
Proletari din toate țările, uniți-vă’

VIZITA DELEGAȚIEI DE PARTID
Șl GUVERNAMENTALE CONDUSE DE
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Mao Tzedun si vice-7 7

președintele Lin Biao au avut o 
întrevedere cordială cu tovarășul

7

Nicolae Ceausescu si ceilalți7 7 7

membri ai delegației de partid 
și guvernamentale române

Președintele Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Chinez, tovarășul Mao 
Tzedun, împreună cu tovară
șul său apropiat de luptă, Lin 
Biao, vicepreședinte al Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Chinez, au avut joi 
dimineața o întrevedere cu to
varășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, și soția 
sa, Elena Ceaușescu, cu mem
brii delegației de partid și gu
vernamentale române.

întrevederea a decurs într-o 
atmosferă de,osebit de cordială, 
în spiritul sentimentelor de 
prietenie și de unitate mili
tantă dintre cele două partide, 
țări și popoare.

în jurul oref 9, sosesc la 
Palatul Adunării Reprezen
tanților Populari din întrea
ga Chină, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu soția, tovarășii 
Ion Gheorghe Maurer, Manea 
Mănescu, TDumitru Popa, Ion 
Iliescu, George Macovescu, am
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basadorul României la Pekin, 
Aurel Duma cu soția.

Președintele Mao Tzedun, vi
cepreședintele Lin Biao și to
varășii Ciu En-lai, Kan Șen, 
Huan îun-sen, Iao Ven-iuan și 
Li Sien-nien au adresat un 
c.ordial bun venit distinșilor 
oaspeți români și le-au strîns 
mîinile cu căldură.

Apoi, tovarășii Mao Tzedun, 
Lin Biao, Nicolae Ceaușescu și 
Ion Gheorghe Maurer, îm
preună cu ceilalți conducători 
de partid și de stat chinezi și 
oaspeți români s-au îndreptat 
spre Sala provinciei Hunan, 
unde se aflau persoanele ofi
ciale române care însoțesc de
legația, precum și membri ai 
ambasadei române la Pekin. 
Cei prezenți salută cu căldură 
pe conducătorii celor două 
partide și popoare. Președinte
le Mao Tzedun se adresează 
celor de față, spunînd: „Tova
răși, vă salut și vă urez toate 
cele bune. Să ne unim pentru 
a infringe imperialismul și pe 
toți reacționarii". Răspunzînd, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a spus : „Vă transmit un căl
duros salut din partea Partidu

lui Comunist Român și po
porului român".

în continuare, tovarășii Mao 
Tzedun, Lin Biao și tovarășii 
Ciu En-lai, Kan Șen, precum 
și ceilalți conducători de 
partid și de stat chinezi au 
avut o convorbire prietenească 
cu tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și soția, Ion Gheorghe Maurer 
și ceilalți membri ai delegației 
de partid și guvernamentale 
române. Au fost de față și 
alte persoane oficiale chineze.

Tovarășa Elena Ceaușescu 
a vizitat Palatul de iarnă 

din Pekin
Tovarășa Elena Ceaușescu, 

însoțită de tovarășa Lin Cia- 
mei, soția tovarășului Li Sien- 
nien, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.C. Chinez, vi- 
cepremier al Consiliului de 
Stat, a vizitat joi după-amiază 
Palatul de iarnă din Pekin. La 
vizită a luat parte tovarășa 
Maria Duma, soția ambasado
rului român în R.P. Chineză.

Construit la începutul seco
lului al XV-lea, Palatul este

Spectacol de gală 
in cinstea delegației de 

partid și guvernamentale a 
Republicii Socialiste 

România
Joi seara, a avut loc un 

spectacol de gală organizat de 
Secția relații externe a Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist 'Chinez și Ministe
rul de Externe al R. P. Chi
neze în cinstea delegației de 
partid și guvernamentale a 
Republicii Socialiste România.

La spectacol au luat parte 
tovarășii Nicolae Ceaușescu 
cu soția, Elena Ceaușescu, Ion 
Gheorghe Maurer, Manea Mă- 
nescu. Dumitru Popa, Ion 
Iliescu, George Macovescu, 
ambasadorul Aurel Duma, cu 
soția.

Au participat Ciu En-lai, 
Cian Cin, Huan Iun-șen, Iao 
Ven-iuan. Ie Ciun, Ciu Ui- 
tzo, Go Mo-jo, Ken Biao, Ci 
Pîn-fei și alte persoane ofi
ciale chineze.

La intrarea în sală a tova
rășului Nicolae Ceaușescu și a 
soției sale, Elena Ceaușescu, 
a tovarășilor Ciu En-lai, Cian 
Cin și a celorlalți conducători 
de partid și de stat români și 

un vast complex de pavilioane 
în stil clasic chinez, care au 
servit ca reședință împăraților 
Chinei. Marile valori de artă 
pe care le reprezintă Palatul 
și obiectele din interior stau 
mărturie geniului creator, is
cusinței și hărniciei poporu
lui chinez. „Orașul interzis11 
din trecut a reintrat, după eli
berare, în patrimoniul întregu
lui popor, fiind astăzi muzeu 
național.
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convorbirilor 
oficiale

Joi după-amiază, la Palatul 
Adunării Reprezentanților 
Populari fiin întreaga Chină, 
au continuat convorbirile din
tre delegația de partid și 
guvernamentală română con
dusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii.. Socialis
te România, ?i delegația de 
partid și guvernamentală 
chineză, condusă de tovarășul 
Ciu En-lai, membru al Comi
tetului Permanent al Biroului 
Politic al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Chi
nez, premierul Consiliului de 
Stat al Republicii Populare 
Chineze.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

chinezi, asistența aplaudă cu 
însuflețire.

A fost prezentat de către 
ansamblul coregrafic „China" 
drama coregrafică modernă 
revoluționară „Detașamentul 
Roșu de femei", care evocă 
emoționant drumul de luptă 
și victorii al armatei roșii, al 
maselor populare sub condu
cerea Partidului Comunist 
Chinez în perioada războiului 
civil de 10 ani (1927—1937).

La sfîrșitul spectacolului, 
artiștilor le-au fost oferite 
flori din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a soției 
sale, Elena Ceaușescu.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
cu soția, tovarășii Ion Gheor
ghe Maurer, Ciu En-lai, Cian 
Cin. ceilalți conducători de 
partid și de stat români și 
chinezi urcă pe scenă, felici- 
tînd călduros artiștii pentru 
măiestria lor interpretativă-

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
adresează ansamblului core
grafic „China" invitația de a 
face un turneu în Republica 
Socialistă România.

în timp ce pe fundalul sce
nei apare lozinca în limba 
chineză „Trăiască prietenia 
dintre popoarele român și 
chinez", artiștii și întreaga 
asistență aplaudă minute în 
șir.

Conducătorii de partid șl de 
stat ai celor două țări se foto
grafiază cu artiștii.

După spectacol, tovarășul 
Sie Fu-ci, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.C. Chi
nez, prim-secretar al Comite
tului municipal de partid 
Pekin și președinte al Comi
tetului Revoluționar, a venit 
să-1 salute pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și soția sa, 
Elena Ceaușescu, pe membrii 
delegației române-

Retușuri necesare în
PRACTICA

STUDENȚILOR
Abordînd, la Cluj, problema e- 

tapei următoare a muncii stu
denților — practica continuă — 
s-au conturat, în afara aspecte
lor de conținut — și acestea 
destul de sumar elucidate pînă 
acum — o seamă de chestiuni 
de factură organizatorică și chiar 
de principiu care merită discu
tate. Am cuprins în raza inves
tigației noastre Institutul agro
nomic și Institutul politehnic.

O primă constatare : practica 
continuă reprezintă o preocupa
re la toate nivelele de la Sena
tul universitar pînă la studentul 
chemat să o efectueze. Dar o 
preocupare fărimițată, afectată 
de factori care se cheamă : po
sibilități, normare, grad de im
plicare, operativitate etc. în 
luna ianuarie institutele așteptau 
încă precizări din partea Mi
nisterului Învățămîntului. în 
luna mai a devenit limpede că 
Ministerul învățămînti’Wi nu are 
precizări de făcut, că, în gene
re, este de acord cu amenda
mentele aduse de fiecare insti
tut în parte regulamentului ela
borat în 1968. Singurul lucru 
nou precizat după o întîrziere 
de aproximativ cinci luni de 
zile este eliminarea uneia din 
verigile birocratice ale reparti
zării studenților la practică și 
anume : nu se mai fac liste pe 
care ministerul să le rezolve, ci 
fiec-are institut ia legătura cu în
treprinderea sau centrala indus
trială respectivă și, printr-un a- 
cord bilateral, semnează con
tractul pentru efectuarea practi
cii. Din acest punct de vedere, 
în genere, lucrurile sînt rezolva
te : se cunosc locurile de prac
tică. itinerariile vizitelor de do
cumentare. au fost desemnate 
cadrele didactice care urmează 
să însoțească studenții. „Am in- 
tîmpinat, totuși, greutăți în în
cheierea contractelor — ne spu
ne prof. dr. Const. Pamfil, de
canul Facultății de agronomie 
din Cluj — pentru că noi am 
primit locurile prin Ministerul 
de resort, dar unitățile produc
tive nu au primit nici un fel 
de îndrumări în acest sens".

Pentru optimizarea practicii, 
colectivele didactice de la Fa
cultatea de agronomie și de la

PRIMIREA ÎN U.T.C.

NU NUMAI
MOMENTUL
SOLEMN
Am avut și avem, așa cum e 

și firesc, o permanentă datorie 
de a . îndruma tinerii spre or
ganizația U.T.C., de a-i atrage 
în mod convingător și atent, 
astfel încît să putem spune și 
în viitor că marea majoritate a 
tinerilor țării sint membri ai 
organizației. Ceea ce nu în
seamnă de loc că preocuparea 
pentru creșterea rândurilor 
poate fi limitată la latura ei 
strict cantitativă, numerică, ci 
implică, în același timp, un în
treg sistem de măsuri cu carac
ter educativ pentru ca primirea 
în U.T.C. să însemne un mo
ment de înaltă ținută calitativă, 
un eveniment atît pentru orga
nizație, cit și pentru tînărul ce 
bate la porțile sale.

Cum se realizează în practică 
această recomandare cuprinsă 
în documentele Congresului 
al IX-lea, ce măsuri sînt datoare 
să întreprindă organizațiile 
U.T.C. pentru ca ea să capete 
trăinicie în realitate și să fie 
aplicată în spiritul său profund 
va încerca să elucideze articolul 
de fată.

De la început ni se pare ne
cesar să subliniem că acest 
deziderat nu se realizează pre
tutindeni și, mai ales, în toate 
componentele sale. Multe din 
organizațiile prin care am tre
cut de curînd, cum sînt cele din 
comuna Zăbrani-Arad, sau de 
la Fabrica de piele și încălță
minte „Cnișul" din Oradea, se 
limitează la a recomanda tînă- 
rului ce urmează a fi primit în 
U.T.C. să studieze „Statutul și 
celelalte documente". Indicația, 
chiar atunci cind este însoțită 
de afirmația, tot atît de gene
rală, că tînărul „a fost antrenat 
Ia acțiunile initiate de organi
zația U.T.C.11, rămîne vagă și 
neîndestulătoare. Și rămîne ast
fel pentru că modul de a ac
ționa al comitetului U.T.C. nu 
îmbracă un caracter concret, nu 
include și efortul în timp, or
ganizat, care să acopere deta
liile necesare unei acțiuni de 
amploare. Momentul primirii în 
organizația U.T.C. trebuie să 
înceapă cu mult înainte, printr-o 
pregătire minuțioasă, astfel în
cît atunci cînd acest lucru va fi 
materializat în adunarea gene
rală tînărul să fie deja familia
rizat cu ceea ce înseamnă or
ganizația U.T.C., cu activitatea 
concretă pe care urmează s-o 
desfășoare, cu reponsabilitățile 
pe care i le cere noua calitate.

Spre deosebire de situațiile 
amintite, organizațiile U.T.C. de 
la C.F.R.-Arad, Uzina de va
goane Arad sau Liceul nr. 6 din 
Timișoara, sesizînd importanța 
pe care această acțiune o are 
în viața organizației, au con
ceput-o într-o manieră ''-care 
trece cu un pas dincolo de li
mitele înfățișate deja. La Li

In orele de practică printre stu denții de la i’.S.E.

Institutul politehnic au elabo
rat un plan de probleme, cu
prinse în caiete ghid de prac
tică pentru studenții din anii 
IV și V. Acestea cuprind o te
matică cu întrebări cărora stu
denții trebuie să le găsească 
răspuns studiind procesul de 
producție.

La Facultatea de agronomie 
pînă anul trecut, studenții de la 
agronomie și zootehnie efectuau 
în anul II o lună de practică de 
grup, în iulie, sub îndrumarea 
unui cadru didactic, transfor- 
mîndu-se, pînă la urmă, inevita
bil, în forță de muncă. Anul a- 
cesta, practica va fi de speciali
tate, studenții vor lucra numai 
ue terenurile experimentale, pe 
baza unei tematici precise, a-

VERONTCA B1RLÂDEANU

(Continuare în pag. a Ill-a) 

ceul nr. 6 din Timișoara, de 
pildă, comitetul U.T.C. a hotă- 
rît ca de clasele a șaptea și a 
opta, unde numărul celor ce 
urmează a fi primiți este cel 
mai mare, să răspundă cite un 
utecist din clasele mari, aceasta 
fiind sarcina lui concretă de 
îndeplinirea căreia răspunde în 
fata organizației. Elevii acestor 
clase au astfel permanent posi
bilitatea să se adreseze unui 
coleg mai mare, utecist, să afle 
răspuns la întrebările care-i fră- 
mîntă.

Măsuri# este, spuneam, lăuda
bilă, însă nu întru totul sufi
cientă mai ales dacă ținem sea
ma de numărul mare de pri-

AL. DOBRE

(Continuare în pag. a IlI-a)

VÎRSTA
i EXAMENELOR 
! de HORIA PĂTRAȘCU >

I
 Căldura primăverii noastre — atît de bogată în eve- 

nimente ! — s-a sfîrșit o dată cu ploile : prevestind parcă > 
vara și canicula ei cumplită, cerul și-a strîns norii în bra- 
țe, dedesubt, dîndu-le glas de tunet și lumină, storcin- 
iu-i de toate lacrimile reci și pure — umplînd_ aerul ora- 
șelor cu miros de trandafiri îmbătați de apă și trotuarele 
acestora cu clăbuci de spumă. Și poate cu dor de ducă !... ’►

Se apropie vacanța, încep concediile, se plănuiesc că- 
lătorii de-a lungul sau de-a latul țării, sau aiurea; mii, 
zeci de mii de oameni își pregătesc odihna în fel și chip; 
la munte, sau la mare, oriunde, sau niciunde — adică ni- 
căieri (căci este și acesta din urmă un fel de a te odihni : <k 
singur cu tine însuți I) —, se simte peste tot, așadar, un clo- 
cot firesc și zgomotos...

Coadă la magazine, la costume de baie sau la ruc- 
sacuri, la corturi sau saltele pneumatice, agitație colorată, <► 
sonoră, înghesuială în autobuze, înghesuială la casele de 
bilete sau oficiile O.N.T., locuri rezervate și nu prea la 
C.F.R., convorbiri telefonice, rîsete de copii nerăbdători 
să plece... în sfîrșit: caleidoscop uman efervescent și — <* 
mai ales! — griji lăsate, deocamdată, pe altădată. S

...Undeva, însă, ascunși de zgomot — cufundați în liniș- 
tea rece a încăperilor izolate și renunțînd cu bună știință 
la bucuria plăcerilor diurne, caracteristice vîrstei — alte 
cîteva zeci de mii de oameni, tineri de data asta, aflați 
în pragul maturității cetățenești, trăiesc în aceste zile S 
emoțiile unor chinuite, dar majore, satisfacții: cele ale 
pregătirii în vederea examenelor de admitere în învăță- / 
mîntul superior.

