lucrare de care 
depind succesele anului viitor 
este negliiată. Pînă cînd vor în- 
tîrzia cei în măsură să intervi
nă pentru învingerea inerției ce 
cuprinde, ne alocuri, pe aceia ce 
nu nrea dovedesc simt gosnorln- 
resc ? Reținem totu«i snusele 
tovarășului secretar al Comitetu
lui indețean de partid : „...sîntem 
hotărîți ca zăpada să acopere nu
mai semănături bine dezvoltate

terenuri pe care s-au execu
tat arături". Le considerăm nu 
numai un angajament...
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Sofia în așteptarea înalților oaspeți români

Relatări ample despre România
în presa bulgară

SOFIA — Corespondentul A- 
gerpres, Gheorghe leva, trans
mite : Sofia se pregătește să în- 
tîmpine într-o atmosferă de săr
bătoare delegația de partid și 
guvernamentală a Republicii So
cialiste România, condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Co
munist Român, președintele 
Consiliului de Stat al României, 
care face, începînd de miercuri, 
o vizită oficială de prietenie în 
R. P. Bulgaria.

Cu acest prilej, presa bulgară, 
posturile de radio și televiziune 
publică și transmit articole și 
reportaje, bogat ilustrate, rele- 
vînd marile izbînzi dobîndite de 
poporul român, sub conducerea 
partidului, în opera larg desfășu
rată a construcției socialiste, as
pecte ale colaborării frățești bul- 
garo-române.

Ziarul „Rabotnicesko Delo" in
serează, pe un întreg subsol, 
note de drum de la trimisul său 
special în România, Koliu Kolev. 
Vorbind despre hidrocentrala de 
pe Argeș și dezvoltarea orașului 
Pitești, care s-a transformat în- 
tr-un centru al industriei petro
chimice, autorul subliniază : 
„Chimia și energetica — iată 
prima întîlnire cu România, u- 
nele din cele mai mari eforturi 
ale ei și unele dintre cele mai 
grandioase succese ale actualului 
cincinal... Merită relevat faptul 
că din 1960 și pină în prezent 
producția de energie electrică a 
crescut de la 7 miliarde 650 mi
lioane kWh la 31 miliarde 509 
milioane kWh. Ce pas uriaș ! A- 
semănător celui de pe Argeș11.

Marile succese obținute pe 
plan economic, îndeosebi în cel 
industrial, constituie și tema co
respondenței din București pu- 
plicată în „Zemedelsko Zname" 
sub titlul „Republica Socialistă 
România în ritm cu timpul“. 
„Peisajul României vecine se 
schimbă necontenit. S-au înălțat 
și cresc numeroase uzine și în
treprinderi industriale, gospodă
rii de stat, cooperative agricole și? 
stațiuni de mașini și tractoare". 
Autorul face o paralelă între tre
cut și prezent, evidențiind dis
tanța imensă care separă Româ
nia de ieri de cea de azi. Vor
bind despre industrie, autorul a- 
rată că „în anii puterii populare, 
ea a devenit o ramură conducă
toare în economia națională, in- 
fluențînd întreaga dezvoltare a 
societății". După ce arată, prin ci

fre, creșterea ponderii industriei 
în realizarea avutului național, 
autorul relevă că modificările 
structurale intervenite în industrie 
evidențiază introducerea progre
sului tehnic în întreaga econo
mie națională.

„Vecerni Novini“ publică un 
mare grupaj cu realizări din di
ferite domenii de activitate din 
țara noastră. Se arată, astfel, ca 
uzinele constructoare de mașini 
au îndeplinit înainte de termen 
planurile lor de producție în pe
rioada 1966—70 pentru o serie 
de articole deosebit de impor
tante pentru economia națio
nală. O altă știre informează-de
spre inaugurarea sau apropiata 
dare în folosință a celor 27 de 
noi întreprinderi ale industriei 
ușoare în actualul cincinal. „Po
trivit specialiștilor, menționează 
printre altele ziarul, anii 1966— 
70 sînt cei mai rodnici pentru 
dezvoltarea bazei tehnico-mate- 
riale a industriei ușoare.

