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Primiri la tovarășul

• PROFESIA TA
NICOLAE CEAUSESCU

— 3 intrcbârl 4- 100 de elevi =
4 micromonografii profesionale

— Viața bate la ușa
(poșta paginii)
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Aveți cei „7 ani
de-acasă“ 7

Dar cei „9 ani
de cerc tehnic"?

Probabil că atunci cînd elevii 
de azi vor fi operatori și mai
ștri ai instalațiilor telecoman
date, inventatori și inovatori, 
„ingineri șefi" și „constructori 
principali", profesori universi
tari și cercetători, fjeste 3 dece
nii, în pragul mileniului 3 se va 
vorbi de „cei 7 ani de acasă" și 
de „cei 9 ani de cerc tehnic" cu 
o seriozitate și un respect egal. 
Cei ce sînt azi pe băncile școlii 
vor avea atunci 40—45 de ani 
și — probabil — copii de a- 
ceeași vîrstă cu cea pe care o 
au ei acum. Acum... cînd pri
mele aeroglisoare abia au intrat 
în exploatare, ei construiesc 
deja aeroglisoare; primii sput
nici au zburat abia de 13 ani, 
și avînd doar 10—11 ani ei con
struiesc rachete ; circuitele inte
grate abia au intrat în produc
ția de serie iar cibernetica nu 
are nici un sfert de secol de 
existență dar ei lucrează la 
ordinator, inventează aparate^ 
cibernetice, creează roboți... Ce 
vor construi ei peste 30 de ani? 
Și ce vor fabrica în cercurile 
școlare copiii de atunci ?

Este evident că cerințele fun
damentale ale epocii noastre ca 
si înseși imperativele evoluției 
României impun pregătirea 
unui tineret capabil să acționeze 
cu competență în toate sectoa
rele unei economii din ce în 
ce mai avansate din punct de 
vedere tehnic. Și așa cum „cei 
7 ani de acasă" au un rol de
terminant în formarea deprin
derilor și comportării sociale 
ale fiecărei generații, anii pe- 
trecuți în cercul tehnic pot fi 
hotărîtori în formarea deprin- j 
derilor tehnice, în cultivarea E 
interesului pentru știință, pen- j 
tru lucrările cu caracter apli- f 
cativ. Cercurile tehnice reali- f 
zează nu numai ocuparea tim-1 
pului liber cu un divertisment | 
util, ci mai ales, educarea prin 
muncă și pentru muncă a viito
rilor cetățeni. Dezvoltarea lor 
nu mai poate fi considerată, în 
prezent, ca o alternativă de a- 
grement ci trebuie privită ca 
o chestiune de utilitate socială.

Pentru a aprecia interesul co
piilor pentru activitatea tehni
că, aplicativă, evoluția cercuri
lor pionierești ni se pare sem
nificativă. Astfel, dacă în 1967 
numai 3 la sută dintre ele a- 
veau un profil tehnico-științific 
azi circa 25 la sută au aseme
nea preocupări. în unele județe 
ca Brașov, Galați, Cluj, Mureș, 
Timiș și in municipiul Bucu
rești procentul ridicindu-se la 
40 Ia sută.

în 3 ani cercurile „minitehni- 
cus“ au ajuns să cuprindă 10 000 
de copii, pentru ediția 1970 a 
concursului fiind anunțate deja, 
numai în 29 de județe, 2 637 de 
lucrări originale. La sfirșitul 
trimestrului I erau înregistrate 
260 de cercuri de aero-navo-ra- 
cheto modele, 600 cercuri de ra
dio amatori, peste 5 000 
cercuri agrozootehnice (cu 
profile diferite), 460 cercuri de 
carting, 6 000 de cercuri d6 ar
tizanat și 6 000 de cercuri foto. 
Desigur, unele activează, altele 
probabil au o existență formală 
— o aproximație calitativă este 
inevitabilă în statistici. Dar să 
nu uităm că la „minitehnicus" 
cele peste 2 600 de lucrări sînt 
construite anul acesta, că cercu
rile foto organizează expoziții, 
că cele de artizanat își valorifi
că produsele, că au avut și vor 
avea loc „finale" republicane, 
de aeromodelism, navomodelism 
și radio-„vinătoare de vulpi"— 
la care participanții sînt admiși 
numai cu aparate de emisie-re- 
cepție și modele construite de 
ei !