(Continuare în pag. a IlI-a) < ►
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„ELEVUL
ARE GUTURAI 
GRAV SI NU 
POATE VENI 
LA SCOALĂ"

7

Rareori reclama luminoasă a 
cafe-barului arădean de pe Bu
levardul Hepublăeii funcționează 
cum trebuie. Cind ii lipsește o 
literă, cind alta. „Artiștilor" ce 
le pasă insă ? ! Au poreclit lo
cul cu pricina „la Libelula" si, 
seară de seară — fie că literele 
colorate strălucesc in plin, fie 
că nu — știu unde să-l găseas
că... E trecut de zece și jumă
tate. în fața unor cești de ca
fea. transformate în -scrumiere, 
cîțiva tineri sporovăiesc. Sînt 
„artiștii". De ce s-au autoporc- 
clit astfel ? Fiindcă sint băieți 
descurcăreți care au îndrăgit, 
de cit va timp, traiul comod, bo
em. Țigări străine și promenade 
zilnice de cîteva ceasuri, lecții 
făcute în pripă. Pe acasă dau 
rar, părinții nu prea mai țin so
coteală. Cu școala insă e mai 
greu. Trebuie să te duci : ai 
chef, n-ai chef. Și cum ei. de
seori, nu prea au... Azi trei ab
sențe. mîine alte trei...

— Gata, de acum puteți lipsi 
cit vreți, aruncă deodată pe 
un ton ironic, superior. Radu 
Tereteanu. Care vrei motivare, 
ieși cu un coniac !

Surprinși, „artiștii" zimbesc 
neîncrezători.

— Știți că frate-miu. loan, 
este elev' la școala de poligrafie. 
Toată ziua umblă cu litere, cu 
tipare. Radu mi-a zis să-i cer 
să facă o parafă de medic...

...Și, în seara aceea, ia Libe
lula. care mat de care s-a gră
bit să-i facă cinste Iui Teretean. 
Sosea un coniac, parafa (cu nu
me imaginar) se și lipea pe un

ANDREI BÂRSAN 
VIOREL RABA

(Continuare în pag. a IlI-a)
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CONSTITUIREA COMISIEI
NAȚIONALE DE DEMOGRAFIE

• PARCUL TINERETULUI

La Palatul Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România 
a avut loc joi dimineața ședința 
de constituire a Comisiei Națio
nale de Demografie.

La ședință au luat parte tova
rășii Emil Bodnaraș, membru al 
Comitetului Executiv al Prezi
diului Permanent al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consi
liului de Stat și Constantin Stă- 
tescu, secretarul Consiliului de 
Stat.

Prin Decret a fost stabilită 
componența Comisiei Naționale 
de Demografie — organ al Con
siliului de Stat — și care este 
formată din oameni de știință, 
cadre didactice și alte cadre cu 
înaltă pregătire a căror activitate 
este legată de problemele de 
demografie, precum și reprezen
tanți ai Consiliului Economic, 
Comitetului de Stat al Planifică
rii, Ministerului Sănătății, Mi
nisterului Muncii, Ministerului 
Finanțelor, Ministerului Invăță- 
mîntului, Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, Ministe
rului Justiției, Ministerului For
țelor Armate, Ministerului Afa-

cerilor Interne, Comitetului de 
Stat pentru Economia și Admi
nistrația Locală, Direcției Cen
trale de Statistică, Academiei de 
Științe Medicale, Consiliului Cen
tral al Uniunii Generale a Sin
dicatelor, Consiliului Național al 
Femeilor, Uniunii Tineretului Co
munist și Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de Pro
ducție.

în cadrul ședinței a luat cu- 
vîntul tovarășul Emil Bodnaraș, 
care a transmis celor prezenți 
salutul conducerii superioare de 
partid și de stat, personal al to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
subliniind totodată importanța și 
sarcinile care revin Comisiei Na
ționale de Demografie.

Tovarășul Roman Moldovan, 
președintele Comisiei Naționale 
de Demografie, a prezentat unele 
probleme privind activitatea de 
viitor și a exprimat angajamentul 
membrilor comisiei, față de con
ducerea de partid și de stat, de 
a aduce o contribuție cît mai 
rodnică, pentru realizarea atri
buțiilor stabilite.

in cartierul reșițean Moroasa • ÎN STUDIOUL DE CON
CERTE AL RADIOTELEVIZIUNII — RECITALUL VIITOARELOR ,,STELE“ • UN 
LAUREAT AL PREMIULUI UNIUNII SCRIITORILOR SE CONFESEAZĂ • INVITAȚIE 
LA SATUL TURISTIC ȘIRNEA • NĂSTASE CONTINUĂ DRUMUL SPRE FINALA 
DE LA ROLLAND GARROS • JUVENTIȘTII, ÎN LINIE DREAPTĂ, PENTRU TITLU

( INIȚIATIVE j

PARCUL TINERETULUI
Au început lucrările de ame

najare a parcului tineretului 
din cartierul reșițean Moroasa. 
Cu prilejul manifestărilor în
chinate aniversării a două se
cole de siderurgie în Reșița, ce 
se vor desfășura în toamna a- 
cestui an, în amfiteatrul în aer 
liber ce va fi construit aici, 
vor lua loc 2 000 de tineri. Tot 
în acest loc tinerii vor con
strui. prin muncă voluntar-pa- 
triotică, un adevărat complex 
al manifestărilor destinate lor, 
cuprinzînd, printre altele, o 
casă a tineretului, baze spor
tive etc.

promoție iși impart sufragiile 
specialiștilor aflați in grea dile
mă : Horia Tudor și Șerban 
Lupu. Horia Tudor a cîntat Con
certul de Mendelsohn cu un ton 
amiplu și generos, cu o frazare 
de mare respirație, in timp ce 
Șerban Lupu — interpretînd in 
întregime Concertul de Glazu
nov — a dovedit o sensibilitate 
de invidiat, un ton cald și cati
felat. Ar fi nedrept să omitem 
un alt violonist, Paul Zaharia, 
cu sonoritățile sale camerale 
sau pe pianista Mariana Hoto- 
ran, posesoarea unei tehnici re
marcabile. Am reținut de ase
menea pe Cristina Ardeleanu, 
ale cărei calități vizibile au fost 
din păcate oarecum estompate 
de dificultatea piesei alese (Con
certul de Sibelius).

Am regretat totuși faptul că 
la această manifestare nu și-au 
adus aportul decît violoniști și 
pianiști. Oare n-au existat ab
solvenți valoroși și la alte in
strumente ?

S MINUTE CU-

PE AGENDA ZILEI CONCERTUL 
VIITOARELOR STELE

• Tovarășul Gheorghe Radu
lescu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, reprezentan
tul permanent al României în 
Consiliul de Ajutor Economic 
Reciproc, președintele în func
țiune al Comitetului Executiv 
al C.A.E.R., a primit, joi dimi
neața, pe N. V. Faddeev, secre
tarul Consiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc, cu care a exa
minat unele probleme ale ac
tivității curente ale unor orga
ne C.A.E.R. pe perioada imediat 
următoare.

Qang Tao, ministrul construcții
lor, din această țară, a avut o 
întrevedere cu Petre Blajovici, 
președintele Comitetului de Stat 
pentru Economia și Administra
ția Locală.

La invitația Ministerului A- 
facerilor Externe, Stanislaw 
Trepczynski, adjunct al mini
strului afacerilor externe al Re
publicii Populare Polone, a fă
cut o vizită de prietenie în țara 
noastră, în perioada 31 mai—3 
iunie a.c.

• Vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socia
liste România, Ion Pâțan, a ple
cat, joi dimineața, în R. F. a 
Germaniei, pentru a participa 
la inaugurarea oficială a expo
ziției naționale „România se 
prezintă", care va avea loc la 4 
iunie, în orașul Diisseldorf.

• O delegație a Asociației de 
prietenie sovieto-română, con
dusă de V. P. Kudîkin, prim- 
vicepre.ședinte al Asociației 
„Znanie", membru în conduce
rea centrală A.P.S.R.,, a sosit 
joi, în Capitală. La invitația 
Consiliului General A.R.L.U.S. 
delegația va face o vizită în țara 
noastră.

• Joi, după-amiază, a sosit în 
Capitală, Valyi Peter, vicepre
ședinte al Guvernului Revolu
ționar Muncitoresc-Țărănesc Un
gar, președintele părții ungare 
în Comisia mixtă guvernamen
tală româno-ungară de colabo
rare economică, pentru a parti
cipa la întîlnirea de lucru a pre
ședinților celor două părți în 
comisie.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni. oaspetele ă fost salutat de 
Iosif Banc, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, preșe
dintele părții române în Comisia 
mixtă guvernamentală româno- 
ungară de colaborare economică.

• Joi a sosit în Capitală o de
legație a Uniunii întrajutorării 
țărănești din R.D. Germană, for
mată din Willi Stephan, mem
bru al Prezidiului Uniunii, Ernst 
Winter, membru al Secretaria
tului, și Harry Raneberg, direc
torul cooperativei comerciale 
țărănești din Tuchein, regiunea 
Magdeburg care, la invitația 
Uniunii Naționale a Cooperati
velor Agricole de Producție, va 
face o vizită în țara noastră.

• Joi dimineața delegația de 
specialiști din Republica Demo
crată Vietnam, condusă de Bui

La invitația Comitetului Na
țional pentru Apărarea Păcii, 
ne-a vizitat țara Jaques Muh- 
lethaler, președinte al Asociației 
Mondiale „Școala — instrument 
al păcii", membru al Consiliului 
Mondial al Păcii.

Mult talent, o remarcabilă teh
nică. bun gust, emoții și un ire
zistibil entuziasm tineresc. A- 
cesta ar fi. în sinteză, concertul 
absolvenților liceelor de muzică 
din București, concert ce a avut 
loc în Sala Radioteleviziunii și 
la care și-au dat concursul Or
chestra de Studio și dirijorul 
Carol Litvin. Absolvenții șco
lilor noastre de muzică se dove
desc pe an ce trece mai bine 
pregătiți, cu o maturitate preco
ce atît sub aspectul desăvîrșirii 
aptitudinilor native, al gîndirii 
muzicale și al tehnicii instru
mentale.

Și în acest an cei aleși să re
prezinte absolvenții promoției 
’71 au confirmat pe deplin aș
teptările. Toți cei ce au urcat 
pe podiumul prestigioasei săli 
au fost la înălțimea așteptărilor. 
Dar ca în orice domeniu artistic 
și aici au apărut vedetele, adică 
cei care ,,s-au desprins de plu
ton" printr-o mai pregnantă per
sonalitate, printr-o sclipire care 
n-ar fi exclus să apară ulterior 
și la colegii lor. Mă gîndesc la 
Ilinca Dumitrescu, care la cei 18 
ani ai săi este o pianistă for
mată, cu un discernămînt și un 
gust echilibrat și rafinat, cu re
surse tehnice uimitoare. „îndrăz
neala" sa a constat în abordarea 
concertului de Schumann, foarte 
pretențios atit ca dificultate 
nică și de concepție, cit și 
pericolul analogiilor ce se 
face, lucrarea fiind foarte 
cintată de interpreți iluștri, 
ciuda acestor impedimente, 
nara artistă a trecut cu brio 
ficultătile și a reușit să aducă 
chiar o notă personală interpre
tării Doi violoniști, colegi de

CRISTIAN MIHĂILESCU

„Compromisul" feminin sau... 
moda fără sezon.

IORDAN CHIMET, lau
reat al premiului Uniu
nii Scriitorilor pe anul 
1970.

— Debutul ?
— Am început ca umorist în 

timpul liceului la revistele 
Gluma, Veselia, Epigrama, cola- 
borînd apoi și la alte publicații 
ale genului din perioada 1940— 
1944. M-am simțit atras evident 
și de poezie. După câte îmi a- 
mintesc, am debutat ca poet 
prin 1943 la Vremea.

— Ați continuat ?
— îndeosebi. în primii ani de 

după eliberare, cînd am scris 
destul de multe versuri la Re
vista fundațiilor și Caietele de 
poezie ale lui Arghezi și Căli- 
nescu. Primul volum mi-a apă
rut însă mult mai tîrziu — în 
1967. L-am numit Lamento pen
tru peștișorul Balthazar, încer- 
cînd .să introduc în peisajul 
nostru poetic ritmul și atmosfera 
blues-ului.

— Ce-a urmat apoi ?
— Cîteva capitole izolate pu

blicate autonom la' Editura Me
ridiane și reunite după un timp 
în volumul Eroi, fantome, șo
ricei ce conține o serie de eseuri 
dedicate culturii mbderne, 
special filmului și 
populare.

— După 
deopotrivă 
copiilor ?

— Ca și , 
nerația mea mi-am îndreptat a- 
tenția cu dragoste spre lumea de 
miraje a copilăriei. Primul vo
lum (versuri) intitulat Cîte-o 
gîză, cîte-o floare (premiul Co- 
sinzeana oferit de Consiliul Na
țional al Organizației Pionieri
lor în 1970 — N.R.) a fost urmat 
la scurt timp de o carte, care 
de fapt, nu este strict rezervată 
copiilor — închide ochii Și vei 
vedea orașul. Această lucrare, 
care mi-a adus satisfacția pre
miului Uniunii Scriitorilor pe 
anul în curs, se poate include 
în cadrul artei pusă deliberat 
sub semnul purității infantile, 
ca pictura lui Paul Klee, de e- 
xemplu.

— Ce-aveți în prezent sub 
tipar ?

— Luna aceasta este progra
mată să apară la Editura Ion 
Creangă, o antologie a inocen
ței cu fragmente din marea li
teratură și arta plastică a lumii 
închinată copilăriei. .Cartea tin
de să demonstreze că idealul de 
inocență și candoare este de 
fapt o lege fundamentală a 
culturii moderne și că nu există 
nici un mare artist contempo
ran în literatură, plastică sau 
alte arte care să nu-și exprime 

.suprema dragoste pentru acest 
ideal al artei moderne. Am in
titulat antologia — Cele 12 luni 
ale visului.

— Și în pregătire ?
— Un volum de versuri și o 

carte de eseuri despre spiritul 
culturii noastre

Interviu consemnat de 
RADU LEVARDA

SIRNEA ITINERAR 
SENTIMENTAL

de 
ca

crestele Leaotei, ale Bucegi- 
lor, Piatra Mare, Postăvarul și, 
pierdută în ceață, Măgura 
Codlei. De aici din sat, drumu
rile se ramifică și duc spre 
locuri de frumuseți nebănuite, 
O oră și un sfert pînă la Peș
tera Liliecilor și Colțul Tur u- 
dăului, loc de popas, amintind 
de Babele din Bucegi, Cheile 
și Peștera Dîmbovicioarei la 
numai o oră de mers ; Ruinele 
Cetății lui Negru-Vodă, la 2 
ore; Creasta Piatra 
pe un drum de un 
inedit, în 4 ore;
Curmătura la 3 ore și jumă
tate.

In sat l-am întîlnit pe ini
mosul dascăl Nicolae Frunteș. 
El ne-a condus la Muzeul et
nografic unde stau mărturie a 
hărniciei și îndemînării șirne- 
nilor nenumărate obiecte de 
artizanat, cusături de artă 
populară, costume folclorice — 
îndeletnicire pe care și astăzi 
o mai au femeile din Șirnea.

A. V.

TaMfUIL

în
literaturii

cîte 
Și
alți

știm, 
cărțile

îndrăgiți 
dedicate

scriitori din ge-

Pe șoseaua națională Bra- 
șov-Cimpulung, după ce urcăm 
serpentinele de la Bran la 
Fundata, în dreptul km. 95, 
un panou ne invită să vizităm 
satul turistic Șirnea. Drumul 
spre sat coboară spectaculos, 
printre coline și stinci.

Așezat sub ștreașină 
munte, satul se dezvăluie
intr-o poveste. Casele stau răs
firate între coline, pe plaiuri 
domoale, pline de verdeață. 
Prin biroul de turism din sat 
se asigură excursioniștilor ca
zare, satul dispunînd de 150 de 
locuri. O bună aprovizionare 
oferă vizitatorilor Magazinul 
alimentar și bufetul din cen
trul satului, iar localnicii pre
gătesc renumite mîncăruri mo
cănești.