„Prietenie" (în limba bulgară 
și română) este titlul reportaju
lui apărut pe prima pagină în 
ziarul „Kooperativno Selo“ și în 
care se descrie orașul Brăila ca 
centru de desfășurare a activită
ții revoluționarilor bulgari pentru 
eliberarea țării lor de sub jugul 
otoman. Autorul prezintă apoi și 
noua înfățișare a Brăilei. Bătrî- 
nul oraș dunărean este evocat în 
reportaj și pentru faptul că aici 
a luat naștere asociația care mai 
tîrziu a devenit Academia bul
gară de științe. Subliniind că 
„Brăila este nu numai un mic 
sector al trecutului prieteniei și 
colaborării dintre cele două po
poare", autorul inserează date 
despre creșterea volumului de 
schimburi de mărfuri româno- 
bulgar. arătînd că grupuri mixte 
din cele două țări studiază posi
bilitățile unei cooperări de viitor 
în domeniul industriei alimen
tare, în agricultură, construcțiile 
de mașini, în producția de ma
șini textile, motoare Diesel, con
strucții navale etc. în realizările 
celor două țări care construiesc 
socialismul, se spune în reportaj, 
există și alte domenii unde ex
periența vecinului se poate do
vedi demnă de urmat.

Note de drum din România 
publică și ziarul „Trud", în- 
fățișînd aspecte ale noilor con
strucții din capitala țării noastre.

Posturile de radio bulgare con
sacră emisiuni speciale realizări-

lor poporului nostru, tradiționa
lelor legături prietenești româno- 
bulgare, vastei colaborări pe 
plan economic, tehnico-științific 
și cultural.

Televiziunea bulgară a trans
mis filmul documentar româ
nesc „Rîul și Marea".

In cadrul rubricii „în lume și 
la noi" — emisiunea centrală de 
actualități a televiziunii bulgare 
— a fost transmisă marți seara 
biografia tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

• CU SPECTACOLUL DE 
GALĂ prezeniat luni seara 
pe scena Operei din Anvers 
(Belgia), colectivul Operetei 
bucureștene și-a încheiat cel 
mai lung turneu efectuat 
pină acum peste hotare. 
Timp de '6 de zile, artiștii 
români au susținut in Aus
tria, R.F. a Germaniei. Olan
da și Belgia spectacole cu 
operetele „Contesa Maritza" 
de Kalman și „Lăsați-mă să 
cînt" de Gherase Dendrino.

Numeroase ziare olandeze, 
sosite in ultimele zile la 
Bonn, printre care „Hed Pa- 
rool“, „Utrecht Babyblatt", 
„Handelsblatt" și „De Tele- 
graaf" scot în evidență par
ticiparea a peste 25 000 de 
spectatori la cele 23 de spec
tacole susținute de Teatrul 
de Operetă din București pe 
scena străvechiului „Carre 
Theatr" din Amsterdam.

Luna-17“ a aselenizat
• LA BORD, „LUNOHOD-1" — UN APARAT 

SELENAR AUTOPROPULSAT • IMAGINI 
TV DIN „MAREA PLOILOR"

Stația automata sovietică „Luna-17" a efec
tuat, la 17 noiembrie, la ora 5 și 47 de minute 
(ora Bucureștiului), o aselenizare lină în regiu
nea „Mării Ploilor". Pe treapta de aterizare a 
stației a fost instalat 
dirijat de pe Pămînt

aparatul „Lunohod-1",

Situația din Siria
• Dizolvarea vechii conduceri a parti

dului Baas • Declarația noului regim
DAMASC 17 (Agerpres). — 

Postul de radio din capitala Si
riei, unde puterea a fost preluată 
de generalul Hafez Assad, a 
anunțat dizolvarea vechii condu
ceri a partidului Baas în Siria și 
constituirea .unui comandament 
regional provizoriu. Potrivit unei 
declarații difuzată de același post 
de radio, noul comandament re
gional provizoriu va conduce Si
ria pînă la alegerea unei condu
ceri naționale permanente a 
partidului Baas. Pe de altă parte, 
în declarație se menționează că 
în Siria ar urma să se formeze 
un guvern al „Frontului progre
sist", din care vor face parte ele
mente grupate în jurul generalu
lui Hafez Assad, reprezentanți ai 
partidului comunist și ai altor 
forțe progresiste din Siria. Tot
odată, va fi convocat un congres 
național regional al Partidului 
Baas din Siria în vederea desem
nării unui comandament regional 
care va numi pe șeful statului și 
pe primul ministru. Nu s-a făcut 
nici o precizare în legătură cu 
data la care urmează să aibă loc 
acest congres.