Zeci de mii de copii constru
iesc deja, Ia scară redusă, lu
mea lor de miine !

Cifrele citate ne-au fost o- 
ferite, în cadrul unei convor
biri, de cătr^ tovarășul ing. IU- 
LIU FURO, vicepreședinte al 
Consiliului National al Organi
zației Pionierilor.
zarea unei rețele de 
pentru elevi, aceste date 
par a avea o importanță deo
sebită, 
care urmează să se dezvolte ac
tivitatea elevilor trebuie să fie 
sincronizată cu cea a pionieri
lor. în fiecare an doar, zeci de 
mii de copii ies din rindurile 
cravatelor roșii, trecînd în ci
clurile următoare de învățămînt, 
devenind, în cea mai mare par-

Imagine de la punctul de lucru 
Basarabi — parte componentă 

a sistemului de irigații Valea 
Carasu.

de
18

cu aparate de emisie-re-

în organi- 
cercuri 

ni se

întrucit structura pe

ANDREI BANC
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UN MILION DE TINERI VOR LUCRAPE ȘANTIERELE DEÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE
Recenta plenară a C.C. a P.C.R. a aprobat Programul național 

privind gospodărirea rațională a resurselor de apă, extinderea 
lucrărilor de irigații, îndiguiri, desecări și de combatere a ero
ziunii solului, care cuprinde prevederi de cea mai mare impor
tantă pentru progresul agriculturii, pentru ridicarea nivelului de 
trai al populației. Paralel cu măsurile ce se impun a fi între
prinse in scopul identificării, proiectării și chiar a organizării 
șantierelor pe suprafețele pretabile amenajărilor pentru irigații 
in anii următori, acum se impune întreprinderea unor ac
țiuni eficiente în scopul transpunerii în fapte în mod exem
plar a planului de irigații pe 1970. în această privință, sarcini 
deosebite revin organizațiilor U.T.C., tineretului. Așa cum arăta 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la Plenară :

„în executarea (...) lucrărilor de irigații, U.T.C. trebuie să mo
bilizeze masele largi ale tineretului chemate să participe activ 
pe toate șantierele patriei. Ar fi bine dacă U.T.C. ar organiza 
unele șantiere naționale ale tineretului, îndeosebi la lucrările 
de irigații, îndiguiri și desecări. Sîntem convinși că U.T.C., tine
retul patriei noastre, vor răspunde cu elan chemării partidului,

făcîndu-și simțită tot mai intens prezența pe marile șantiere ce 
transformă înfățișarea țării, continuînd glorioasele tradiții de 
muncă patriotică făurită de tineretul revoluționar din România 
în perioada reconstrucției țării și edificării socialismului*.

Acum, in preajma declanșării amplelor acțiuni de muncă pa
triotică, înainte ca tineretul să fie multilateral solicitat la exe
cutarea lucrărilor agricole, se poate acționa cu maximum de 
folos pentru indeplinirea cu onoare a chemării partidului de a 
se amenaja suprafețe cit mai mari pentru irigații. Dar. ce pre
vede planul de irigații pentru 19'0 ? Ce acțiuni specifice și-au 
propus să inițieze organizațiile U.T.C. ? Care este stadiul înde
plinirii angajamentelor Ia amenajările pentru irigații ? Am căutat 
răspuns acestor întrebări in discuțiile cu tovarășii : BARBU 
POPESCU, adjunct al ministrului agriculturii și silviculturii, 
VIOREI, VIZUREANU, șef de sector la C.C. al U.T.C., ADRIAN 
CIOBOIU, prim secretar al Comitetului județean Dolj al U.T.C., 
și ION BELCIUG, secretar al Comitetului U.T.C. din cooperativa 
agricolă Bucecea, Județul Botoșani.

Delegația Consiliului Central al

Uniunii Sindicatelor din Iugoslavia

Luni dimineața, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului de 
Stat, a primit delegația Consiliu
lui Central al Uniunii Sindicate
lor din Iugoslavia, condusă de 
tovarășul Dusan Petrovici-Șane, 
președintele Consiliului Central, 
aflată într-o vizită în țara noas
tră.

La primire au luat parte tova
rășii Florian Dănălache, preșe
dintele Consiliului Central al 
U.G.S.R., și Constantin Herescu, 
secretar al Consiliului Central al 
U.G.S.R.

A fost de față Iso Njegovari, 
ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la 
București.