Șirnea se află la poalele Pie
trei Craiului, pe cumpăna de 
ape dintre bazinul Dîmboviței 
și bazinul Bîrsei. De jur împre
jur, ca niște străjeri, se văd

Craiului 
pitoresc 
Cabana

Sinema

întrebat ce film recoman
dă cititorilor pentru astăzi, 
cronicarul nostru de specia
litate Tudor Stănescu a re
luat o frază din recenta sa 
cronică :

Cinematograful, adevăratul 
cinematograf, este cel al tu
turora ori al nimănui... Unul 
din filmele acestui cinemato
graf, al tuturora, e reprezen
tat de ecranizarea romanului 
lui Horace McCoy, „ȘI CAII 
SE ÎMPUȘCĂ, NU-I AȘA 7“

eCADRAN 
ȘTIINȚIFIC

SIMPOZION DE 
BIODETERIORARE

100 DE DOLARI PENTRU 
ȘERIF : rulează la Sala Palatu
lui (orele 17; 20,15).

HELLO DOLLY ; rulează la Pa
tria (orele 9,30; 13; 16,30; 20).

ȘI CAII SE ÎMPUȘCA, NU-I 
AȘA 7 rulează la Capitol (orele 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21), Favo
rit (orele 9; 11,45; 14,30; 17,15: 20), 
Grădina Capitol (ora 20).

FACEREA LUMII : rulează la 
Central (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30), Aurora (orele 9,30; 
12; 15; 17,45), Tomis (orele 9; 11,45; 
14,30; 17,15), Giulești (orele 15,30; 
18; 20,30), Grădina Tomls (ora 
20,15), Grădina Aurora (ora 20,15).

DĂ-I ÎNAINTE COWBOY : rur 
lează la București (orele 9; 11,155 
13,30; 16,30; 18,45; 21), Arenele
Romane (ora 20,30).

ELEFANTUL SLOWLY : rulea
ză la Festival (orele 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30: 21). Grădina Festival 
(ora 20).

VULPILE ȘI ȘOARECII : rulea
ză la Doina (orele 9: 11,15: 13,30: 
16: 18,15; 20,30).

O FLOARE ȘI DOI GRĂDI
NARI : rulează la Luceafărul (o- 
rele 9; 12,30; 16; 19,30), Excelsior 
(orele 9; 12,30; 16; 19,30), Grivița 
(orele 9; 12,30; 16; 19,30), Flamu
ra (orele 9; 12,30; 16: 19.30), Mo
dem (orele 9; 12,30; 16; 19,30),
Stadionul Dinamo (ora 20), Gră
dina Doina (ora 20,15).

BĂTĂLIA DE PE NERETVA : 
rulează la Feroviar (orele 9;

Melodia (orele 9; 
Gloria (orele 9; 
Grădina Modern

ATLETIC
Ca ți la edițiile prece

dente. ziarul nostru oferă 
echipelor cîștiaătoare ale 
pentatlonului, cupele „Scîn- 
teia tineretului , trofeele 
cele mai importante ale a- 
cestei competiții destinată 
elevilor.

• • • « • • • • •

llîe Năstase calificat
in semifinala turneului
de la Rolland Garros

Campionatele internațio
nale de tenis ale Franței se 
apropie de finiș. Ieri, pe 
terenurile de la Rolland 
Garros, s-au jucat partide 
importante în sferturile de 
finală ale probei de sim
plu bărbați. Printre semi- 
finaliști se numără și jucă
torul român Ilie Năstase, 
care a ciștigat cu 6—1,
6—3, 3—6, 6—4 în fața a- 
mericanului Stan Smith, 
partidă întreruptă miercuri 
din cauza întunericului. In 
semifinale, Năstase 
vea ca adversar pe 
Frohling 
slovacul 
ritul nr.
calificat,
semifinale, eliminîndu-1 
6—4, 8—6, 1—6, 6—1
francezul Patrick Proisy.

PENTATLONUL
ȘCOLAR

Una dintre cele mai populare 
și mai gustate întreceri sportive,. 
ce se adresează exclusiv elevilor. 
Pentatlonul atletic școlar ediția 
’71 se încheie simbătă și dumi
nică, la Cluj, printr-un ultim a- 
salt decisiv pe care-1 vor încer
ca, pentru a cuceri titlul național, 
8 echipe de fete și 8 de băieți, 
cîte au dreptul să participe, po
trivit regulamentului, la finala 
pg țară. Dar iată echipele care 
și-au cucerit acest drept. împre
ună cu punctajele realizate

va a- 
Frank 
Ceho- 
favo-

(S.U-A.). 
Jan Kodes, 
1 al turneului, 
de asemenea,

Raliul actorilor
Pasiunea pentru raliuri se 

.ovedește molipsitoare. Du
pă cum ni se anunță, Auto
mobil Clubul Român și Clu
bul „Dinamo" organizează 
un raliu al actorilor... la ce
rerea acestora. El este dc 
fapt mai mult un pretext 
pentru spectacol decît o 
cursă adevărată. Maeștrii 
scenei vor parcurge numai 
170 km pe traseul București- 
Ploiești-Urziceni și retur, la 
20 iunie, sosind apoi pe sta-

dionul „Dinamo" unde 
cepe pentru public partea 
cea mai atractivă a progra
mului : probele de indemî- 
nare, un meci de fotbal în
tre două echipe de ’ actori, o 
cursă de karting pe zgură la 
care vor participa artiști și 
artiste care preferă probele 
de viteză în locul celor de 
rezistență, o paradă a modei 
și una a automobilelor vechi.

A. B.

pînă Ia această oră rezultatele 
obținute au fost ținute în cel mai 
strict secret, Mai întîi echipele 
de băieți : Liceul ,,Gh. Bariț" 
Cluj : 15.121 puncte — Liceul nr. 
10 Timișoara : 15.087 — Liceul 
„Octavian Goga" Sibiu : 14.219
— Liceul nr. 3 Tr. Severin ;
14.178 — Liceul „Frații Buzești" 
Craiova ; 13.615 — Liceul In
dustrial Cimpina : 13.522 — Li
ceul teoretic Tg. Ocna : 13.472 — 
Liceul „Bethleem Gabor" : Aiud: 
13.165. Iată și echipele de fete 
calificate pentru finală : Liceul 
„Gh. Lazăr" București : 15.500
— Liceul nr. 8 Iași : 15.311 —
Școala generală nr. 8 Roman : 
15.220 — Liceul nr. 2 Ploiești : 
15.053 — Liceul „Alexandru Mo- 
ghioroș" Oradea : 14.627 — Li
ceul nr. 10 Timișoara : 14.385.

O singură privire peste acest 
tabel și ne convingem că atle
tismul a recrutat numeroși pa
sionați în provincie, punind. din 
acest punct de vedere, in umbră 
Bucureștiul, care domina auto
ritar această întrecere. Faptul 
este pozitiv și-I subliniem ca 
atare. Citeva mii de echipe — 
cuprinzînd cîteva zeci de mii de 
atleți-școlari. care au luat star
tul la prima etapă a acestei 
competiții — inițiată și organi
zată de U.T.C. — este un alt as
pect pentru un bilanț pozitiv.

întrecerile sînt programate 
simbătă și duminică, probele 
Pentatlonului desfășurindu-se 
alternativ cu Concursul de decat
lon organizat de F.R.A., tot la 
Cluj și la care participă atleți din 
R.F.G., R. P. Polonă și România
— după următorul program : 
Stadionul Municipal Cîuj : sîm- 
bătă, orele 8,00 : 100 m. băieți, 
lungime băieți, 100 m. fete, lun
gime fete : orele 16,30 : festivi
tatea de deschidere, apoi ur
mează probele de greutate 
băieți și fete. Duminică, orele 
8.00 înălțime băieți și fete, 400 
m. fete și 800 m. băieți, orele 
13.00 festivitatea de închidere a 
competiției și de premiere a cîș- 
tigătorilor și participanților.

Echipele de fete și băieți, care 
vor cuceri locul intîi, vor primi 
titlul de campioane naționale la 
Pentatlonul atletic școlar și li se 
vor decerna Cupele „Seînteii ti
neretului". Echipele clasate pe 
locul II vor primi cupe din par
tea C.N.E.F.S. jar cele de pe 
locul III din partea F.R.A.

Comitetul Central al U.T.C. va 
oferi cîștigătorilor, ca și celor
lalți participant! medalii, di
plome, fanioane, insigne precum 
și numeroase alte premii în e- 
chipamente și materiale spor
tive, obiecte de uz personal.

Succes deplin atleților școlari!
C. V.

RETROGRADEAZĂ
Se-adună subiectele juventis- 

te și, de la săptămînă la săp- 
tămînă, e tot mai greu să le se
lectezi. Spectatorii devin mai 
interesați, ei — eadeții — mai 
infierbîntați, arbitrii mai solici
tați, antrenorii mai mobilizați. 
Cîte subiecte, nu ? N-avem însă 
nici timp, nici 
toate și atunci 
mai. cît putem

...Piticii care 
mult de 12 ani 
tiștii de miine, 
chemați să se constituie în echi
pe ad-hoc (pe străzi, pe cartiere, 
pe blocuri, pe prietenii — ori
cum, numai să se adune) și să 
participe, in vacanța care se a- 
propie, la „CUPA CRAVATELE 
ROȘII". Inițiativa, demnă de în
focate aplauze, aparține Consi
liului național al organizațiilor 
de pionieri — în colaborare cu 
Federația de fotbal și cu spri
jinul publicațiilor ..Fotbal" și 
„Sportul".

...Antrenorii Ola și Cosmoc au 
alcătuit un lot lărgit de 37 ju- 
ventiști pentru „Cupa balcanică 
de tineret", programată la înce
putul lunii iulie în Grecia 
Fiind o competiție rezervată ju
cătorilor sub 23 de ani. e firesc 
să ne gîndim însă în primul rînd 
la acei juventiști care nu fac 
parte din clubul tricolorilor sau 
din reprezentativa olimpică. 
Putem, astfel, trece prin focul 
turneelor un contingent mai 
larg de tineri. Dar, pină în iu
lie, mai avem timp să discutăm 
pe această temă.

...Doi colegi de la „Sportui", 
Al. Constantin și Mircea M. Io- 
nescu, au publicat săptămînă 
trecută o anchetă amplă și in
teligentă pe tema „Campionatul 
de tineret-rezerve, o ecuație cu

spațiu pentru 
le inserăm nu
mai zgîrcit...
nu numără mai 
— adică juven- 
poimîine — sînt

MERIDIAN
• PE POLIGONUL TUNARI 

se va desfășura între 6 și 9 iu
nie cea de-a XlV-a ediție a 
Campionatelor internaționale de 
tir ale României. La întreceri 
și-au anunțat participarea țin- 
tași din 20 de țări : Anglia. Au
stralia, Belgia, Bulgaria, Ceho
slovacia, Cuba, Elveția, R.D. 
Germană, R.F. a Germaniei, 
Grecia, Iugoslavia, Italia, Nor
vegia, Polonia. Spania, S.U.A., 
Ungaria, U.R.S.S., Turcia ' ~ 
mânia.

• „MARELE PREMIU 
PĂȚI" la talere — ediția

și Ko-

CAR- 
a IV-a

Ieri au început la Bucu
rești lucrările celui de-al 
II-lea Simpozion de biodete
riorare, organizat sub egida 
Ministerului Industriei Con
strucțiilor de Mașini, Insti
tutului de cercetări și proiec
tări pentru industria elec
trotehnică, și a Societății de 
Științe Biologice din Repu
blica Socialistă România.

„Studiul biodeteriorării are 
astăzi o importanță covârși
toare pentru progresul eco
nomiei — ne-a declarat tov. 
Florin Tănăsescu, directorul 

Incepind cu carai- 
atmosferice și termi- 
viețuitoarele și pian- 
proiectarea și con-
industrială — ma-

utilaje, mase plastice.

I.C.P.E. 
teristici 
nind cu 
tele, în 
strucția 
șini. i— . , ------ ,
produse lemnoase — studiul 
biodeteriorării are aportul 
său substanțial nu numai la 
durata de folosire a acestora, 
dar și la buna lor exploatare.

Deci, în atenția specialiștilor 
biodeteriorarea se află pe a- 
ceeași treaptă de importanță 
Cu poluarea atmosferică".

De pe agenda comunicărilor 
la acest simpozion am reți
nut : „Biodeteriorarea și im
plicațiile ei în industrie", 
„Degradarea biologică — fac
tor integrant intre agenții a- 
gresivi din mediul înconju
rător", „Biodeteriorarea cau
ciucului", „Poluarea și bio
deteriorarea", „Eficienta pro
tecției antivegetative a care- 
nei navelor".

A! doilea Simpozion de 
biodeteriorare, cu o durată 
de patru zile, iși va desfășura 
lucrările alternativ la Bucu
rești Și Brașov, unde parti- 
cipanții vor mai avea prile
jul să viziteze importante o- 
biective industriale.

SORIN-ȘTEFAN STANCIU

FARUL ?
multe «cunoscute»". Cîțiva an
trenori de la marile noastre'clu
buri expun păreri bune de dis
cutat. In vară, cind vom avea 
răgaz, le vom discuta și noi.

...Un juventist — Cojocaru, 
de la echipa de tineret-rezerve 
a Steagului roșu — apare pe 
lista clienților comisiei de dis
ciplină și este suspendat 4 eta
pe pentru injurii aduse arbitri
lor. După cîte ne amintim, pot 
fi numărate pe degetele unei 
singure mîini cazurile asemănă
toare care l-au precedat. Ceea 
ce nu ne împiedică să fim întru-

Juventiștii
fată

vă

că 
Ti-

CLAY SE

16; 19,30), 
16; 19,30), 
16; 19,30),
20.15) .

CAZUL 
torla 
18,30;

AVENTURILE LUI TOM SA
WYER ; MOARTEA LUI JOE IN
DIANUL : rulează la Timpuri 
Noi (orele 9,15; 12,30; 15,45).

PROGRAM DE FILME DOCU
MENTARE : rulează la Timpuri 
Noi (orele 18,45—20,45 In conti
nuare).

PREȚUL PUTERII : rulează Ia 
Lumina (orele 9; 11,15; 13,30: 16; 
18.30; 20,45).

IN ARȘIȚA NOPȚII : 
la înfrățirea 
20).

SECRETUL DIN SANTA VIT
TORIA : rulează la Buzeștl (ore
le 14,30; 17,15), Grădina Buzești 
(ora 20.30).

EU, FRANCISC SKORINA : ru
lează la Dacia (orele 8,45—20 în 
continuare).

SUNETUL MUZICII : rulează la 
Bucegi (orele 10; 16,30; 20), Arta 
(ora 16), Grădina Bucegi (ora 20), 
Grădina Arta (ora 20).

MIHAI VITEAZUL : rulează la 
Unirea (orele 16,30; 20,15), Grădi
na Unirea (ora 20,15).

BUTCH CASSIDY SI SUNDAN
CE KID : rulează la Lira (orele 
15,30; 18), Floreasca (orele 15,30; 
18; 20,15), Miorița (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18.15; 20,30), Grădina Vi- 
tan (ora 20,15), Grădina Lira (ora
20.15) .

HAIDUCII 
ZESTREA 
rulează la 
15,30: 19.15), 
19), Moșilor

SERATA : 
rele 9.15: 
20,30).

PRINTRE COLINELE _______
rulează la Rahova (orele 15.30: 18;
20.15) .

PAN WOLODYJOWSKI : ru
lează la Progresul (orele 15.30: 19).

CEI TREI CARE AU SPERIAT 
VESTUL : rulează la Pacea (ore
le 16; 18: 20). Cosmos (orele 18'.
20.15) .

DOAR UN TELEFON : rulează 
la Crîngaș! (orele 16: 18; 20).