Postul de radio Damasc arată 
că noii conducători sirieni vor 
adinei relațiile cu țările arabe, în 
special cu R.A.U. Comandamen
tul regional provizoriu de la Da
masc privește cu simpatie și op
timism crearea unei uniuni între 
R.A.U„ Libia și Sudan și va mi
lita ca Siria să-și găsească Jo
cul ei natural" în această uniune.

Declarația 
față de mișc 
palestiniană și 
depune efortur 
tuturor organiz

Pe plan extern 
volta relațiile cu

Agențnli 
să informează, 
un comunicat 
de CoKD2Dd2IZ)C3tlll rnt 
partidului Bias, în care 
claratâ ca
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Agerpres' - — Ge-
3 Assad va stabili

Vizita delegației române
in R.D. Vietnam

Președintele II. 10. in favoarea 
pregătirii conferinței 

general-europene
PARIS 17 (Agerpres). — Luînd 

cuvîntul în cadrul lucrărilor se
siunii Adunării parlamentare a 
Uniunii Europei Occidentale, pre
ședintele în exercițiu al acestei 
organizații, ministrul afacerilor 
externe al Luxemburgului, Gas
ton Thorn, a- subliniat că, după 
părerea sa, situația internaționa
lă actuală este favorabilă angajă
rii unor convorbiri active între 
statele europene în vederea pre

gătirii conferinței generale asu
pra securității și colaborării.

Gaston Thorn consideră utile 
„un acord prealabil asupra sem
nificației subiectelor", precum și 
un consens asupra principiilor, 
cum ar fi, de pildă, cel al „ne
intervenției în afacerile interne 
ale statelor". în sfîrșît, el a men
ționat necesitatea ca lucrările 
conferinței să nu constituie „o 
discuție de la bloc la bloc".

• AMBASADORUL Repu
blicii Socialiste România ia 
Uniunea Sovietică. Teodor 
Marinescu, a organizat mani 
dupâ-amiazâ. in saloanele 
ambasadei, o intilnire priete
nească." in cadrul căreia a 
fost prezentat filmul realizat 
de studiourile „Alexandru 
Sahia" cu prilejul vizitei ofi
ciale de prietenie făcute in 
țara noastră de delegația de 
partid și guvernamentală a 
Uniunii Sovietice, condusă 
de A. N. Kosighin. membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S.

La intilnire, care a decurs 
într-o atmosferă caldă, prie
tenească, au participat V. I. 
Konotop, membru al C.C. al 
P.C.U.S.. membru al Prezi
diului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., președintele condu
cerii centrale a asociației 
de prietenie sovieto-română, 
K. V. Rusakov, șeful secției 
relații externe a C.C. al 
P.C.U.S., N. P. Firiubin, 
adjunct al ministrului aface
rilor externe al U.R.S.S, și 
alte persoane oficiale.

basacic-

H
noului cabinet.

Știri parvenite din Damasc si 
reluate de M.E.N. relevă că ge
neralul Assad întreține contacte 
cu unioniștii. socialiștii, comuniș
tii și cu alte forțe progresiste 
pentru a face parte d-n noul gu
vern.

J-

• UN NOU MESAJ al orga
nizației clandestine Frontul pen
tru eliberarea Quebec-ului — in 
care se cere eliberarea a 24 de
ținuți politici — a fost dat pu
blicității la Montreal. Mesajul 
afirmă că, in cazul in care ce
rerea nu va fi satisfăcută, mem
brii organizației vor întreprinde 
acțiuni teroriste de amploare. 
După toate probabilitățile, do
cumentul este autentic.

• NOTE DE DRUM • NOTE DE DRUM • NOTE DE DRUM • NOTE DE DRUM •

PRIETENII NOȘTRI TINERII BULGARI
Bulgaria. O țară pe 

care, constat abia acum, 
cu. surprindere, că am 
traversat-o de la Ruse Ia 
Rulata la volan ; că iti- 
nerariul de sute de kilo
metri est-vest, Sofia— 
Plovdiv — Burgas, l-am 
străbătut pe calea ferată; 
câ litoralul, cu imaginile 
lui de basm l-am admirat 
din rapidele vase turis
tice „Kometa" ; și că. in 
sfirșit, de la mare la So
lia. pe itinerariul de sute 
de kilometri vest-est, re
lieful muntos și desenul 
ogoarelor — spectaculoasă 
peliculă multicoloră — 
l-am privit prin hublou 
de avion...

iar . dac-ar fi să ordo
năm această sumedenie 
de imagini, dificultățile 
de abia de-aici încep, in- 
tr-atit sint. fiecare din 
ele. de surprinzătoare cu 
insolitul lor amestec de 
istorie și modern. Și s-ar 
putea începe, foarte bine, 
cu Plovdiv, Sofia, Has- 
kovo, Pleven, Tîrnovo...