în cursul întrevederii s-a expri
mat satisfacția comună pentru e- 
voluția ascendentă a relațiilor 
multilaterale de prietenie ce se 
dezvoltă între cele două popoare, 
remareîndu-se noi posibilități 
pentru adîncirea cooperării și co
laborării dintre România și Iugo
slavia în interesul celor două țări, 
al cauzei socialismului și progre
sului omenirii.

întrevederea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă cordială, tovără
șească.

Delegația Consiliului Municipal

al orașului Teheran

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, Nicolae Ceaușescu, a pri
mit, în după-amiaza zilei de 30 
martie, la Palatul Consiliului de 
Stat, delegația Consiliului muni
cipal al orașului Teheran, con
dusă de Gholamreza Nikpey, 
primarul municipiului, care face 
o vizită în țara noastră.

La primire a luat parte prima
rul general al Capitalei, Dumitru 
Popa.

A fost de față Soltan H. V. 
Sanandaji, ambasadorul Iranului 
la București.

Cu acest prilej a avut loc a 
convorbire care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

Foto: ION CUCU

SARCINA DE STRINGENTA 
ACTUALITATE A AGRICULTURII 

— IRIGAȚIILE

BARIERE ARTIFICIALE ÎN

PERFECȚIONAREA 
PROFESIONALĂ 

OMULUI DE LA VOLAN
• m’^on *1®  km fără nici un accident • Forme de muncă 

educativă, cu aderență la tineri, abandonate pe traseul forma
lismului • Valoarea greșelilor săvîrșite — 114 000 lei • Un gol 
in rafturile unei biblioteci — „manualul șoferului".

Ultima verificare tehnică a 
mașinii și Mitică Stoica, dispece
rul autobazei 1 Galați, permite 
plecarea în cursă a autocamionu
lui 21 G1 581.

— Nu uita, îi atrage el atenția 
șoferului, în Munții Vrancei se 
anunță viscol iar șoseaua este 
acoperită cu gheață.

— Sînt pregătit pentru orice 
— răspunde omul de la volan și 
apasă pe accelerator.

Se pare, chiar de fa începutul 
drumului, că cel pe care îl înso
țim, tovarășul Vasile Mitrea, își 
cunoaște la perfecție meseria fapt 
pentru care ne permitem să-l lă
săm liniștit la volan și să ne re
întoarcem, bineînțeles imaginar, 
la întreprinderea de transporturi 
auto Galați, pe care o vizitaserăm 
cu o zi înainte.

— Ce trebuie să se înțeleagă 
prin expresia frecvent uzitată 
printre oamenii din domeniul 
dumneavoastră de muncă — 
„stăpîn pe volan" ? I-am adresat 
această întrebare tovarășului in
giner Adrian Mihăilescu — șeful 
inspectoratului de control auto al 
întreprinderii.

— In primul rînd — ne spune 
dînsul, stăpîn pe volan presupu
ne a stăpini la perfecție legea 
circulației și noțiunile principale 
de mecanică auto. Acest înalt 
calificativ, mai presupune apoi 
pasiune profesională, dîrzenie, 
curaj și disciplină, atribute fără 
de care cabina mașinii te abando
nează...

— Am intrat pe teritoriul ju
dețului Vrancea, ne atenționează 
tovarășul Mitrea, sustrăgîndu-ne 
de la recapitularea, în memorie, 
a discuțiilor de la I.T.A.

— Ia-o spre miliție, te rog. 
Aici îl căutăm pe șeful circula
ției.

— Ce noutăți ne puteți comu
nica de pe raza dvs. de activi
tate ?

— Destul de bune — spune 
tovarășul căpitan Vasile Maxim, 
în cursul zilei de ieri, pe drumul 
național ce străbate județul nos
tru au circulat în ambele sensuri 
circa 3 500 de autovehicule fără

OPIINII DESPRE 
DEGRADAREA

UNOR GENURI 
CINEMATOGRAFICE

ROMULUS BAR

(Continuare ta pag. a V-a)