DOMICILIUL CONJUGAL : 
lează la Viitorul (orele 16: 18:

CRONOMETRUL : rulează 
Ponular (ora 15,30).

CLANUL SICILIENILOR : 
lează la Popular (orele 18: 20.15).

PE COMETA : rulează la Mun
ca (orele 16: 18: 20).

CHEMAREA FRONTULUI : ru
lează la Cosmos (ora 15.30).

ULTIMUL SAMURAI : rulează 
la Vitan (orele 15.30: 18).

ADIO, GRANADA ! : rulează la 
Laromet (orele 15.30: 17,30; 19.30), 
Flacăra (orele 15.30- 18: 20.151.

C. L. : rulează la 
(orele 9; 11,15: 13,30: 

20,45).

12,30;
12,30;
12,30; 
(ora

rulează
(orele 15,30; 17,45;

LUI ȘAPTECAI ; 
domnitei ralu : 
Drumul Sării (orele 
Ferentari (orele 15; 

(orele 15,30; 19). 
rulează la Volga (o- 

11.30: 13.45: " -----16: 18.15:

VERZI :

ru- 
20).

la

TU-

•V

totul de acord cu sancțiunea.
...Aplaudăm măsura federației 

de a delega arbitri neutri și la 
partidele de tineret. Cum au 
apărut arbitrii neutri. gazdele 
nu mai simt victoria în buzunar. 
Exemple : Farul — F.C. Argeș, 
arbitrul Al. Văduvescu din 
București, rezultat 1—2 ; U.T.A. 
— Dinamo, arbitru I. Ritter din 
Timișoara, rezultat 0—2 ; ,.U"
Cluj — S.C. Bacău, arbitru Ma
rian Stelian din Sighișoara, re
zultat 1—1 ; Dinamo — Petro
lul. arbitru I. Hristea din Ale
xandria, rezultat 1—1. Ne pare 
bine că și federația a ajuns — 
chiar și acum — la o măsură 
solicitată de cîteva cluburi și de 
noi, de la această rubrică, încă 
din toamnă. »

...Să spunem cîte ceva, ba 
chiar mai multișor, despre ul
tima etapă juventistă. Primele

trei clasate (Petrolul, „U“ Cluj 
și Steaua) s-au deplasat toate, 
dar numai Petrolul a venit a- 
casă cu un punct. Celelalte au 
clacat la Pitești (unde mînjii 
merg tot mai bine de cînd îi 
antrenează Halagian) și, res
pectiv. la Brașov. Galbenii de la 
Ploieștii au. deci, trei puncte a- 
vans fată de „U“ Cluj și Steaua 
aflate la egalitate. Cum progra
mul celor cinci etape rămase 
pare la fel de ușor (sau la fel 
de greu !) pentru toate trei, se 
presupune că titlul juventist va 
fi hotărît în 13 (!!) iunie la 
Ploiești, unde steliștii pot în
cerca ultima carte în meci di
rect. Evident, vom fi de 
la acest derbi juventist și 
vom informa pe larg.

...în sfirșit, să spunem 
Farul iar a pierdut (0—3 la
mișoara). Norocul constănțenilor 
că nimeni n-are ideea să întoc
mească — oficial — un clasa
ment general, adiiționind punc
tele formației I cu cele ale e- 
chipei de tineret. (în treacăt fie 
spus. în Uniunea Sovietică așa 
s-a hotărît titlul de campioană 
cîndva, iar in alte cîteva țări 
s-a încercat de asemenea acest 
sistem). Știți ce-ar ieși în a- 
ceastă eventualitate ?

Rapidulețul n-ar mai avea 
prea multe șanse la titlu. Pe
trolul ar putea încă spera, ca 
și Steaua, iar în lupta pentru 
locul III (devenit magnetic după 
recenta hotărîre a U.E.F.A.), ar 
interveni și studenții clujeni. Ca 
să nu mai vorbim că Progresul 
ar fi salvată de pe acum, iar 
constănțenii, ar fi serios ame
nințați cu retrogradarea. Nu vă 
speriați, însă. căci nu s-a 
schimbat sistemul. Deocamda
tă !

RETRAGE ?

G. MITROI

Furios de a vedea că fo
tografiile făcute de Frank Si
natra în timpul meciului său 
cu Frazier nu suscită vreun 
interes deosebit în timpul 
vînzării lor în scop de bine
facere, marea vedetă a bo
xului profesionist, Cassius 
Clay a declarat : „Dacă ele 
nu valorează nici 50 de do
lari, nu-mi rămîne altceva de 
făcut decît să mă retrag". 
Popularitatea de care se 
bucură Clay a făcut ca a- 
ceastă amenințare să fie su
ficientă. Cele 28 de fotogra
fii au și fost vîndute la pre
țul de peste 10.000 
(!) pe care Sinatra 
ca donație la două 
cercetări medicale.

dc dolari 
i-a depus 
centre de

V. R.

— va avea loc Ia poligonul Tu
nari în zilele de 6 și 7 iunie. Iși 
vor disputa întîietatea sportivi 
din Bulgaria. R.D. Germană, 
Iugoslavia, Norvegia, Turcia, Ro
mânia etc. Duminică, cu înce
pere de la ora 9,00, sînt progra
mate întreceri de trap și skeet
— 100 talere la seniori, femei și 
juniori.

• ECHIPA VEST-GER- 
MANA de fotbal Munchen 
1860 și-a încheiat turneul 
întreprins în țara noastră, 
jucind ieri, la Pitești, cu 
formația F. C. Argeș. Vic
toria a revenit fotbaliștilor 
români cu scorul de 6—1 
(4-0).

• LA CAGLIARI au luat sfîr- 
șit întrecerile turneului de ca
lificare pentru campionatul eu
ropean masculin de baschet. Ia
tă clasamentul final al compe
tiției : 1. Bulgaria — 8 puncte ; 
2. Italia — 6 puncte: 3. Belgia — 
4 puncte ; 4. Albania — 2 pun
cte ; 5. Anglia — 0 puncte. Pri
mele două formații clasate au 
obținut calificarea pentru tur
neul final al campionatului eu
ropean programat in luna sep
tembrie la Essen (R.F. a Ger
maniei).
• TURNEUL INTERNAȚIO

NAL DE FOTBAL (rezervat e- 
chipelor de tineret) de la Lille 
a fost ciștigat de formația iugo
slavă Split. In finala competiției 
fotbaliștii de la Split au învins 
cu 3—1 (după executarea lovi-

turilor de la 11 ni) echipa Leeds 
United.

In partida pentru locurile 3-4, 
Ujpest Dozsa Budapesta a în
trecut cu scorul de 1—0 for
mația Hanovra (R.F. a Germa
niei).

• CEA DE-A 13-A ETA
PA a Turului ciclist al Ita
liei, Salo — Sottomarina 
(218 km), a fost cîștigată 
de belgianul Patrick Sercu 
în 5h 41’50”. Pe locul doi, 
în același timp cu învingă
torul a sosit italianul Ma
rino Basso.

MERIDIAN

VINERI, 4 IUNIE 1971
Teatrul de Operetă : CONTESA 

MARITZA — ora 19,39 ; Teatrul 
Național ,,I .L. Caragiale" (Sala 
Comedia) : CAMERA DE ALĂ
TURI — ora 20 ; (Sala Studio) : O 
FEMEIE CU BANI — ora 20 ; 
Teatrul de Comedie : CHER AN
TOINE — ora 20 ; Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (Schitu Măgu- 
reanu) : LEONCE ȘI LENA — ora 
20 ; (Sala Studio) : PURICELE IN 
URECHE — ora 20 ; Teatrul „C. 
Tănase" (Sala Savoy) : BIMBIRI- 
CA — ora 19,30 ; Teatrul Giulești : 
TANGO LA NISA — ora 19,30 ; 
Teatrul „Ion Creangă" : CARA- 
GIALE, O SOACRĂ ȘI ALȚII — 
ora 16 (premieră) ; Teatrul „Țăn
dărică" (Str. Academiei) : TIGRI- 
ȘORUL PETRE — ora 15 ; Tea
trul „Ion Vasilescu" : REVISTA 
LA VOLAN — ora 19.30 ; Circul 
.,Globus" : ARENA PRIMĂVERII 
— ora 19,30; Ansamblul „Rapso
dia Română" : LA IZVOARE 
DE FRUMUSEȚE — ora 18,30.

El/v
VINERI. 4 IUNIE 1971

O 17,00 
Teleșcoală. 
examenul 
Căminul, 
nescu e 
„Daniela
• 19,10 _________ ____ w
1001 de seri • 19,30 Telejurnalul 
de seară. Sport. « 20,10 Reflector
• 20,25 Mai aveți o întrebare ? 
Din nou despre Inimă. Un dialog 
multiplu și inedit cu savanți din 
mai multe țări europene ® 21,25 
Film artistic : „Hăituiții". Un 
film cu Dirk Bogarde și Elisa
beth Sâllers. Premieră pe țară, 
n 22,45 Telejurnalul de noapte
• 23,00 închiderea emisiunii.

Deschiderea emisiunii.
Consultații pentru 

de admitere • 18,00 
Emisiune de Marin Stă- 
18,50 Lumea copiilor,
și Așchiuță poștași")
Tragerea Loto ® 19,20

Redactorul paginii
VIOREL RABA
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în principiu, toată lumea este de acord: 
cadrele economice cu pregătire medie 

și vor fi necesaresint
De astă dată se părea că lucru

rile vor merge de la sine. Urma 
să se rezolve repartizarea în 
producție a celor 122 de absol
venți din promoția 1970 ai Li
ceului economic Ploiești, se în
trevedea posibilitatea ca și cole
gii lor mai mari, 26 la număr, 
cu examenul de bacalaureat sus
ținut încă din 1969 și neangajați 
nicăieri, să se poată încadra în 
producție, la locuri de muncă • 
corespunzând pregătirii lor de 
specialitate. Pînă a ajunge la a- 
ceastă concluzie, și problema să

, a

de exploatarea

fie rezolvată în întregul ei, 
trecut, însă, destul timp, a 
trebuit multă bătaie de cap. Di
recția muncii a județului Prahova 
analizase situația din zece uni
tăți economice în vederea de
pistării locurilor vacante sau a 
creării lor. Rezultatele, în această 
fază, erau departe de a fi satis
făcătoare. Ce era de făcut ? In 
anexa HCM 884 din 24 iunie 
1970, hotărîre ce reglementează 
repartizarea absolvenților liceelor 
era precizat numărul de cadre 
economice medii ce se preconiza 
a fi asimilate de către ministere 
pentru întreprinderile din sub
ordine. Pornind de aici, o comisie 
constituită la nvielul școlii, cu 
sprijinul direct al consiliului 
popular județean, a luat legă
tura cu diferite centrale și 
grupuri industriale, stabilind, de 
comun acord, unde anume să 
fie încadrați tinerii și cîți anu
me. Pînă aici toate bune. Pune
rea în fapt a acestei măsuri s-a 
dovedit însă 
dificilă.

• Direcția 
iești acceptă 
cei repartizați, dar numai ca... 
vînzători.

Postură care, de la sine înțe
les, însemna ignorarea anilor de 
învățătură, reprezenta, în speță, 
un compromis. Așa îneît, pe bună 
dreptate nu a putut fi luată în 
considerare.

• Combinatul
și industrializarea lemnului se 
declară de acord.

în scurtă vreme însă găsește o 
modalitate de a-i „pasa“ pe cei 
doi absolvenți în alte județe.

• Uzina de utilaj petrolier 
„1 Mai“ refuză categoric: „Nu 
ne sînt necesari!“

• Institutul de foraj extracție 
Cîmpina își dă în principiu a- 
sentimentul.

Cînd tinerii se vor prezenta 
pentru angajare li se va spune 
însă că au greșit adresa.

dechiar funcția de calculatori 
salarii. Așadar, oamenilor pe care 
instruirea lor îi recomandau pen
tru astfel de posturi le-au fost 
preferați alții, în fapt, necali
ficați.

Ni s-ar putea reproșa că acor
dăm o prea mare atenție unei 
chestiuni care la data actuală 
și-a găsit deja rezolvarea. Nu 
uităm însă că după primul duș 
rece au trebuit să mai treacă încă 
luni de zile, luni în care — așa 
după cum ne informează tova
rășul Aurelian Caluda, inspector 
în cadrul Oficiului forțe de 
muncă, din cadrul _Direcției 
muncii a județului Prahova :

De ce este atît de sinuos

DRUMUL ANGAJĂRII
LOR ÎN PRODUCȚIE?

a fi mai mult decît

comercială Plo- 
să-i primească pe

în sfîrșit, un ultim exemplu 
dintre atîtea altele :

• Uzina de utilaj chimic es
camotează încadrarea a două 
fete : „Nouă ne trebuiesc băieți 1“ 
Cererea este îndeplinită.. Slavă 
domnului, aveai de unde alege... 
Dar și de astă-dată totul se re
zumă doar Ia vorbe. Deși în în
treprindere s-au făcut în inter
valul celor opt luni trecute de 
atunci angajări — după cum ne 
informează tovarășul Ion Cris- 
todur, șeful serviciului personal : 
14 absolvenți ai liceului teoretic. 
Dintre aceștia, unii îndeplinesc

' VÎRSTA
EXAMENELOR

„Mai rugîndu-ne aici, mai ame
nințând cu analiza serioasă a 
structurii personalului dincolo, 
să putem răsufla ușurați". In
discutabil, chiar dacă repartiza
rea în producție a absolvenților 
de anul trecut, a celor rămași 
încă din 1969 la Liceul econo
mic din Ploiești a fost cu chiu 
cu vai bifată, fondul problemei 
rămîne în continuare în suspensie. 
Se apropie sfîrșitul unui nou an 
școlar. O nouă promoție bate la 
ușa repartizării în producție. în 
vară, de pildă, numai la cursu
rile de zi își vor da bacalaurea
tul 179 de, elevi, 150 cu spe
cialitatea contabilitate, 28 mer- 
ceologie. Pentru ei existau la 
1 martie a.c., în perspectiva ur
mătoarelor trimestre, doar 70 de 
locuri vacante : 27 sigure și 37 
create prin pensionări (6 la U- 
zina de mecanică fină Sinaia, 4 
la I.R. Cîmpina, 4 la Uzina de 
reparat utilaj petrolier Ploiești). 
Și restul ?

Așa stînd lucrurile, credem că 
este momentul să acționăm asu
pra acestei probleme, timpul ră
mas pînă la absolvire dînd posi
bilitatea să se evite situațiile pre
cedente cînd totul a apărut pe 
seama comodității celor ce tre
buiau să rezolve din capul lo
cului lucrurile. Și iată pe ce ne 
întemeiem afirmația de mai sus.

în județul Prahova sînt înre
gistrate 37 de posturi care cer 
studii economice medii, locuri 
ocupate în prezent de salariați ce 
au și calitatea de pensio
nari. Pe de altă parte; 275 de 
locuri sînt ocupate de oameni 
fără pregătire de specialitate — 
mulți doar cu 4—5 clase ele
mentare — menținuți prin dero
gări speciale date de forurile 
tutelare în baza unor acte nor
mative legale. în acest caz cre
dem că se poate apela la pre
vederile HCM 947 din 1970 care 
prevede obligația ministerelor, a 
organelor centrale și ale admi
nistrației de stat, precum și a 
comitetelor executive și consi
liilor populare de a lua măsuri 
pentru înlocuirea treptată, pînă 
în 1975, a cadrelor ce ocupă 
posturi solicitînd studii medii de 
specialitate. Cu atît mai mult cu 
cît cadre pregătite în această 
specialitate sînt atît de necesare 
în următorii ani, cînd se preco
nizează introducerea pe scară 
largă a mașinilor electronice, a 
mecanizării evidenței contabile 
și programării. Considerăm că 
se impune ca încă de la admite
rea în liceele economice să se 
știe cu exactitate care sînt ce
rințele de cadre, fiind necesar 
ca între școală pe de o parte și 
întreprinderile care solicită ab
solvenții, pe de alta parte, să se 
încheie contracte ferme — așa 
cum se procedează de altfel în 
cazul învățămîntului tehnic pro
fesional. Contracte în care să fie 
stipulate obligații și răspunderi 
reciproce de ambele părți. Tot
odată considerăm util să atragem 
atenția asupra luării în studiu a 
posibilității ca pregătirea acestei 
categorii de specialiști, care la 
ora actuală intră și în atribuția 
liceelor economice din subor- 
dinea consiliilor populare jude
țene, dar și a unor ministere și 
organe centrale, să fie t făcută 
centralizat de către un singur 
organ coordonator. N-ar fi, cre
dem noi, decît în serviciul pre
întâmpinării situațiilor relatate 
mai sus.