Spre sud, pe firul de 
asfalt, ce conduce la gra
nița turcă, in plină cim- 
pia Tracici, Haskovo te 
surprinde prin culoare și 
prospețime. Nici n-ai pu
tea crede că locurile a- 
celea atît de vesele și 
primitoare, au un frămin- 
tat trecut istoric. Bizanti
nii și otomanii au trecut 
totul, la vremea lor, prin 
foc și sabie. Dar orașul 
acesta a păstrat spiritul și

cutumele bulgare. Vor
bește despre aceasta ma
rea catedrală „Presveta 
Bogoroditsa" construită in 
1837, școala bulgară laică 
înființată opt ani mai 
tîrziu, ateneul „Zaria“ — 
al patrulea mare lăcaș de 
cultură construit în Bul
garia veacului trecut. 
Populația acestui oraș, 
astăzi in număr de 70 000, 
ea insăși cea care i-a fău
rit istoria, a participat la 
pregătirea și declanșarea 
insurecției din aprilie 1876. 
Centru al luptelor mun
citorești, al grevelor .și 
manifestațiilor organizate 
de Partidul Comunist 
Bulgar, Haskovo al zile
lor noastre s-a dezvoltat 
ca important centru eco
nomic, cultural și admi
nistrativ după 9 septem
brie' 1944. Uzina de con
strucții mecanice „Tinăra 
gardă" șî uzina „Hristo 
Smimevski", sint doar 
două mari unități indus
triale. Fabrica sa de ți
garete furnizează 20 la 
sută "din producția indus
triei naționale a țigarete
lor.

Tinerii — un turist ar 
fi tentat să creadă că 
toți cei 70 000 sint doar 
tineri — ii vezi și-i simți 
peste tot. Mulți, foarte 
mulți dintre ei învață. Și 
ce altăz dovadă că ei in
tr-adevăr invață, decît că 
la Haskovo funcționează 
51 de unități, școlare de 
diverse profiluri. Dar

despre Haskovo și tinerii 
săi se poate vorbi, desi
gur, mult mai mult la 
timpul viitor : anul 1970 
a însemnat sfirșit de eta
pă in construirea uzinei 
chimice ; a însemnat ritm 
accelerat în construirea 
noii fabrici de țigarete, a 
însemnat proiectul combi
natului textil de fibre 
sintetice. Pe cițiva din ti
nerii orașului i-am cunos
cut la întreprinderea 
„Vinprom", acolo de unde 
vinul și coniacul bulgă
resc pleacă în afara gra
niței, in 54 de direcții. 
Aveam să-i întilnesc, 
apoi în fiecare seară, 
la „Palatul sporturilor" 
din centrul orașului, ur
mărind partide din cam
pionatul mondial de vo
lei în preliminariile că
ruia juca și echipa țării 
noastre. Și tot ei aveau 
să fie aceia care, ca gaz
de care au patronat de
legația voleibaliștilor ro- 

;mâni, aveau să ne pri
mească la sfîrșitul preli
minariilor CM, la co
cheta vilă a fabricii, un- 
deya afară de oraș, într-o 
bătrină pădure de stejar. 
Aveam să fim împreună 
cu ei, cu cei mai înfocați 
suporteri ai echipei Ro
mâniei, la cinemascopul 
„Aida“ iar duminica, la 
stadionul „Kanev“, aplau- 
dînd la fotbal. Ne-am 
despărțit de prietenii 
noștri de la „Vinprom", 
o dată cu calificarea în

Intr-un amfiteatru al Universității din Sofia.

turneul final de la So
fia. Am știut atunci, in 
autocarul Haskovo — So
fia, că o părticică a suc
cesului calificării il dato
răm — noi toți cei ce 
purtam cîte o insignă pri
mită în dar, reprezentind 
emblema orașului — ace
lor minunați prieteni.