într-un alt articol vorbeam de 
evadarea autorilor mediocri, în 
genuri de film presupuse sigure. 
Se socoate, astfel că filmele de 
aventuri, poveștile polițiste, wes- 
tern-ele, sînt marfă garantată, 
succes de casă infailibil. N-aș 
vrea să se creadă că disprețuiesc 
aceste genuri, ci doar felul cum 
ele sînt stricate, alterate, dena
turate, aș zice chiar anihilate, 
anulate de către unii autori-ci- 
neaști din zilele noastre care în
calcă unele reguli elementare 
estetice și etice, a căror respec
tare, fără a avea caracterul unei 
„rețete", ne-a pus nu arar în 
situația de a fi martorii, în fața 
ecranului, • unor întîmplări in-

Cu multă amabilitate, tovară
șul BARBU POPESCU, adjunct 
al ministrului agriculturii și 
silviculturii, a răspuns rugă
minții de a prezenta cititorilor 
ziarului nostru, succint, planul 
de irigații pentru 1970 — cimp 
de afirmare și a inițiativei, en
tuziasmului și hărniciei tinere
tului. „Ca expresie finală a lu
crărilor de îndiguiri, desecări 
și combaterea eroziunii, ca 
factor determinant al ridică
rii potențialului productiv al so
lului, al agriculturii,'In general, 
irigațiile cunosc, prin grija 
partidului și statului o dezvol
tare susținută. O dovadă con
cludentă în această privință o 
oferă prevederile Programului 
național privind gospodărirea 
rațională a resurselor de apă, 
extinderea lucrărilor de irigații, 
îndiguiri și desecări și de com
batere a eroziunii solului, dez- 
bățut în recenta Plenară a C.C. 
al P.C.R. care prevede, între al
tele, amenajarea în cincinalul 
următor, a altor 1,2—1,5 milioa
ne hectare, ajungerea în urmă
torii 12—20 de ani, la circa 5,5 
milioane hectare irigate. Și, nu 
numai prevederile programu
lui amintit vin să întărească a- 
firmația dar și cifrele de plan 
stabilite pentru acest an, ultimul 
din prezentul cincinal, care pre
văd amenajarea a 178 500, precum 
și a peste cincizeci și cinci de mii 
de hectare In sisteme locale. 
Sugestivă pentru amploarea a- 
cestor lucrări, pentru ritmul 
tot mai alert în care se des
fășoară este și valoarea investi
țiilor făcute din fondul centra
lizat al statului. Astfel, pentru 
perioada 1906—1969 s-au utilizat 
în amenajările pentru irigații 
6,7 miliarde lei, urmînd ca în 
acest ultim an al cincinalului 
să fie executate lucrări în va
loare de circa 2,5 miliarde lei.

Necesitatea extinderii supra
fețelor irigate, constituie în con
tinuare o sarcină stringentă pen
tru agricultura noastră. Ea de
curge din cerințele economiei 
naționale ce impun obținerea 
an de an de recolte constante 
și tot mai mari, care să satis
facă nevoile crescînde ale in
dustriei și populației, 
realizarea sarcinilor din
cincinal în domeniul irigațiilor,

Anchetă realizată de
GH. FECIORU

Oră de laborator la Insti
tutul de medicină și far
macie din centrul univer

sitar Iași.

rto : EMIL COJOCARU

SĂ DISCUTĂM DESPRE

MW MIRESEI NU POĂFE F!
SIRI I ll l DIN BOXĂ.• ••
• EPILOG LA „UȘILE SINT ÎNCHISE,
MAGNETOFONUL NU MAI GINTA"...

Pentru 
acest

(Continuare ta pag. a V-a)

Ușile erau închise, magneto
fonul încetase, să mai cinte... 
Camera rămăsese goală, veselii 
ei locatari plecînd să mediteze 
într-un loc unde este mai multă 
liniște ; prietenele lor, trezite 
parcă numai pe jumătate din 
inconștiența vieții pe care o du
ceau, băteau, cu un aer de re
semnată naivitate, drumul Mili
ției, unde în loc să dea expli
cații, rămineau mute in fața în
trebărilor privind moralitatea 
faptelor lor. Era un peisaj trist, 
din care rețin cu deosebire pri
virile unui bărbat în vîrstă, un 
țăran de prin părțile Buzăului, 
tatăl fostei studente la farmacie, 
Plopeșanu. Fiica sa se afla în 
fața anchetatorilor și el, care 
probabil auzea prin ușa între
deschisă dialogul, își ferea o- 
chii ori de cîte ori ușa se des
chidea, de parcă fiecare persoa
nă care trecea prin acel hol în 
care stătea și aștepta, l-ar fi 
pocnit direct în frunte cu ceva 
tare...