GH. GHIDRIGAN

Un debut cu mult deasupra 
celor discutate pînă acum aici se 
arată a fi această carte de schi
țe a lui Valentin Șerbu — Pro
vinciale — Ed. Cartea Româ
nească. Este meritorie mai în- 
tii de toate încadrarea serioasă 
a autorului în specificul genului 
scurt. Valentin Șerbu nu scrie 
așadar schițe sau povestiri nu
mai pentru că i-ar lipsi un su
flu epic mai amplu, ci dovedeș
te o bună cunoaștere a specifi
cului și economiei acestor specii 
literare.

In al doilea rînd sînt demne 
de remarcat la Valentin Șerbu o 
mare acuratețe de mesaj, limpi- j.x unei parab0|e! capacita- 

a esențializa un conflict 
atmosferă conflictuală, 
ca din toate elementele 
minime) să rezulte o 

’ Veți

VALENTIN ȘERBU:

PROVINCIALE
ce. urmuzian, despre acestea : 

. „Ideile ar fi, după umila mea 
părere, niște bule dintr-un soi 
de materie subtilă din niște par
ticule atît de fine, că ne-am în
grozi măsurîndu-le. însăși com
poziția lumii e grosolană față de 
compoziția ideilor... Ideile aces
tea călătoresc prin spațiu cu vi
teze amețitoare și tot umblîncl 
de colo colo, își fac brusc loc 
în capul unui om, din pricini 
greu de pătruns cu mijloacele de 
cercetare de astăzi. O dată cui
bărite într-un oap, anevoie iși 
părăsesc culcușul, uneori numai 
în urma decapitării își iau din 
nou zborul".

Nimic „provincial" in aceste 
povestiri, ci mai degrabă o pos
tură ironică a relatării. Pfrso-

najele trăiesc cu convingerea fi
rescului incit ansamblul volu
mului pare a fi alcătuit din au- 
tomatisme, din „provinaialisme“ 
deci. în această perspectivă ni 
se pare întemeiat că un rămar 
de tablouri „visează să participe 
la o expoziție a cadrelor și nu 
o dată s-a gîndit că pictura vii
torului se va exprima prin în
rămări de spații", sau că un ne
gustor de obiecte vechi prețu
iește la un palton ponosit, mai 
mult decît stofa, amintirea per
sonalității celui ce-1 purtase.

Toate aceste lucruri au gra
dul lor de spectaculozitate șl 
constituie motivele pentru care 
exprimam anume rezerve mai 
sus. Ii rămîne credem lui Valen-

provinciale

tin Șerbu obligația de a aplica 
o schemă bine stăpînită pe un 
material epic mai bogat, mai 
stufos în referințe, mult mai dis
ponibil pentru interpretări se
cundare. Cîștigînd mai multă 
gravitate sîntem convinși că Va
lentin Șerbu își va arăta adevă
rata măsură a talentului său.ditatea 

tea de 
sau o 
pentru 
(adesea 
proză încheiată, rotundă. " 
spune că meritele de mai sus ar 
trebui să ne dirijeze spre Mau
gham sau spre Moravia, pentru 
că numirea unor atari virtuți țin 
de însăși perfecțiunea genului, 
iar întrunirea lor la un debu
tant ar însemna depistarea unui 
caz de excepție. Da și nu ; ex
cepție face Valentin Șerbu doar 
între debutanții care scriu du
pă niște precepte estetice mai 
mult ghicite, dar vom vedea, pe 
de altă parte, că din rigorile po
menite mai sus prozatorul și-a 
însușit deocamdată numai as
pectul lor imediat, utilitar.

De obicei „cazurile" care-1 a- 
trag pe autor sînt puțin obișnui
te, chiar dacă nu neapărat in
solite : un oarecare Bordeianu 
trăiește cu impresia că slujește 
artele și științele, din simplul 
motiv că singurele sale ocupații 
erau acelea de a poza gol în fa
ța studenților de la pictură și 
de a-și oferi fizicul pentru ex
periențele unui institut de psi
hiatrie. Un umor negru se des
prinde de aici, ca și din povesti
rea Răspândirea cunoștințelor, 
cea care descrie modul în care 
poate fi folosit mitul Iui Pro- 
meteu, bunăoară, pentru a câș
tiga un pahar de vin. Leagănul 
vieții aduce un soi de apologie 
a impasibilității, dusă pînă la 
absurd, cu tușe groase, satirice, 
în timp ce Buzdugan și Esofache 
se poate numi o fabulă despre 
efectele monstruoase ale fanta- 
zării. Buzdugan prospectează vii
torul prevăzând de exemplu po
sibilitatea unor seruri care să 
injecteze geniu, în timp ce E- 
sofache este obligat să-1 ascul
te, (știind că toți antecesoriii săi 
abandonaseră la un timp), ade
menit de perspectiva moștenirii 
unei pendule.

Reduse așadar Ia schema nu
dă nu găsim în aceste schițe de
cît un mecanism simplu care 
susține o idee menită a fi de
monstrată. Dar Valentin Șerbu 
este, deasupra acestei șcheme, 
un subtil umorist, un observator 
al nuanței și al ideilor vehicu
late de diverse mode literare. 
Iată cum se exprimă el, am zi-

AHILE
OVIDIU ALEXANDRU

O carte de versuri foarte ete
rogenă. Ovidiu Alexandru osci
lează de la o manieră la alta, nu 
reușește să se fixeze prea mult 
timp pe o formulă, improvizea
ză vizibil stînjenit. Ar părea cu
rios, dar poetului îi lipsesc toc
mai obsesiile, de unde o vizibilă 
suficiență în abordarea oricărei 
tematici. Altfel spus, pasiunea 
pentru poezie rămîne doar la 
stadiul antrenării unei discursi
vități, cu insule de prospețime 
„metafizică", cu mult balast pe 
lingă o idee nu prea generoasă. 
Iată cum arată prima parte din 
Acuzarea seminției sentimentale: 
„Complici ai rupturilor de di
guri / Prin care respiră ocea
nele / Voi sînteți destinați să în
doiți / Discursuri de lavă / Ca
pete de flori și de oameni / Vor 
aduce izvoarele / Lacrima voas
tră albastră / Va arde în tem
plu fecioarele / E seară cînd tre
ce soarele / Umil pe masa ola
rului4 ș.a.m.d.

Introducerea unei terminolo
gii specioase în desfășurarea 
poeziei sporește ariditatea ei. 
Autorul vorbește de „monade", 
de „paritate" sau folosește pur 
și simplu prețiozități distonante : 
„neotică firidă", „ireversibilul 
nimb", „sandale lipăind negativ", 
„vreri feministe", „fruntea de 
vid perpetuu despicată de ful- 
gere“, „ochiul getic penitent".

Singura înțelegere pe care o 
putem avea pentru asemenea 
sintagme este aceea de a accep
ta la Ovidiu Alexandru o inten
ție polemică. Lexicul compozit 
poate însemna uneori o ieșire 
de sub tirania cuvintelor, iar

pe un plan mai vast un „mani
fest de avangardă". O „garoafă 
albastră M.B.W." pare a fi o 
floare de metal pictată de Le- 
ger. In altă parte același grup 
de litere M.B.W. este numit ico
nostas (!) sau pur și simplu nu 
sugerează o realitate cognoscibi
lă. este autarhie deplină: „O- 
dihnă duhului pe țărmul / Unde 
e totul unison / Un topitor cule
ge valul / Și-1 tipărește pe pă- 
mînt / Orbecăind pe cheiul nop
ții / Ei pling și satură vulcanii / 
Din care crește M.B.W." (s.n.).

Mergând însă pe asemenea căi 
orice poet trebuie să-și refuze 
decis apropierea de formule 
sentimentale sau de ambiții teo- 
retizante, ceea ce nu face Ovi
diu Alexandru. Poemul Sîntem 
barbarii etalează bunăoară în- 
tr-o discursivitate de serial ex
plicații existențiale de o incon
sistență evidentă, a căror legi
timitate chiar și metaforică nici 
nu poate fi luată în discuție : 
„Sîntem barbarii / atîtea senti
mente ne devin / adîncuri mile
nare // Sîntem barbarii / mu
rim cu sentimentele în floare >1 
culegătorii mierii nu mai vin / f 
Sîntem barbarii / noi vom cutre
mura minciuna / și optimismul 
cosmic cu sfînta libertate" etc.

ele

I. DURAC

pentru 
Mircea 

cercetări
„Locul 

centrale-

Undeva, așadar, eîteva zeci de mii de țineri se pregă
tesc să-și ia zborul !...

Cunosc bine această stare, această psihoză a exame
nului (a unui

r'T *

patriei noastre își consumă în aceste zile — 
le

(Urmare din pag. 1)

I■

nului (d unui examen, firește; greu,!), am trecut prin ea 
în mai mulfe rânduri; însemnările de față nu au o altă 
menire decît aceea de a încerca să mă fac simțit aproa
pe, alături de toți cei ce-și pun acum la încercare memo
ria și puterea de muncă, făurindu-și în același timp visuri 
sau planuri de viitor (admițînd, mai ales, condiția unei 
reușite depline !).

„Vîrsta examenelor' — de orice natură ar fi ele — 
este poate cea mai deplină vîrstă a muncii, a conștiinței 
de sine, a ambițiilor pozitive. Dar totodată — și nu în 
ultimul rînd! — este vîrsta alegerii! Vîrsta opțiunii pen
tru un domeniu de activitate anume. Și poate că tocmai 
aici, în această alegere, constă responsabilitatea candi
datului : aceea de a fi pe deplin conștient că și-a ales 
o cale, o meserie anume, capabilă să-i aducă — peste 
ani I — satisfacția împlinirii de sine.

...Retrași în încordarea tăcută a studiului, zeci de mii 
de tineri ai patriei noastre își consumă în aceste zile — 
și încă în cele ce vor urma — sudoarea muncii dătătoare 
de încredere. Se pregătesc pentru un zbor anume —poa
te că primul dintre cele adevărate! Au toate porțile 
deschise, o știu ! — dar poate că n-ar fi rău ca, prinși în 
viitoarea festivă a verii care ne așteaptă, să nu uităm să 
le adresăm un cuvînt de curaj și, mai ales, de încredere ! 
Să fim în acest fel prezenți- (părinți, pedagogi sau pur 

și simplu prieteni), alături de zbuciumul lor lăuntric, de 
speranțele lor. Să fim alături de cei meniți, mâine, să con
tinue și să desăvârșească ceea ce încercăm să împlinim 
noi astăzi !

Forestierii

ELEVUL
ARE

GUTURAI
colț de coală albă. Pe urmă, 
fiecare iși aranja, după voie, 
„concediul".

— Eu miine și pcimiine aș 
vrea, sugerează Victor Iovută, 
elev la Liceul industrial.

...Și astfel au pornit să circu
le motivările false. Cu zecile. 
Azi, la Liceul industrial, pes
te eîteva zile, la grupul școlar 
comercial. A urmat Grupul 
școlar al Uzinelor de vagoane, 
Liceul economic, citeva școli și 
licee de cultură generală. Scu
tiri și învoiri de tot felul, parafe 
ale unui doctor care nu exis
ta, întocmite cu scrisul stîngaci 
al elevilor, certificând (in ter
meni destul de puțin academici) 
tot soiul de afecțiuni imagina
re. Treceau prin mina profeso
rilor, ajungeau sub ochii dirigin
telui, determinau justificarea a 
zeci și sute de absențe. ...Iar in 
timpul acesta, la „Libelula" sau 
în alte localuri „artiștii" se in- 
tîlneau în voie : seara, ca și di
mineața. în timpul orelor de 
curs. Trec citeva luni. în cata
loage, în schimb. în dreptul nu
melor lui Petculescu, Berzovan, 
Ilisie, Pașca. încep să-și facă 
loc notele proaste. Cîțiva elevi 
buni — Țibre, Tanasie — încep 
să capete, și ei. calificative, sla
be. Numărul absențelor (..moti
vate" !) crește. Dar nici un ca
dru didactic, inclusiv diriginții

sau conducerile școlilor respec
tive nu observă nimic, nu fac 
nici o legătură intre niște as
pecte nu tocmai greu de asociat 
totuși. într-o bună zi Teretean 
pleacă 
parafă ajunge 
Dorin
Berzovan (Grupul școlar U.V.A )

— Ce-ar fi să facem rost și de 
o parafă de policlinică ? ! 
sugerează intr-o seară, la „Li
belula", cei doi.

Și cu „ajutorul" '.ui N. Lingu
rar, muncitor la întreprinderea 
poligrafică locală — zis și fă
cut. E drept că falsa parafă 
are complet altă formă decit 
cea adevărată. Dar. poate că 
nimeni nu va observa ? Nu e 
imposibil, de vreme ce motivări, 
ale căror texte frizau parodia 
„Subsemnatul... fiind bolnav de 
amigdalite are concediu pe 
ta de 12—19 octombrie"
„Prin prezența vă aducem 
cunoștință că elevul... are 
guturai grav, febră mare și 
poate veni la școală, etc.) 
au suscitat nici cea mai . .. 
obiecție. Zeci și zeci de certi
ficate false strecurate in cata
loagele multor școli și licee 
din Arad... Zeci de ore de chiul, 
cu efecte serioase asupra pro
cesului de învățământ, asupra 
atmosferei din diverse clase 
sau școli. Și totul a durat mai 
bine de un an !

★

Aspectele pe care: le implică 
cazul prezentat sînt multiple. 
Desigur răspunderea faptelor 
revine în primul rînd autorilor

Discuția noastră nu poate o- 
mite răspunderile ce revin fa
miliilor respective, școlii. Ni se 
pare nefiresc faptul că unii pă
rinți (Sfat, Babaci. Petculescu). 
deși pierduseră controlul asuura 
tinerilor, nu au cerut sprijinul 
școlii, profesorilor, acceptând i- 
postaza — atît de periculoasă si 
nepedagogică — a resemnării.

— Nu ați observat că acești 
tineri erau mai tot timpul prin

din Arad și faimoasa 
in mîinile lui 

Petculescu și Remus

da- 
sau 

la 
un 
nu 
nu 

mică

restaurante și baruri, că atunci 
cînd lipseau de la școală, cu 
motivări „în regulă", puteau fi 
văzuți plimbîndu-se pe stradă ?

— La școală se descurcau to
tuși : noi nu prea mergem prin 
localuri, așa că nu avem cum 
să-i vedem ; cu părinții mai 
discutăm din cînd în cînd... 
(Spusele aparțin cîtorva profe
sori de la Grupul comercial. Li
ceul industrial. Grupul _ U.V.A.. 
printre care Ștefan Popian, Ro
mulus Ardeleanu).

Intr-adevăr pare 
necrezut cum vreme 
delungată, profesori 
ență, conducători de 
dat dovada de asemenea 
tenție îneît acceptau ca 
legale, cele mai grosolane pas
tișe. De pildă, directoarea Gru
pului școlar comercial, tovară
șa Ana Gabor, ne mărturisește 
că și dînsei citeva motivări i 
s-au părut suspecte, dar că nu 
s-a gîndit chiar la vreun 
fals (! ?)