„Etapa Haskovo" n-ar 
fi decit o secvență a vi- 
sitelor în Bulgaria prie
tenă. Și dacă am prefe
rat-o înainte de a vorbi, 
să zicem, despre pitores
cul Tirnovo, despre sta

țiunea sporturilor Rila, 
despre gara maritimă 
Varna sau despre străve
chiul Plovdiv, ne-a deter- 
minat in primul rind căl
dura uflor legături tine
rești, spontane, de neui
tat.

Este desigur greu să te 
hotărăști în a alege din
tre atitea locuri pline de 
farmec. Haskovo ni s-a 
impus preferințelor prin 
tinerii săi.

VIOREL raba

Agenția T.A.S.S. menționează 
că este pentru prima dată în 
istoria cosmonauticii cînd un 
aparat selenar autopropulsat 
este depus pe Lună și începe 
executarea programului de cer
cetări.

Pentru realizarea aselenizării 
stației „Luna-17" în regiunea 
dinainte stabilită, la 16 noiem
brie a fost efectuată o manevră 
în spațiul circumlunar, care a 
avut drept rezultat trecerea sta
ției pe o orbită eliptică, axând 
distanța minimă față de Lună de 
19 km.

După aselenizare și după ve
rificarea modului de funcționare 
a sistemelor de bord ale Sta
ției, la o comandă de pe Pă
mînt, la ora 8 și 28 de minute 
(ora Bucureștiului), de la bordul 
stației automate „Luna-17" s-a 
desprins aparatul „Lunohod-1", 
care se deplasează pe suprafața 
satelitului natural al Pămintului 
cu ajutorul unui șasiu pe 8 roți. 
„Lunohod-1" și treapta de ateri
zare poartă drapele și fanioane 
cu stema de stat a Uniunii Sovie
tice, precum și un basorelief re- 
prezentîndu-1 pe V. I. Lenin.

în vederea efectuării cercetă
rilor științifice pe suprafața lu
nari, la diferite distanțe de lo
cul aselenizării, precum și pen
tru verificarea caracteristicilor 
de exploatare, „Lunohod-1" este 
dotat cu aparataj științific, in
strumente și sisteme de dirijare, 
aparate pentru legătura prin ra
dio și pentru observații prin te
leviziune. De asemenea, la bor
dul lui este instalat un reflector 
francez pentru cercetarea Lu
ni: cu raze laser.

Dirijarea aparatului 
prupuisor se efectuează 
Central pentru legături 
ce la mare distanță de 
-n'-ț fokasmdu-se date 
v*re U poliția z^aratnhn și jca- 

ței selenare i-xx o'urătoare^ eb<:- 
nute prin teienziuDe. Potir:: 
Âr» ?-xrw»»țr»Vw tevCTDetDCC, «Jt*- 
mele de bord ale lui Jamobod- 
1* funcționează normal.

*

După cum s-a anunțat de la 
cunoscutul observator astronom:; 
britanic „JodreU Bank", radio- 
te'escopul acestui observator a

recepționat semnalele despre ase
lenizarea lină a stației „Luna-17“.

De asemenea, directorul obser
vatorului vest-german de la 
Bochum, Heinz Kaminski, a înre
gistrat aselenizarea stației „Luna" 
și a recepționat imaginile de tele
viziune transmise de aceasta de 
pe Selena. Potrivit știrilor trans
mise de Kaminski, calitatea ima
ginilor este bună, ceea ce este o 
mărturie a faptului că aseleni
zarea și experiențele ulterioare 
s-au desfășurat cu succes.

HANOI 17. — Corespondentul 
Agerpres, Corneliu Vlad, transmi
te : In continuarea vizitei pe care 
o întreprinde în R. D. Vietnam, 
în fruntea delegației guverna
mentale române, tovarășul Gheor
ghe Rădulescu, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, a fost oaspetele orașului 
Haifong.

Conducătorul delegației gu
vernamentale române, însoțit 
de tovarășul Le Thanh Nghi, 
membru 
al C.C.
muncesc 
mier al 
persoane

al Biroului Politic 
al Partidului celor ce 
din Vietnam, vicepre- 
guvemului, și de alte 

r__ oficiale vietnameze, a
vizitat cartiere ale orașului, insta
lațiile portuare și zona industrială 
Ha Ly, greu încercată în timpul 
bombardamentelor aviației ameri
cane din ultimii ani. Oaspetele 
român 
înaltă apreciere pentru lupta 
eroică a apărătorilor Haifongului

a exprimat cuvinte de

împotriva agresiunii imperialiste 
și pentru activitatea de recon
strucție și dezvoltare continuă a 
orașului.