O imagine, desigur. Azi, an
cheta și judecata sînt încheiate. 
Sîmbătă, la Judecătoria sectoru
lui 8 din Capitală, s-a pronunțat 
sentința In procesul celor vino- 
vați de săvirșirea incredibilului 
— prin cruzime și cinism — 
act de viol despre care scriam

acum o lună. Fostul student în 
drept, Stoica, va avea de făcut 
față unei privațiuni de libertate 
ce va dura nu mai puțin decît 
9 (nouă) ani ! Complicii săi (Pe
trescu,fost student la cursul de 
limbă franceză și Șerban, fost 
student la Politehnică) cite 8 
(opt) ani !

Transcriem aceste cifre, și le 
repetăm în litere, și punem

semnul exclamării pentru a se 
înțelege cît de greu este să auzi 
și să vezi că niște băieți în fața 
cărora stăteau deschise porțiie 
tuturor aspirațiilor — ale cărții, 
ale institutelor academice, ale 
profesiunii au ales, dimpotrivă, 
calea acelei instituții destinată

EUGEN FLORESCU
(Continuare în pag. a 11-a)

ACTUALITATEA

VA RECOMANDĂM
ACEASTĂ INIȚIATIVĂ: PENTRU

OLIMPIADA
TINERILOR

InZIDARI
VARIANTA

TINERET

ÎN PAG. A 2-A

REȚETA
SUPERFI

CIALITAȚII
D. I. SUCHIANU

structive, tulburătoare. Voi ară
ta imediat cum se săvîrșește a- 
cest asasinat al unor genuri 
onorabile cît oricare altul.

Iată însă, și o a doua funestă 
prejudecată : opoziția gîndită de 
unii între filmul cu problemă și 
filmul de divertisment j între 
filmul psihologic și cel distrac
tiv.

Trebuie spus însă că filmele 
bune stnt și „psihologice". Nu 
există un „gen psihologic*.  Să 
discutăm pentru început cele 
cîteva „reguli*  elementare In

producția unui film, în desfășu
rarea lui, pentru a trece apoi la 
„arta" de a le încălca, de a le 
sacrifica o dată cu sacrificarea 
puterii educative a filmului.

în primul rînd, „povestea*  
filmului polițist, de exemplu, 
trebuie să înceapă prin a ne 
păcăli, prin a ne face să credem 
greșit, să avem despre perso
naje și evenimente păreri ce 
vor fi cercetate în cursul ac
țiunii înlocuite de aflarea ade
vărului. Vom jubila, ne vom 
simți măguliți că am descoperit, 
cu propria noastră miate, un a-

(Contbnuare ta pag. a IV-a)
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HUNEDOREANĂ
1$ Fiecare grupă

U.T.C. — O BRIGA-
DA DE MUNCA PA

Faza Județeană a Olimpiadei 
tinerilor zidari, desfășurată 
timp de două zile la Deva, a 
însemnat o cotitură în modul 
de a privi manifestările de 
masă destinate perfecționării 
profesionale a tinerilor. As
pectul preponderent festiv a 
fost înlocuit cu preocuparea 
pentru eficacitate, ceea ce re
prezintă un clștig de seamă. 
Celor aproape 30 de zidari, 
provenlțl de pe toate șantie
rele județului, li s-au oferit ca 
teren de desfășurare a aptitu
dinilor un obiectiv adecvat, 
de o mare utilitate socială : 
construcția căminului tineri
lor mineri din cartierul Goj- 
du. Lucrînd cot Ia cot, tine
rii au avut prilejul să se cu
noască, să se autoaprecleze, 
să se compare în privința stă- 
pînlril meseriei cu ceilalți și 
să învețe din experiența celor 
mai buni. Olimpiada a permis 
o circulație nestingherită a 
experienței pozitive, a unor 
metode înaintate de lucru, a- 
colo, direct pe schelă. între
cerea șl colaborarea au dus la 
obținerea unor recorduri pro
ductive. In e ore de muncă, 
attt cit a durat proba practl-

ALEX. BALGRADEANU

(Continuare ta pag. a Il-a)

TRIOTICA

S BENONE SINU
LESCU la capătul a
13 întrebări... de ba-

3 UN FESTIVAL
în preajma tradiției

3 ORAȘUL ȘIRET 
împlinește 600 de ani

B „TOALETA" DE 
PR1MAVARA la Mu-
zeul Satului,
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Fiecare grupă U.T.C
O BRIGADĂ DE MUNCĂ