Evident, în stabilirea răspun
derilor nu pot fi ocolite nici 
organizațiile U.T.C. din școlile 
vizate, care erau în măsură 
să-și dea seama, cel mai ușor, 
de existența falsurilor și răs
pândirea lor. Uteciștii înșiși, 
colegii între ei află mult mai 
repede diverse întîmplări „mă
runte" din viața școlii ; este ex
clus ca isprava falsurilor să nu 
fi circulat printre ei, să nu se 
fi auzit nimic despre buclucașa 
ștampilă ; apoi despre numărul 
tot mai mare de absențe și de 
modul în care erau motivate.

Un greșit și dăunător senti
ment de solidaritate a împiedi
cat uteciștii să ia o poziție fer
mă, de combatere a- acestei 
practici necinstite ! Iată de ce, 
înainte de a combate falsul pro- 
priu-zis și consecințele lui dău
nătoare, să ne pronunțăm și 
împotriva mentalității de coco- 
loșire și indiferență pe care fie-' 
care organizație U.T.C. din uni
tățile școlare în cauză a mani
festat-o în această împrejurare.

PRACTICA
STUDEN

ȚI LOR
totuși de 
atit de în- 
cu experi- 
școli, au 

nea- 
acte

vînd Ia dispoziție laboratoarele 
institutului. S-au organizat deja 
cinci grupe de studenți care, 
sub conducerea cadrelor de spe
cialitate, efectuează și asistă la 
lucrări demonstrative. La poli
tehnică, deosebit de fructuoasă 
se demonstrează a fi perioada 
practicii de inițiere introdusă 
pentru anii I și II, 
să existe un examen 
lificare.

în cuvântarea 
Nicolae Ceaușescu, 
deschiderii anului universitar, se 
face precizarea că studentul in
stitutului tehnic, pentru a de
veni un bun inginer, trebuie să 
cunoască meseria în cele mai 
mioi amănunte ale ei, pornind 
de la calificarea de muncitor. 
Instituirea — la sfîrșitul anului 
II de studii — a examenului de 
calificare profesională, la nivel 
de muncitor calificat, este o 
măsură necesară. In felul aces
ta, se deschide perspectiva 
anii III și IV să efectueze

cu condiția 
final de oa-

tovarășului 
cu prilejul

ca 
o 

practică cu adevărat inginereas
că : anul III în secții, sub în
drumarea inginerilor șefi de sec
ții sau sector, cu sarcini preci
se de studiu, iar anul IV în sec
ții de specialitate — proiectare, 
documentare, control tehnic.

Și, de aici, de la discuțiile

Sesiunea tinerilor specialiști 
din telecomunicații

La începutul acestei săptămîni 
s-a ținut Ia București sesiunea 
de comunicări a tinerilor din te
lecomunicații. Timp de două zile, 
în sala de festivități a Direcției 
de poștă a municipiului au fost 
prezentate în fața juriului, prezi
dat de prof. dr. ing. Sergiu Con- 
drea, numeroase lucrări efectua
te de tinerii specialiști din dife
rite institute și întreprinderi ale 
Capitalei. Sesiunea, desfășurată 
din inițiativa Comitetului muni
cipal București al U.T.C., a pri
lejuit un interesant - • - 
experiență în acest 
important domeniu 
Menționăm, dintre

schimb de 
deosebit de 

al tehnicii, 
comunlcări- 

rile prezentate pe cele privind 
„Analizoril de frecventă a ero-

rilor șl distorsiometre 
semnalele de dat" (ing. 
Kizic — Institutul de 
pentru telecomunicații), 
optim de amplasare a _______
lor noi în cadrul unei rețele ur
bane" (Banu ștefan, matemati
cian la I.C.Tc.), „Utilizarea cal
culatorului analogic în studiul u- 
nor rețele de telecomunicații" 
(student Comeliu Badea de la 
Institutul politehnic) și „Utiliza
rea mașinilor de calculat electro
nice în probleme de propagare" 
(ing. Dan Niculescu — I.C.Tc.).

Un schimb util de păreri între 
tinerii specialiști, cadru propice 
confruntării, soluțiilor tehnice pe 
probleme de strictă actualitate.

Un frumos poem al lui Konstan
tin Kavafis — „Așteptîndu-i pe 
barbari" ar fi putut constitui 
pentru Ovidiu Alexandru punct 
de referință !

Ceea ce pare totuși mai reușit 
în această plachetă (apărută la 
Ed. Cartea Românească) ar fi 
nostalgia livrescă după o atmo
sferă mitologică orientală, după 
viziuni plastice, după culoare 
senzuală’ și după sunete stranii. 
Ovidiu Alexandru visează spa
ții clasice de mit și cultură pe 
oare dorește în același timp să 
le uzurpe, fără să folosească în
să metode convingătoare. Să re
ținem în final un mai reușit 
portret de zeiță (Meta).

DINU FLAMÎND

ASUL DE PICĂ
de ȘTEFAN

Școala cinematografică ce
hă, atit de discutată in ul
timul deceniu și nu de pu
țini specialiști, considerată 
drept una din cele mai re- 
reprezentative mișcări cine
matografice ale ultimilor ani, 
s-a impus și a impus numele 
a trei regizori de excepție ■: 
Nemec, Hitilova, și Formann. 
Această școală de film, com
parată ades cu școala neorea
listă din Italia, a abordat 
cu sinceritate teme dintre cele 
mai grave, asigurînd filmelor 
un patetic fior de autenti
citate. De aici succesul de 
critică dar și succesul de 
casă al filmelor cehe. For-

STOIAN

despre organizarea reală și idea
lă am pășit pe terenul lunecos 
al colocviului de practică : cei 
din întreprindere consideră, de 
obicei, că nu sînt implicați, iar 
reprezentanții institutului de în- 
vățămînt, neurmărind continuu 
practica, nu cunosc problemele 
specifice locului de muncă 
unde a fost repartizat studentul. 
In aceste condiții exigența la co
locviu apare trunchiată, dacă nu 
coborîtă — apreciază tov. ing. 
Andrei Halmaghi, directorul în
treprinderii „Tehnofrig" din 
Cluj. De altfel, de pe pozițiile 
ferme ale producției directorul 
uzinei clujene a extins proble
ma colocviului, implicând aici 
toate aspectele practicii. „O e- 
xigență a producției este disci
plina, punctualitatea. Recoman
dabil ar fi ca prezența studen
ților la practică să se facă după 
sistemul de pontaj aplicat în u- 
zină, iar pentru că disciplina de 
producție are rigorile ei — și 
viitorul inginer va trebui să le 
susțină cînd va profesa — con
sider necesar ca studentul care 
vine la practică să fie instruit 
nu numai cu normele de secu
ritate a muncii, ci și privitor la 
regulamentul de ordine interi
oară a uzinei respective. Nu 
pentru a cunoaște pur și simplu 
prevederile, ci pentru a le res
pecta întocmai. Pare rigid, dar 
este o rigiditate necesară. Cu o- 
cazia colocviilor, atunci cînd se 
acordă calificativele de practică 
să se țină seama de: încadrarea 
în disciplina internă a uzinei, 
respectarea programului de prac
tică, efectuarea lucrărilor practi
ce, gradul de asimilare a cunoș
tințelor în cursul practicii și 
modul de întocmire a caietului 
de practică. Calificativele să 
aibă un rol hotăritor în situația

școlară a studentului, deci, la 
promovare".

Nu ni se pare exagerată o a- 
semenea cerință, 
se pare ou totul 
vația că încă de 
tie a practicii studenților tre
buie reconsiderată conducerea și 
îndrumarea studenților la prac
tică de către cadrele didactice.

După cum ni 
firească obser- 
la această edi-

NU NUMAI
MOMENTUL

SOLEMN

t

miri care 
clase. Un 
mari, nu 
nea unui _  _____ ___
dispune de un potențial și cimp 
de acțiune mai largi. Este ne
cesar să se acționeze, am adău
ga noi. nu la nivel de clasă, ci 
de la elev la elev. în funcție de 
particularitățile fiecăruia, de 
aptitudini și necesități.

Un element în plus în căuta
rea și găsirea unor forme care 
să acopere pe un spațiu mai 
larg exigențele actuale poate fi 
desprins din experiența organi
zațiilor U.T.C. din C.A.P. Valea 
lui Mihai-Bihor și de la Uzina 
de vagoane Arad. Comitetul 
U.T.C. din cooperativa agricolă 
de producție Valea lui Mihai, 
de pildă, antrenează pe tinerii 
care urmează, pe baza cererii 
lor. să fie primiți în U.T.C.. la 
activități concrete : la realiza
rea sarcinilor profesionale. în 
cadrul formațiilor cultural-ar- 
tistice și sportive, la acțiunile

se realizează la aceste 
elev, chiar din clasele 
poate substitui acțiu- 
întreg comitet, care

de muncă voluntar-patriotică, la 
anumite adunări generale des
chise. In cadrul acestor mani
festări tinerii primesc sarcini 
concrete și se urmărește, de că
tre secretar sau un membru al 
comitetului, felul în care se 
achită de ele. In felul acesta, 
criteriile de apreciere a tinăru- 
lui sint altele decît cele de la 
Zăbrani sau „Crișul", compe
tența în cunoașterea tînărului 
fiind neindeoielnică, ceea ce fa
cilitează adunării generale o 
analiză temeinică sub multiple 
aspecte, a calităților și lipsuri
lor celui discutat, permite, mai 
ales, lansarea unor judecăți de 
valoare și recomandări de reală 
utilitate pentru activitatea tînă
rului.

Intr-un fel aproape similar 
procedează și comitetul U.T.C- 
al Uzinelor de vagoane din 
Arad, bineînțeles cu deosebirile 
impuse de specificul locului de 
muncă.

Evident, modul diferit de a 
privi primirea în U.T.C. este o 
realitate și exemplele la care 
ne-am oprit sînt concludente. 
Ele demonstrează în același 
timp, chiar și în cazul ultime
lor exemple, că uneori accentul 
cade în mod unilateral cind pe 
o așa-numită „pregătire teoreti
că", cînd pe cea „practică". 
Pentru ca primirea în organi
zația U.T.C. să se ridice: pe de
plin la adevărata ei valoare de 
eveniment unic, irepetabil în 
viata unui tînăr, se impune ca, 
date fiind condițiile concrete, 
comitetul U.T.C. să transforme 
perioada ce premerge adunării 
generale într-un proces com
plex, care să includă într-un 
singur tot pregătirea teoretică 
cu cea practică, care să ducă la 
familiarizarea tînărului cu sar
cinile și îndatoririle sale de 
viitor prin antrenarea atit la 
acțiuni concrete, cît și la înțe
legerea profundă a însemnătății 
acestui act.
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mann este un regizor bine
cunoscut la noi, filmele sale 
beneficiind de o foarte bună 
primire.

In Asul de pică (ca și în 
tulburătoarea peliculă cu ti
tlul romantic Iubirile unei 
blonde,) Formann se apropie 
cu puterea artei sale de uni
versul fascinant, pururi ne
falsificat, al adolescenților. 
Adept al unei puneri în pa
gină de esență realistă, pro
fund uman prin mesajul pe 
care încearcă să-l transmită, 
regizorul face parte din acea 
categorie nobilă de artiști 
care privesc adînc în inima 
și conștiința omului, pledînd 
pentru generozitate, încrede
re și putere de sacrificiu. 
El are cu fiecare film ceva 
de spus, nu se hazardează 
într-o intrigă complicată, voit 
absconsă și în cele din urmă 
lipsită de substanță, iar per
sonajele sale sînt dezarmant 
de sincere în naivitatea lor, 
aspru inițiate la școala vieții.

In Asul de pică un tînăr 
se pregătește să devină vân
zător intr-un 
autoservire f 
mele sfaturi de Ia responsa
bil, un om 
opulent, 
meseriei. Filmul nu este 
altceva decît descrierea mi
nuțioasă a drumului 
îl parcurge acest 
aflat la începutul

magazin cu 
și primește pri-

în vîrstă, ușor 
bun cunoscător al 
Filmul

pe care 
personaj 

carierii 
lui, pînă Ia blazarea surve
nită ca urmare a discrepanței 
dintre exigențele, chiar in
transigența la care este în
demnat și comportamentul 
inadmisibil al celui care îi 
rostește asemenea îndemnuri. 

Intre altele, tînărul obser
vă contrariat că acel care 
furase, un domn impozant, 
este tratat cu respect și 
ploconeli de responsabil. Mai 
mult, e invitat în biroul a- 
cestuia 
rență. ___ __ _
doptă o atitudine impasibilă, 
precizia ț! • ■■ ■
cu care ț 
spulberîndu-i-se. 
moral 
pentru 
vență 
pentru 
contra _ _____
etice. Cu Asul de pică For- 
mann dă dovada unei înal
te măestrii artistice analizînd 
cu profunzime personajele. 
Desigur, eroul din film nu 
este un înfrînt, el pătrunde 
în maturitate cu acel zîmbet 
trist, strecurat în colțul bu
zelor, al omului care iubește 
viața nu doar pentru bucuri
ile ei dar și pentru eșecurile 
pe care știe să Ie depășeas
că mândru, demn și curat.

din urmă cu defe- 
în consecință, el a- 

. ' .. -
și conștiinciozitatea 

pornise la drum 
---- Conținutul 

al filmului pledează 
sinceritate și consee- 
în relațiile umane, 

respectarea valorilor în 
necinstei și falsificării



LUCRĂRILE CONFERINȚEI EXTRAORDINARE

Cuvîntui șefului 
deleffufiei române

■ ■
■- ■# ți

Vizita ministrului român pentru
problemele tineretului in Finlanda

președintelui
Boliviei adresat

In Capitala Austriei continuă 
a Organizației Națiunilor Unite 
(O.N.U.D.I.).

în primele două zile ale reu
niunii au luat cuvîntul numeroși 
delegați care au expus poziția 
țărilor lor în problemele aflate 
pe ordinea de zi : strategia și 
orientarea pe termen lung a ac
tivităților O.N.U.D.I., inclusiv ro
lul acesteia în cadrul celui de-al 
doilea deceniu al dezvoltării, 
structura organizatorică și finan
țarea activităților organizației.

în ședința de joi, a luat cuvîn
tui șeful delegației române, Pe
tru Burlacu, adjunct al ministru
lui afacerilor externe. O.N.U.D.I. 
— a spus vorbitorul — a fost 
creată pentru a promova dezvol
tarea industrială a tuturor state
lor și îndeosebi pentru a favori
za accelerarea industrializării în 
țările în curs de dezvoltare, încu- 
rajînd și mobilizînd efectiv re
sursele naționale și internațio
nale.

După ce a apreciat activitățile 
desfășurate de O.N.U.D.I. în ciu
da mijloacelor financiare restrîn- 
se, șeful delegației române a 
subliniat că O.N.U.D.I. poate și 
trebuie ,să joace un rol mai ac
tiv în promovarea progresului in
dustrial al statelor, în accelera
rea industrializării în țările în 
curs de dezvoltare. Delegația ro
mână împărtășește opinia că ac
tivitățile O.N.U.D.I. ar trebui să 
se bazeze pe participarea activă 
și constructivă a tuturor state
lor, atît dezvoltate cit și în curs 
de dezvoltare, să nu se rezume 
numai la o asistență acordată de 
un grup de țări.

Vorbitorul a menționat. în con
tinuare, utilitatea ca O.N.U.D.I. 
să acorde, prin măsuri corespun
zătoare, o mai mare importanță 
studiului tendințelor și perspecti
velor dezvoltării industriei la 
scara mondială, modificărilor in
tervenite în structura industriei, 
cauzate de progresul tehnic și 
științific contemporan.

Vorbitorul a menționat că 
O.N.U.D.I. ar putea înlesni con
tactele între întreprinderile din 
țările în curs de dezvoltare și 
cele din țările dezvoltate, pentru 
încheierea de contracte de coo
perare, ar putea organiza reu
niuni pentru standardizarea anu
mitor clauze ale contractelor de 
cooperare industrială; examina 
formele și mijloacele de coopera
re pe branșe industriale ; elabo
ra ghidurl asupra reglementări
lor și practicilor internaționale 
in acest domeniu.