Conducătorul delegației gu
vernamentale române a luat apoi 
parte la dineul oferit în onoarea 
sa, în stațiunea Do Son, de că
tre Comitetul de partid și 
Comitetul administrativ din pro
vincia Haifong. Au participat 
Radu Constantinescu, vicepre
ședinte al Comisiei guvernamen
tale de colaborare și cooperare 
economică și tehnică. Constantin 
Băbeanu, ambasadorul României 
la Hanoi, membri și consilieri ai 
delegației române. A luat parte, 
de asemenea, vicepremierul Le 
Thanh Nghi, ministrul alimenta
ției publice, Ngo Minh Loa, re
prezentanți ai autorităților locale 
din Haifong.

In continuare, a fost vizitat 
Golful Ha Long. Pretutindeni, în 
localitățile vizitate, tovarășul 
Gheorghe Rădulescu și ceilalți 
oaspeți români s-au bucurat de o 
primire caldă, prietenească, din 
partea autorităților și a popu
lației.
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Trupele saigoneze 
au deschis un nou front

în Cambodgia
PNOM PENH 17 (Agerpres). 

— Mai multe batalioane ale tru
pelor regimului de la Saigon, 
susținute de blindate, aviație și 
elicoptere au deschis un nou 
front în Cambodgia, anunță a- 
gențiile de presă. Trupele saigo- 
neze au pătruns pe teritoriul 
khmer în provincia Ratanakiri și 
au luat ud prim contact cu uni
tățile forțelor populare de rezis
tență-, din Cambodgia în apro
pierea orașului Lomphat, capita
la provinciei.

Agențiile de presă relatează, 
totodată, că lupte pufernice au 
fost din nou semnalate în secto
rul din nord al țării, deși comu
nicatele militare de la Pnom 
Penh prezentau această regiune 
ca „sigură". Cele mai violente 
ciocniri, scrie corespondentul a- 
genție: Renter, an avut loc în 
orașul Preș- Totung. pe șoseaua 
națională numărul 7 ce face le
gătura cu Kompong Cham, cel 
de-al treilea oraș ca mărime al 
țării. In prezent șoseaua este 
controlată pe diverse porțiuni de 
către forțele patriotice care au 
reușit să izoleze. în această re
giune, grupuri de soldați ai regi
mului de la Pnom Penh. Se 
anunță că aeroportul de la Kom-

pong Cham a fost închis, aprovi
zionarea forțelor regimului de la 
Pnom Penh aflate în oraș urmînd 
să fie efectuată cu ajutorul eli
copterelor.

Alte ciocniri au avut loc în 
ultimele 24 de ore la Kompong 
Pring, o localitate situată la 22 
kilometri de capitală și la Phum 
Trapeang Totung (15 kilometri 
de Pnom Penh). în cel din urmă 
caz, scrie corespondentul agenției 
France Presse, luptele au durat 
cinci ore, necesitînd intervenția 
artileriei grele și a aviației în 
sprijinul trupelor regimului de la 
Pnom Penh.

• CAMERA REPREZEN
TANȚILOR A S.U.A. a adop
tat o rezoluție în care, recu- 
noscind drepturile președinte
lui de a lua hotăriri de ur
gență în cazuri grave (res
pectiv de război), cerc tot
odată acestuia să raporteze 
imediat Congresului cînd 
dorește să facă uz de prero
gativele în cauză. Rezoluția, 
trimisă Senatului după ce a 
fost aprobată cu 288 voturi 
contra 39, a fost dezbătută la 
inițiativa liderului republi
can, Gerald Ford, care a 
dezvăluit că nici un preșe
dinte american nu a consul
tat Congresul in legătură cu 
implicarea S.U.A. în războiul 
din Vietnam. G. Ford a sub
liniat că fostul președinte 
Lyndon Johnson nu a întor

și nicimat nici Congresul 
opinia publică, in 1964, cu 
prilejul adoptării așa-zisei 
rezoluții a golfului Tonkin, 
care i-a permis acestuia să 
escaladeze războiul din Viet
nam.

Intervenția reprezentantului României 
în Comitetul pentru problemele 

sociale și umanitare

slclul rd"t
• LA NICOSIA au fost re

luate, după o întrerupere de o 
lună, negocierile dintre repre
zentanții ciprioților greci și 
turci in vederea soluționării pe 
cale pașnică a problemelor 
care-i confruntă. Delegația ci
prioților greci este condusă de 
Glafkos Kieridis. iar cea a co
munității ciprioților turci de 
Rauf Denktaș.