PATRIOTICĂ
De ctteva zile, Giurgiul își poate adăuga, ală

turi de celelalte denumiri mai mult sau mai 
puțin cunoscute, încă una cu adevărat inedită : 
„Orașul brigadierilor". In fiecare zi, într-o altă 
școală profesională sau liceu se înființează, o- 
dată cu instalarea autoritară a acestei primă
veri, noi brigăzi ale muncii patriotice. Grupa 
UiT.C. a unei clase se constituie într-o brigadă 
de muncă patriotică. Fiecare brigadă are un 
comandant al ei. Peste încă două-trei zile, cînd 
întreaga acțiune se va încheia, in Giurgiu vor 
exista peste 90 de brigăzi ale muncii patriotice 
— numai in școlile orașului. Apoi inițiativa își 
va prelungi desfășurarea în întreprinderi și in
stituții, pornind de la același principiu : fiecare 
grupă sau organizație U.T.C. — o brigadă.

Ideea aceasta nu înseamnă însă o simplă 
schimbare de nume. Modificările intervenite 
odată cu aplicarea ei sînt mai profunde și an
trenează un întreg etil de lueru, corespunzător 
noilor condiții.

— Prin înființarea brigăzilor de muncă pa
triotică. precizează primul secretar al comite
tului municipal U.T.C., DUMITRU CRISTEA, 
am urmărit sporirea coeficientului de partici
pare * fiecărui tinăr de-a lungul tuturor acți
unilor întreprinse. La nivelul fiecărei grupe se 
poate aprecia mult mai ușor contribuția indivi
duală de la o etapă Ia alta a unei acțiuni de 
mai mare durată. De. asemenea, ml se pare că 
eu o singură brigadă, pe parcursul unei peri
oade mai întinse, ae pot face mai multe lucrări 
decît intr-o singură acțiune «ave mobilizează 
sute de tineri.

Și, cum, o dată cu înființarea primelor brigăzi, 
au apărut în mod firesc și primele acțiuni de 
muncă patriotică, acestea conturează totodată 
primele dovezi care confirmă întruțotul spu-

sele de mai aus. Intr-o singură după amiaza, 
brigada clasei a IX-a A de la Liceul nr. 1, cu cei 
36 de elevi ai săi, a plantat nu mai puțin de 
420 de puieți. In aceeași zi, cei de la Școala 
profesională navală, constituiți în două brigăzi, 
au săpat 250 metri liniari de șanțuri pe șoseaua 
națională.

— Un alt avantaj ai aceleiași modalități, ne 
spune în continuare primul secretar, e că se 
acordă mai multă independență în acțiune fie
cărei grupe in parte. Noi le comunicăm doar 
obiectivele de lucru, însă procedeele și zilele în 
care ies la muncă și le stabilesc brigăzile sin
gure. In felul acesta li se cultivă și sentimentul 
de a răspunde pe o perioadă mai mare de a- 
cclași obiectiv.

Dovezile există și de data aceasta : i-am vă
zut, într-o altă zi, la lucru, pe elevii Școlii 
profesionale de construcții, ieșiți la muncă pe 
un lot care de acum încolo va fi al lor. Două 
brigăzi, în frunte cu comandanții lor, au săpat 
într-o pădure de lingă oraș 14 rînduri, fiecare 
de cite circa 60 de gropi și în mai puțin de trei 
ore în cele 880 de gropi săpate își făceau apa
riția 830 puieți de salcîm plantați cu grijă și cil 
dibăcie de ' _
de firesc, de altfel : puieții aceștia vor fi în
grijiți tot 
pădure.