în continuare, șeful delegației 
noastre a spus : guvernul, -român 
consideră că. pentru a spori 
eficacitatea activității O.N.U.D.I 
și pentru a putea îndeplini oe 
deplin misiunea sa. este absolut 
necesar ca organizația să devină 
cu adevărat universală. Ne pro
nunțăm de aceea pentru restabi
lirea drepturilor legitime la 
O.N.U.. inclusiv la O.N.U.D.I., ale 
Republicii Populare Chineze, 
tară fără a cărei participare este 
de neconceput rezolvarea proble
melor atît de importante ca cele 
examinate de conferința noastră, 
în același timp, România se pro
nunță nentru participarea la ac
tivitățile O.N.U.D.I.. cu toate 
drepturile, a R. D. Germane, a 
R..P.D. Coreene și a R. D. Viet
nam.

Tn încheiere, reprezentantul ro
mân a relevat că respectul drep
tului sacru 
a decide el

lucrările Conferinței extraordinare 
pentru dezvoltarea industrială

de a alege în deplină libertate 
calea dezvoltării sale economice 
și sociale constituie piatra fun
damentală a cooperării interna
ționale. Pe baza acestui princi
piu, O.N.U.D.I. poate să promo
veze o largă cooperare interna
țională în domeniul dezvoltării 
industriale a tuturor statelor și 
mai ales a țărilor în 
dezvoltare.

curs de

A

Si;

r-.-

demonstrînd împotriva concedierii unor profesori.

al fiecărui ponor de 
însuși destinele sale,

Continuîndu-și vizita în 
Finlanda, delegația condu
să de ministrul pentru pro
blemele tineretului din 
România, Dan Marțian, a 
vizitat una dintre cele mai 
mari firme finlandeze con
structoare de mașini, in
stalații și utilaje mecanice 
— „Tampella", din Tam
pere. Tot aici, a avut loc 
o întîlnire a delegației ro
mâne cu reprezentanții

Consiliului de Stat pentru 
problemele " 
Finlanda.

Delegația 
fabrica de celuloză „Sateri1 
din Valkeakoski. Kaino 
Dahl, primarul orașului și 
membru al conducerii A- 
sociației de prietenie Fin
landa — România, a oferit 
un prînz în onoarea dele
gației române.

tineretului din

a vizitat apoi
poporului și 

forțelor armate 5
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LONDRA

Crearea unui

recunoașterea
R. 0. G.

„Un Comitet pentru recunoaș
terea Republicii Democrate Ger- 
mane“ a fost creat la Londra. 
Președinte al Comitetului format 
din deputați ai Camerei comune
lor, membri ai Camerei lorzilor, 
profesori universitari, oameni de 
cultură, industriași și reprezen
tanți ai cultelor, a fost ales Geof
frey McDermott, fostul adjunct al 
comandantului britanic din Ber
linul occidental.

Intr-o declarație dată publici
tății, membrii Comitetului men. 
tionează că-și propun să contri
buie la înlăturarea barierelor e- 
xistente în calea stabilirii de re
lații normale între Anglia și 
R.D. Germană.

I I f

Elevi de la o școala din Londra

A VI-A CONFERINȚA REGIONAL
EUROPEANĂ A
VA AVEA LOC

U.N.E.S.C.O
LA BUCUREȘTI

Ședința Prezî
diului U.C.I

După cum anunță agenția Ta- 
niug, la Belgrad au avut loc lu
crările celei de-a 18-a ședințe 
a Prezidiului U.C.I., în cadrul 
cărora au fost dezbătute urmă
toarele probleme : activitatea 
desfășurată de U.C.I. în vederea 
înfăptuirii concluziilor celei de-a 
17-a ședințe a Prezidiului U.C.I. 
și sarcinile care reies din ho- 
tărîrile Congresului al II-lea al 
reprezentanților auto-conducerii 
din Iugoslavia (raportor Veliko 
Vlahovici); problemele politico- 
ideologice actuale ale realizării 
concepției de apărare națională 
generală (raportor Danilo Le
kici); planul cheltuielilor pen
tru activitatea Prezidiului pe a- 
nul în curs.

In cadrul ședinței, a luat cu- 
vîntul Veliko Vlahovici, mem
bru al Biroului Executiv al Pre
zidiului U.C.I,, care a spus: Li
nia politică stabilită la ședința 
de la Brioni s-a bucurat de spri
jinul cel mai larg și primii pași 
în înfăptuirea ei au dus la mo- 

" bilizarea politică mai amplă în 
toate republicile. S-a dovedit că 
hotfirîrile ședinței de la Brioni 
au fost nu numai juste din punct 
de vedere politic, ci și extrem 
de necesare. Deși a trecut o pe
rioadă de timp scurtă, conștiin
ța însemnătății acordului rea
lizat s-a întărit paralel cu ca
pacitatea de acțiune a Uniunii 
Comuniștilor. S-a dovedit că în 
U.C.I. există destule forțe care 
sînt dispuse să acționeze mai 
hotărîț Și mai eficient, în primul 
rînd pe calea dezvoltării conti
nue a relațiilor sociale bazate 
pe autoconducere.

Referindu-se la situația poli
tică din Iugoslavia, Veliko Vla
hovici a spus : Una dintre cele 
mai mari lipsuri a fost promo
varea spontaneității, apoi izola
rea parțială de - producători și 
dispersarea activității unei părți 
a comuniștilor între preocupări 
legate ele putere și ședințe și dis
cuții sterile, ceea ce a creat un 
spațiu mai. larg pentru acțiunea 
forțelor antisocialiste, exprima
tă, între altele și în manifesta
rea mai agresivă a naționalis
mului șovinist.

In continuare, Vlahovici s-a 
referit Ia apropiatele pregătiri 
pentru conferința a Il-a a U.C.I, 
în legătură cu aceasta, el a sub
liniat că nu se mai ?nsistă ca 
U.C.I. să nu se amestece, ci, dim
potrivă, sînt tot mai multe ce- ' 
reri să se amestece mai energic 
în toate acțiunile progresiste. 
Ultimele evenimente au demon
strat că Uniunea Comuniștilor 
nu poate nici să treacă sub tă
cere problemele sociale reale, 
nici să le dramatizeze, a sub
liniat Vlahovici. Și una și alta 
ar constitui un semn de nepu
tință sau de lăsare la voia în- 
tîmplării, ceea ce este iarăși o 
expresie a . neputinței. Credem 
că noi am și plătit pînă acum 
stihiei un tribut important, a 
spus el.

Uniunea Comuniștilor, trebuie 
să dea dovadă dp un mai mare 
grad de combativitate. Ea nu 
poate fi doar un înregistrator al

PANAMA Șl TRATATUL DIN 1903
Declarații ofi

ciale făcute în 
Panama creează 
impresia că gu
vernul acestei 
țări ar fi decis 
să solicite anu
larea tratatului 
impus de S.U.A. 
Ia începutul se
colului, tratat
care reglemen

tează folosirea faimosului ca
nal dintre Pacific și Atlantic. 
O personalitate bine cunoscu
tă. membru al comisiei pana
meze însărcinat să negocieze 
un nou tratat cu Washingto
nul, Lopez Guevara, a afirmat 
că după părerea guvernului 
său „tratatul din 1903 este 
incompatibil cu Carta Națiu
nilor Unite". El a subliniat că 
„în momentul în care a fost 
semnată Carta Națiunilor Uni
te, convenția asupra canalului 
și-a pierdut valabilitatea, 
deoarece documentul O.N.U. 
stipulează în articolul 103 că, 
atunci cînd tratatele sînt in
compatibile cu Carta, preve
derile acesteia prevalează". 
Or, adaugă Lopez Guevara, 
„în măsura în care îh zona 
canalului continuă practicile 
colonialiste, pentru a menți
ne în vigoare un tratat care 
nu a fost negociat, este vio
lată Carta O.N.U.".

Tratatul din 1903 a fost im
pus de către Washington cu 
ajutorul infanteriei marine a- 
mericane comandată de gene
ralul Hubbard. în practică 
tratatul redactat la Washing
ton și care nu a format nici
odată obiectul unor reale tra
tative, ci a fost pur și sim
plu. impus, acordă Statelor 
Unite „dreptul să folosească 
și să ocupe, să controleze cu 
toată autoritatea și puterea" 
zona canalului — pe întreaga 
lungime a canalului (de apro
ximativ 80 de km) pe fiecare 
din laturi a fost cedată S.U.A.

o porțiune avînd adîncimea 
de 15 km. Acest „drept" este 
nelimitat în timp. în ultimul 
deceniu s-au înmulțit cererile 
opiniei publice care revendi
că anularea acestui tratat ce 
sfidează independența și su
veranitatea panameză. in 19S4 
s-au declanșat tulburări sol
date cu numeroși morți si 
răniți. Sub presiunea indignă
rii populare autoritățile au 
cerut revizuirea tratatului. 
Discuțiile s-au purtat de-a 
lungul mai multor ani dar nu 
s-a realizat nici un progres 
deoarece Washingtonul refuză 
să fac? concesii esențiale. Ex- 
ponenții nord-americani ofe
ră cîteva milioane de dolari 
în plus precum și o „comisie 
mixtă" care ar urma să ad
ministreze zona canalului dar 
în care panamezii ar fi... mi
noritari. In asemenea împre
jurări nemulțumirea populați
ei se amplifică obligînd ofi
cialitățile la luări de poziții 
din ce în ce mai energice. 
Ministrul de externe panamez, 
Juan Antonio Tack, declara 
ziarului ..Le Monde" : „Dorim 
ca exercitarea jurisdicției pa
nameze asupra zonei canalu
lui să fie un principiu admis 
de Statele Unite".

La Washington se încearcă 
calmarea opiniei publice din 
Panama (după ce s-au. dovedit 
ineficace amenințările privind 
construcția altui canal). In
formații din presa americană 
(fără confirmare oficială) afir
mă că „comandamentul sudic 
al S.U.A." instalat în zona 
canalului Panama ar urma să 
fie lichidat. Desigur, dispari
ția acestui „comandament" 
nu poate fi decît salutată de 
către panamezi. Dar locuitorii 
țării cer mai mult decît atît : 
să se nună capăt tratatului 
din 1903, să se redea statului 
Panama deplina suveranitate 
«'•supra întregului său terito
riu. fără nici un fel de limi
tări.

evenimentelor politice sau o for
ță a cărei activitate să fie o- 
rientată cu precădere spre ex
treme, sau să rămină mult timp 
în fața unor dileme. Este evi
dent, a spus vorbitorul, că U- 
niunea Comuniștilor răspunde în 
fața societății și pentru tolera
rea diferitelor forme de 
de răspundere.

Este evident că trebuie 
xiste unitatea de vederi a 
nii Comuniștilor în principalele 
probleme ale dezvoltării Iugo
slaviei socialiste, precum și un 
program comun clar de acțiune 
în vederea înfăptuirii hotărîri- 
lor comune, a subliniat Vlaho
vici.

In încheierea cuvîntării, Veli
ko Vlahovici a spus : întreaga 
societate iugoslavă va avea ele 
făcut față unor mari sarcini în 
domeniul eoonomiei naționale ; 
în ultima lună, s-a realizat în 
această direcție mai mult decît 
în tot anul trecut. Guvernul ac
tual luptă cu succes pentru a 
reduce numărul problemelor ne
soluționate care vor fi moșteni
te de noul guvern. Pînă la sfîr- 
șitul acestui an, va trebui să fie 
elaborat proiectul planului me
diu și pus de acord cu amenda
mentele la constituție.
. A . luat, de asemenea, cuvîn
tui Danilo Lekici, președintele 
Comisiei Prezidiului U.C.I. pen
tru problemele apărării națio
nale generale, care, a spus : Ho- 
tăîirea cetățenilor noștri de a 
apăra Iugoslavia, unitatea, inte
gritatea și dezvoltarea ei pe 
baza autoconducerii este într-o 
continuă creștere, în ciuda unor 
fenomene negative care au 
apărut în ultimul timp în re
lațiile noastre politice. Orga
nizarea apărării, • a subliniat 
vorbitorul, nu este la noi nu
mai de competența organelor 
militare sau a altor organe spe
cializare. Ea ’ a devenit preo
cuparea, dreptul și obligația 
multor factori sociali, ale ce
tățenilor înșiși. Pe aceste baze 
s-a stabilit și structura unită
ților militare,' a statelor majore 
ale apărării teritoriale care, 
prin natura lor, prin destinația 
și gradul de pregătire, prin mo
dul de formare, prin relațiile 
interne și prin alte caracte
ristici, au de acum multe tră
sături tipice pentru organizarea 
poporului înarmat.

Pentru continua făurire și 
dezvoltare a apărării naționale 
generale, a spus în continuare 
Lekici, a devenit hotărîtor _ ci 
toți factorii sistemului social- 
politic și toți factorii de bază 
ai societății să-și îndeplinească 
dreptul lor inalienabil, să-și în
făptuiască obligațiile lor auto
nome în apărarea țării și în 
pregătirile pentru apărare. Pen-, 
tru a se realiza toate acestea, . 
este necesar,' în primul rînd,' să 
fig definite cit mai cuprinzător 
locul, rolul, obligațiile și sarci
nile tuturor factorilor societății 
în sistemul de apărare naționa
lă generală, în așa fel incit fie- i 
care dintre ei să-și poată dez
volta la maximum inițiativa 
creatoare, bazată pe autocondu
cere, și în același timp, să nu 
se tulbure cu nimic unitatea 
sistemului, a conducerii, a an
samblului relațiilor de apărare.

Un. sistem unitar de apărare na
țională generală, a spus vorbitorul 
poate fi elaborat și dezvoltat 
în continuare numai prin reali
zarea deplină a drepturilor tu
turor popoarelor și naționalită
ților în ce privește participarea 
în mod egal nu numai la ela
borarea lui, ci și în stabilirea 
bâzei întregii noastre politici de 

, apărarO.
Lekici a remarcat că- cheltu

ielile globale necesare apărării 
' nu vor depăși limitele impuse 
de o dezvoltare armonioasă a 
forțelor de producție ale socie- 

. tații. EI s-a pronunțat pentru 
ca Uniunea Comuniștilor să fie 
exponentul ideologic al întregii 
activități a societății în con- 

■ struirea și dezvoltarea în con
tinuare a sistemului de apărare 
națională generală.

în încheierea ședinței, Pre
zidiul U.C.I. a adoptat măsuri- 
rile necesare pentru pregătirea 
celei de-a TI-a Conferințe a 
Uniunii Comuniștilor din Iu- 

. goslâvia, stabilind în acest scop 
o serie de comisii.

lipsă

să e- 
Uniu-

i

Crearea „Frontului Unității

Populare" in Ecuador
în Ecuador s-a constituit 

„Frontul Unității Populare", 
care cuprinde Partidul Socia
list, Partidul Comunist, Uniu
nea Democratică Populară și

Uniunea Națională a Stîngii 
Revoluționare. Noua grupare 
politică se pronunță pehtru 
constituirea unui guvern de
mocratic și popular. Printre 
obiectivele Frontului figurea
ză apărarea independenței și 
suveranității de stat prin re
cuperarea bogățiilor naționale 
și eliminarea dominației capi
talului străin.

Pe planul politicii externe. 
Frontul se pronunță împotri
va colonialismului și pentru 
stabilirea de relații cu toate 
țările.

La sediul UNESCO din Paris 
a avut loc prirtia sesiune a Co
mitetului internațional de pre
gătire a celei de-a Vl-a Confe
rințe regionale a comisiilor na
ționale UNESCO din Europa, 
conferință care va fi organizată 
la București, sub auspiciile 
UNESCO. în luna mai 1972. Co
mitetul, format din reprezentan
ții comisiilor naționale din Au
stria, R.S.S. Bielorusă, Elveția, 
Italia, Iugoslavia, No-vegia, O- 
landa, Polonia, România și Un
garia, a ales. In unanimitate, ca 
președinte al său pe ambasado
rul Valentin Lipatti, reprezen
tantul permanent al țării noas
tre la UNESCO.