• REPUBLICA SOCIALISTA 
CEHOSLOVACA ȘI SPANLA au 
încheiat un acord cu privire 1* 
crearea de reprezentanțe con
sulare și comerciale, anunță a- 
genția C.TJi.

Acordul a intrat in vigoare la 
data de 16 noiembrie, cind a 
fost realizat schimbul corespun
zător de note intre ambasadorii 
celor două țări la Paris.

• LUNI A AVUT LOC LA 
BERLIN vernisajul expoziției 
de fotografii „Imagini din Ro
mânia".

Expoziția a fost deschisă de 
Rudi Kirchner, secretar al So
cietății pentru relații culturale 
cu străinătatea. A luat apoi cu* 
vintul Werner Egerat. mem
bru al Prezidiului Societății. 
„Din aceste fotografii se poate 
deduce spiritul creator al po
porului român, condus in opera 
de construire a socialismului de 
Partidul Comunist Român", a 
spus Werner Egerat, care a vor
bit apoi despre succesele im
portante obținute de România 
in diferite domenii ale econo
miei, științei și tehnicii și in 
domeniul soMal-culturai, despre

relațiile strinse și prietenești 
dintre Republica Socialistă Ro
mânia și Republica Democrată 
Germană.

• TNCHEINDU-ȘI DEZBATE
RILE asupra problemelor dezar
mării. Comitetul numărul unu al 
Adunării Generale a O.N.U. a 
trecut •» abordarea proiectelor 
de rezoluție supuse spre adop
tare.

In ședința de marți a Comite
tului nr. 1 a fost adoptat cu 91 
de voturi pentru, două contra și 
C abțineri, proiectul de tratat al 
V.R.S.S. și S.U.A. care, inter
zice plasarea de arme nucleare 
și de alte arme de distrugere in 
masă pe fundul mărilor și al 
oceanelor, precum și in subsolul 
lor.

• LA MEMPHIS, în statul 
Tennessee, a avut loc congresul 
așa numitului Partid indepen
dent condus de George Wallace, 
guvernatorul statului Alabama, 
cunoscut pentru vederile sale 
rasiste. Presa americană apre
ciază congresul ca o tentativă de 
a da un impuls activității aces
tui partid in vederea alegerilor 
prezidențiale din 1972.

Comentatorii nu exclud posi
bilitatea ca Wallace să-și pună 
din nou candidatura pentru fo
toliul prezidențial, așa cum -e 
făcut-o în 1968.

Încetarea crimelor de război, urgența reclamată de res
pectarea convențiilor internaționale privitoare la interzice
rea masacrării populației civile în timpul conflictelor arma
te, reglementarea, statutului juridic al prizonierilor căzuți 
din rindurile forțelor mișcărilor de eliberare națională, scoa
terea in afara legii a folosirii armelor de distrugere în masă 
— sint citeva din problemele care se află în atenția Comi
tetului Adunării Generale pentru problemele sociale și u- 
manitare.

„Obiectul central în " relațiile 
internaționale contemporane — 
sublinia delegatul român, Gheor
ghe Nica, în intervenția sa — este 
de a se pune urgent capăt văr
sărilor de sînge și conflictelor ar
mate în curs de desfășurare, care 
reprezintă un grav pericol pentru 
pacea lumii, de a se înceta orice 
fel de acte de agresiune și a- 
mestec în afacerile interne ale al-, 
tor state și de a se asigura res
pectarea deplină a dreptului po
poarelor la autodeterminare". 
Este incontestabil, arăta vorbito
rul, că înfăptuirea strictă a o- 
bligațiunilor statelor de a nu fo
losi forța sau amenințarea cu 
forța în relațiile internaționale și 
de a rezolva diferendele dintre 
ele exclusiv prin mijloace pașni-

Convorbirile S.A. L
HELSINKI 17. — Trimisul 

special Agerpres, Aurel Zamfi- 
rescu, transmite : La sediul Am
basadei U.R.S.S. din Helsinki a 
avut loc marți o nouă întîlnire 
de lucru în cadrul convorbirilor 
sovieto-americane privind limi
tarea cursei înarmărilor strategi
ce. în timpul ședinței șefii celor 
două delegații au făcut scurte