La actuala sesiune. Comitetul 
a examinat și aprobat proiectul 
ordinii de zi provizorii propus 
de România, pentru Conferința 
regional-europeană din 1972, ca
re prevede următoarele puncte 
principale : rolul comisiilor na
ționale din Europa în realizarea 
progresului general al UNESCO, 
contribuția acestor comisii la 
dezvoltarea cooperării europene 
în domeniile educației, științei, 
culturii și informației, partici
parea comisiilor la realizarea 
programului internațional de co-

deoperare’ științifică, inițiat 
UNESCO pe tema „Omul și bio
sferă", aportul, la „Anul«inter
național al cărții".

Conferința regional-europeană, 
ce se va ține la București, re
prezintă una dintre acțiunile im
portante ale ■ programului de co
operare europeană întreprins de 
UNESCO.

Președintele Boliviei, generalul 
Juan Jose Torres, a apelat, in
tr-un discurs rostit în fața cade- 
ților de la Colegiul militar din 
Santa Cruz, la forțele armate și 
poporul bolivian pentru a fi 
unite în fața provocărilor agen- 
ților cercurilor reacționare din 
interior și exterior. „Unitatea 
este singura care poate salva țara 
contracarînd manevrele de culise 
ale monopolurilor ihternaționa. 
Je",' a spus Torres. Președintele 
a relevat, în continuare, faptul că 
datoria forțelor armate și a gu
vernului este aceea de a stimula 
pe toate căile'dezvoltarea și pro
gresul economic și social al ță
rii, de a veghea la apărarea cu
ceririlor poporului în fața ori
cărei amenințări. „Lupta pentru 
a învinge starea de dependență 
impune tuturor locuitorilor să nu 
precupețească 
folosească pe 
șele țării", a 
Torres.

nici un efort și să b 
deplin toate resur- 
apreciat generalul

Declarația comună 
vietnamezo - laoțiană

• APROXIMATIV 800 000 de. 
copii de virstă școlară nu sini 
cuprinși în instituțiile spaniole 
de invățămînt. informează ziarul 
„Ia“, care apare la Madrid. In 
același timp, deși populația 
muncitoare reprezintă "7,2 la 

sută din întreaga populație activă 
a Spaniei, numai 6 la sută din 
copiii de muncitori frecventează 
universitățile.

PROFESORILOR 
declanșată marți, 
se extindă in

300 000 profesori ar
gentinieni în grevă

• GREVA 
argentinieni, 
continua să
Întreaga tară atît in invățămin- 
tul secundar cit și in cel supe
rior. Potrivit ultimelor știri, 
peste 300 000 de profesori se 
află în grevă, activitatea didac
tică fiind practic paralizată pe 
aproape întreg cuprinsul Argen
tinei.

REZOLUȚIE DE PRO
TEST A COMITETULUI 
O.N.U. PENTRU DECO
LONIZARE

• Comitetul O.N.U. pentru de
colonizare a aprobat joi cu 16 
voturi pentru și 3 abțineri o re
zoluție .de protest împotriva or
ganizării actualei sesiuni a Con
siliului Ministerial al N.A.T.O. 
la Lisabona. Rezoluția deplînge 
„această manifestare de - colabo
rare cu Portugalia din partea 
statelor membre ale N.A.T.O." 
și caracterizează întrunirea de 
la Lisabona drept „o încurajare 
politică șt morală a Portugaliei 
de a continua politica 
niălă".

sa colo-

Procesul de la 
Harrisburg

• ACUZAȚII din 
intentat la Harrisburg 
vania) pentru o pretinsă încer
care de răpire a principalului 
consilier al președintelui S.U.A., 
Henry Kissinger, au respins in 
cadrul audierilor preliminare în
vinuirile ee li se aduc.

procesul 
(Pennsyl-

ROMÂNIA A ADERAT LA CONVENȚIA INTER 
NAȚIONALĂ ASUPRA LINIILOR DE ÎNCĂR 

CARE.

Poziția guvernului 
român

în legătură cu participarea la Convenție a cian 
kaișiștilor și a regimului de la Seul.

Ambasadorul României la Lon
dra, Vâslle Pungan, a depus joi 
la sediul Secretariatului gene
ral al Organizației Consulta
tive Interguvernafnentale Mariti
me (I.M.C.O.), instrumentele de 
aderare a țării noastre la Con
venția internațională asupra linii
lor de încărcare, convenție în
cheiată la Londra. Totodată, a 
fost predată Declarația Consiliu
lui de Stat, în legătură cu pozi
ția guvernului român față de 
participarea la Convenție a cian- 
kaișiștilor și a regimului din Co
reea de . Sud.

„Guvernul Republicii Socialiste 
România, se atata in declarație, 
consideră ca nulă și neavenită a- 
probarea de către așa-zisele auto
rități ale lui Cian Kai-și a Con
venției internaționale asupra li
niilor de încărcare, deoarece sin
gurul guvern în drept să-și a- 
sume obligațiile în numele Chi
nei și s-o reprezinte pe plan in
ternațional este _ - — -
blicii Populare Chineze", 
rația arată de asemenea, 
ticiparea Ia convenție a 
lui de ]a Seul este un 
gal, deoarece autoritățile 
reea de Sud nu pot în __  _
caz să acționeze în numele între
gii Coree.

guvernul Repu- 
Decla- 

că par- 
regimu- 
act ile- 
din Co
nici un

• AGENȚIA TASS anunță că 
joi a avut loc ceremonia înscău
nării noului patriarh al Mosco
vei și al întregii Rusii, Pimen. 
La ceremonie au participat și 
oaspeți de peste hotare, printre 
care arhiepiscoul Makarios, 
președintele Ciprului, mitropo
litul Iakov, reprezentant al pa
triarhului Constantinopolului, A- 
thenagoras, cardinalul Jan Vil- 
lebrands, reprezentant al Papei 
Paul al VI-lea, dr. Eugene Bla
ke, secretarul general al Consi
liului Mondial al Bisericilor, 
precum și patriarhul României, 
Justinian.

A.

înăsprirea represiunilor
în Uruguay

Demisia ministrului educației și culturii din Uruguav, Angel 
Rath, care a survenit miercuri, este pusă în legătură cu tulbură
rile studențești desfășurate timp de trei săptămîni și care s-au 
soldat Ia începutul săptămînii 
denți.

cu rănirea gravă a mai multor stu-

S-a cerut Secretariatului gene
ral al I.M.C.O. ca Declarația Con
siliului de Stat să fie difuzată, 
împreună cu notificarea de ade
rare la Convenție, tuturor țări
lor interesate.

de 
al Ton UUC i nang, pi cțruunciv tJvz.i».u.ux -----

Frontului Patriei din Vietnam, președintele R. D. Vietnam, și pi 
tul Sufanuvong, președintele Comitetului Central al Frontului 
Patriotic din Laos, care a vizitat R. D. vietnam în fruntea unei 
delegații a poporului laoțian.

Referindu-se la evoluția situa
ției din Indochina, -declarația re
levă că Statele Unite au încălcat 
acordurile de la Geneva din 
1954 pentru Indochina și acordu
rile din 1962 pentru Laos, du- 
cînd, în continuare, o politică de 
imixtiune și agresiune _în Viet
nam și în Laos, subminînd inde
pendența și unitatea națională a 
acestor țări. In lupta împotriva 
agresiunii, arată declarația, po
poarele Vietnamului, Laosului și 
Cambodgiei au obținut succese 
strălucite, care reprezintă un 
rezultat al solidarității popoare
lor celor trei țări și al puternicu-, 
lui sprijin din partea popoarelor 
întregii lumi. Statele Unite tre
buie să înceteze agresiunea, să 
retragă în mod total și necondi
ționat din Indochina trupele lor 
și cele aie aliaților lor, pentru ca 
In felul acesta poporul fiecăreia 
dintre aceste țări să-sl rezolve 
problemele interne fără amestec 
străin, subliniază declarația.

Problemele Vietnamului trebuie 
rezolvate pe baza propunerilor în 
zece puncte ale Frontuliii Națio
nal de Eliberare din Vietnamul 
de Sud și a propunerilor supli
mentare în opt puncte ale Gu
vernului Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de 
Sud. arată declarația. De ase
menea, problema Laosului tre
buie rezolvată pe baza propune-

La Hanoi a fost dată publicității declarația comună semnată 
Ton Duc Thang, președintele Prezidiului Comitetului CențrM

rilor de reglementare politică, în 
cinci puncte, prezentate la 27 a- 
prilie 1971 de Frontul Patriotic 
din Laos, în conformitate cu as
pirațiile poporului laoțian.

Părțile semnatare ale declara
ției cer S.U.A. să respecte inde
pendenta, suveranitatea și neu
tralitatea Cambodgiei, să încete
ze bombardarea teritoriului 
cambodgian și să retragă trupele 
americano-saigoneze din aceasta 
țară, pentru ca poporul cambod
gian să-și rezolve problemele in
terne fără amestec din afară. 
Părțile sprijină fără rezerve pro
clamația din 23 martie 1970 a 
șefului statului Cambodgia, Sam- 
dech Norodom Sianuk, și progra
mul politic al Frontului Național 
Unit al Cambodgiei.

Pornind de la principiul că 
eliberarea ,și apărarea fiecărei 
țări reprezintă opera propriului 
popor, cele două părți își vor 
acorda reciproc sprijin, la cererea 
părții interesate, pe baza respec
tului mutual.

Popoarele Vietnamului și Lao- 
sului, arată declarația în înche
iere. manifestă sentimente de 
înaltă apreciere și sinceră recu
noștință pentru sprijinul eficient 
acordat de țările socialiste, miș
carea de eliberare națională, gu
vernele și organizațiile internațio
nale care militează pentru pace 
și democrație, poporul Americil 
și popoarele din lumea întreagă.

Autoritățile columbiene au 
decretat stare de urgentă in 
orașul Buenaventura, princi
palul port al țării la Ocea
nul Pacific, ea urmare a cioc
nirilor dintre demonstranți și 
poliție, soldate miercuri eu 
doi morți și zece răniți. Ora
șul, care constituie de cîteva 
zile scena unor puternice de
monstrații studențești de 
protest împotriva intervenției 
autorităților în invătăminiul 
universitar, este practic para
lizat. Potrivit știrilor difu
zate la Bogota, poliția a o- 
perat „citeva sute de are
stări".

Aparent, ea poate fi conside
rată un rezultat al divergențelor 
între președintele Pacheco Areco 
și ministrul Angel Rath, privitor 
la modalitățile de soluționare a 
crizei studențești. în fond este 
vorba mai degrabă de un reflex 
al situației generale de criză prin 
care trece Uruguavul. Surse com
petențe din Montevideo consideră 
că este iminentă și demisia mi
nistrului de interne Santiago 
Brum Carbajal în legătura cu e- 
șecul investigațiilor destinate să 
descopere locul unde sînt seches
trate cele patru persoane aflate 
in mîna organizației clandestine 
„Los Tupamaros", respectiv pe 
ambasadorul britanic Geoffrey 
Jackson, industriașul Ricardo Fer
res, asesorul prezidențial și direc
tor al întreprinderii de electri
citate și telefoane, Ulises Pereira 
ReVerbel, și fostul ministru al a- 
agriculturii, Frick Davies.

Acțiunile organizației „Tupa
maros" sînt utilizate de autorități 
ca pretext pentru înăsprirea re
presiunilor. Noile măsuri de si
guranță (care urmează să fie sta
bilite prin decret), prevăd monta, 
rea unui imens registru cu foto
grafiile proaspete și datele per
sonale ale tuturor cetățenilor din 
Uruguay. Angrenajul va purta 
numele de „registru de vecină
tate" și est studiat, de trei luni. 
Recent, această problemă a făcut 
obiectul unei întrevederi a pre
ședintelui Areco cu titularii Mi
nisterelor Apărării și Internelor, 
dar o serie de parlamentari, in
clusiv din Partidul guvernamen
tal, susțin caracterul inconstitu- 
țional al adoptării unor 
măsuri prin decret, 
astfel, și mai mult 
între puterea executivă 
ment.

asemenea 
adîncind, 
conflictul 
și Parla-

PARIS

ADOLESCENT

o

BĂTRÎNUL

duminică oarecare pe platforma 
muzeului de artă modernă, nu 
departe de malul drept al Senei. 
Un bătrîn cu o mică valiză în 
mină coboară treptele. Cu gestu
rile unui septuagenar instalează

un pick-up portativ înțr-o nișă a portali’1— 
pune lin disc, apoi își prinde curelușele pati
nelor cu rotile. Și, în ritmul unui vals vienez 
începe să se rotească lent pe pardoseala de 
piatră, legânindu-și miinile ca și cum ar sus
ține o imaginară parteneră, dintr-un trecut 
uitat. Perechi de tineri se opresc cîteva clipe 
zimbind. incercind să inteleagă acest dans 
solitar, un dans din alte zile, atit de insolit 
aici Ia numai cifiva pași de ultimele produc
ții ale artei moderne.

Intr-adevăr, coborînd treptele spre es-

PRIN 
MARILE 
ORAȘE

ul-
său 
ar- 
ur- 
ir

ca în fața unui miracol. Pentru ca după 
timele acorduri să aplaude sincer.

Parisul își respectă trecutul, trecutul 
monumental pe care îl păzesc încă, cu 
doare în fața invențiilor arhitectonice și 
banistice impuse de viață și transportul
tr-un oraș sufocat de o circulație intensă. 
Dar Parisul își respectă în aceeași măsur. 
bătrînii. Străbătând aleile parcului te întreb 
care este media de vîrstă a orașului. Nu de 
fin o dată precisă, dar știu, conform unei sta 
tistici, că de la începutul secolului numărul 
vîrstnicilor de peste 60 de ani s-a triplat r 
totuși Parisul, prin atmosfera sa contrastantă 
prin monumentele sale m iltiseculare si asn* 
rațiile de artă de ultimă oră, prin vechili 
ulicioare din Montmartre și blocurile modern 
din noul cartier La Defense, prin insula C ii<

da

pianada muzeului de artă modernă, ai 
sentimentul pătrunderii intr-un univers ex
traterestru. „Salonul lunii mai", salon al 
tineretului, pare deschis tuturor elucu
brațiilor. Doar cîteva exponate s-ar pu
tea numi sculpturi, în sine, ntai mult 
sau mai puțin realizări ale cuvîntului. In 
rest obiecte din cele mai neașteptate materii, 
de la metale, piatră, gips, sticlă, pină la cau
ciuc, material plastic, coarne de bou sau... 
peruci de păr artificial ! In mijlocul lor tro
nează un imens „marțian", o grotescă alcă
tuire anatomică. Ai o senzație de șocant da
torită distanței astronomice care desparte a- 
ceste obiecte de marea cameră păstrată în să
lile muzeului — reconstituirea faimosului ate
lier al lui Brâncuși din Impasse Ronsin.

Urmăresc un grup de tineri care, după ce 
au privit amuzați exponatele, au suit treptele 
către terasa muzeului și, descoperind valsul 
pe rotile al septuagenarului, s-au oprit uimiți

leagănul Lutețitei galo-romane invadate di 
grupuri de adolescenți Iasă impresia unui 
mare bătrin tînăr.

Un simbol al acestei întrepătrunderi a fos 
marea manifestație la care am asistat joi. 
manifestație prin care zecj de mii de oameni 
revendică reducerea virstei de pensionare și 
îmbunătățire a condițiilor de viață ale vîrst 
nicilor. In marea coloană a demonstrației se 
aflau și mii de tineri muncitori, funcționari, 
studenți, cărora nu le este străin respectul 
muncii și vieții lor. A fost, astfel, o demon
strație tinerească, străbătută de cîntece revo
luționare, de lozinci ritmate, de versuri și 
cintece închinate păcii, libertății, unei vieți 
mai bune, o demonstrație a Parisului tinăr, 
a marilor sale idealuri afirmate în repetate 
rinduri de-a lungul unei istorii bogate în 
lupta pentru libertate și demnitatea omului

VIORICA DIACONESCU
Paris, 3 iunie 1971
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