• UN CAPITOL IMPOR
TANT al procesului inten
tat grupului de hippies acu
zat de uciderea, în august 
1969, a actriței Sharon Tate 
și a altor șase persoane s-a 
consumat, o dată cu încheie
rea audierii martorilor acu
zării. In cele 22 de săptă- 
mîni care s-au scurs de la 
deschiderea procesului, in 
fața instanței s-au perindat 
peste 80 de martori, în frun
te cu Linda Kasabian, fostă 
membră a coloniei de hip
pies, a cărei depoziție a fost 
considerată ca zdrobitoare 
pentru inculpați. Acuzarea a 
prezentat, de asemenea, cî- 
teva sute de probe formale, 
între care 73 de fotografii in 
culori infățișind atrocitățile 
comise și diferite corpuri 
delicte. Audierea martorilor 
apărării va începe joi.

Pakistan: După ravagiile ciclonului
Numărul celor care 

și-au pierdut viața în 
urma catastrofalului ci
clon, ce s-a abătut asu
pra Pakistanului de est, 
s-ar putea ridica la 
700 000, transmite agen
ția France Presse, citind 
surse din Dacca.

Pînă în prezent, doar districte
le Barisal și Noaldiali, cele mai 
afectate de furia uraganului, au 
furnizat date aproximative asu
pra pierderilor suferite. în unele 
din cele 2 000 de insule devas
tate de ciclon hu mai poate fi 
observat nici un semn de viață, 
relatează agențiile de presă. Alte 
insule din nordul Golfului Ben
gal au fost pur și simplu înghi
țite de apele oceanului.

Peste 90 la sută din locuințe
le Insulei Hatiya, cea mai crunt 
lovită de stihia apelor, au fost 
distruse sau avariate. Litoralul a 
fost devastat pe o lungime de 
400 de kilometri. A fost afecta
tă practic toată porțiunea de la 
frontiera indiană pînă la cea bir- 
mană. Autoritățile pakistaneze au 
ordonat adoptarea unor măsuri 
urgente pentru ajutorarea zone
lor sinistrate. Armata si Marina 
sprijină autoritățile civile în sal
varea persoanelor fără adăpost .■— 
peste un milion de persoane — 
pentru a evita izbucnirea unor e- 
pidemii. Peste 14 000 de ambar
cațiuni au fost rechiziționate în 
vederea transportării alimentelor 
și medicamentelor în regiunile ca
lamitate.

ce, reprezintă o garanție esenția
lă a respectării celor mai ele
mentare drepturi ale omului, ale 
dreptului la viață și la dezvol
tarea personalități) sale.

După părerea noastră, aplicarea 
convențiilor umanitare în vigoa
re, aderarea la ele a unui număr 
cît mai mare de state și dezvol
tarea regulilor care, le cuprind, 
constituie căi importante pentru 
asigurarea drepturilor omului în 
conflictele armate. Prezintă, de 
asemenea, o deosebită importanță 
și aplicarea de sancțiuni penale 
persoanelor care săvîrșesc încăl
cări ale regulilor umanitare, co
mit crime de război și crime con
tra umanității, a spus în înche
iere delegatul român.

• T.
declarații, în care și-au expus 
pozițiile generale asupra temei 
abordate. Surse ale conferinței au 
afirmat după ședință, că se 
poate vorbi de o apropiere a 
punctelor de vedere. Totodată, 
sursele au precizat că, pînă în 
prezent, nu s-a hotărit nimic în 
ce privește posibilitatea organiză
rii și în cadrul acestei runde a 
întîlnirilor la nivel de experți.

Următoarea reuniune va avea 
loc joi, la sediul ambasadei ame
ricane.

★
Ședința de marți a marcat îm

plinirea unui an de la începerea 
convorbirilor sovieto-americane 
privind limitarea cursei înarmă
rilor strategice. Dialogul dintre 
cele două țări a debutat la 18 no
iembrie 1969, la Helsinki, prin 
convorbiri preliminare, părțile 
propunîndu-și atunci să stabi
lească procedura potrivit căreia 
urmau să se desfășoare viitoarele 
negocieri.

Reluat la Viena, în primăvara 
acestui an, dialogul a permis, 
după cum se apreciază oficial, 
analizarea unui larg cerc de pro
bleme legate de limitarea înarmă
rilor strategice.

Etapa a treia a acestor convor
biri s-a deschis la 2 noiembrie, 
la Helsinki, și ar urma să se în
cheie la mijlocul lunii decembrie.
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