Așadar, 
tice aduce 
nicia cu care ne-am obișnuit de mult, ci și o 
formulă de acțiune care continuă în mod feri
cit o tradiție scumpă întregului tineret al țării. 
Ea ne amintește mereu că pretutindeni unde 
sîet de executat lucrări prin muncă patriotică, 
sînt întotdeauna prezente brigăzile și brigadierii.

buni gospodari. Lucru cit se poate 
'ifel : puieții aceștia vor fi în

de școala lor pînă cînd vor deveni

aeest nou anotimp al muncii patrio- 
cu sine nu numai însuflețirea și hăr-

Studenți la muncă patriotică, 
în parcul noului local al Po

litehnicii bucureștene 
Foto: EMIL COJOCARU

„T6ALETA“ DE
PUI'l l V IR A IA
MUZEUL SATULUI
Pentru un public obișnuit ou 

programul unui muzeu etnogra
fic în aer liber, anotimpul de 
iarnă pare restrîns pentru acti
vitate. Totuși, în timpul iernii, 
muzeografii și cercetătorii au 
muncit mult, mal ales la pre
gătirea lucrărilor teoretice. Ast
fel, s-a lucrat la elaborarea 
Anuarului Muzeului Satului, 
care va cuprinde un bogat ma
terial Hterar și ilustrativ, la for
mularea uaor comunicări ce au 
valorificat cercetările întreprin
sa pe teren sau cele efectuate 
oe obiectele de muzeu, comu
nicări ce vor fi prezentate la 
sasuaee științifici a muzeelor 
țtnografioe organizată de către 
C.S.C.A. la Suceava. în luna
apriMe.

Dar. o date cu primăvara sînt 
așteptați vizitatorii. Se redes- 
ehide seria de expoziții de artă 
populară, amenajate de obicei 
în cele două săli de la Intrare.

Se obișnuiește ca în fiecare 
an să se alăture construcțiilor 
din incinta muzeului, altele noi. 
Anul acesta stat în pregătire 
condițiile materiale pentru in
stalarea tn muzeu a două an
sambluri țărănești mai mari, un 
complex pastoral din Munții 
Sebeșului și o casă țărănească, 
eu toate construcțiile auxiliare, 
din țara Hațegului. De aseme
nea se va transporta o moară 
„ou butoi" de la Plevișevița 
(Porțile de Fler).

ANA BARCA

D. MATAEĂ UN FESTIVAL lN
PREAJMA TRADIȚIEI

(Urmare din pag. I)

DUMINICA,
LA URZICENI • ••

Duminică la Vrziceni, a fost 
— cum ar spune meteorologii — 
un timp eu cerul mai mult aco
perit, o vreme instabilă, incertă 
și cu precipitații. Atmosfera poa
te fi insă descrisă și dmtr-tin alt 
unghi. Cei peste 200 de tineri, 
elevi la liceul din localitate, de 
la școala de meserii, tineri din 
întreprinderi și instituții n-au ți
nut cont de starea vremii și au 
ieșit la acțiunea de muncă volun- 
tai-patriotică la care-i invitase 
i omitetul orășenesc U.T.C. cu 
cîteva zile mai înainte. S-a co
lectat fier vechi, s-a greblat par
cul din fața consiliului popular, 
au fost săpate straturile de pă- 
mînt de la marginea unor străzi 
unde, rui peste multă vreme, se
ra orașului ca „deversa" «r- mar» 
și divers număr de flori.

— Acțiunea la care ați asistat, 
ne-a declarat secretarul comite
tului orășenesc U.T.C., tovară
șul CONSTANTIN IORDACHE, 
nu este prima din acest an. In 
ciuda faptului eă aproape tn fie
care duminică a lunii martie, 
timpul a fost nefavorabil, nume- 
io și sînt tinerii oare au răspuns 
cu entuziasm chemărilor noastre. 
Pini acum »-au executat săpă
turi la canalizările necesare Fa
bricii de ceramică, ce se constru
iește tn oraș, tinerii au participat 
la desecarea terenurilor agricole, 
le stringer»» fierului vechi.

Recent, tn plenară a oomitetu- 
hri orășenesc, ne-am majorat une
le din angajamentele acestui an. 
In loc de 1 200 kg. plante medi
cinale vom string», de pildă, 
1400 fcg., iar in loc de 3 000 kg. 
<v>r vecm vom colecta 4 500 kg. 
Planul de venituri realizate prin 
muncă patriotică va fi de 50000 
lei pe întregul an, dar el va fi 
realizat pînă la 23 august, în 
timp ce la lucrări nafinanțate 
com reaUsa 1 S56 000 lei.

♦
■*  1

z

I. B.

La Casa ziariștilor
CÎND THALIA

INTILNEȘTE
VERSUL...

în continuarea strădaniilor tot 
mai vizibile de a-șl înviora si 
substanțializa activitatea, „Casa 
ziariștilor" a găzduit, duminică 29 
martie, o inedită seară de poezie, 
grupind versuri din creația unor 
cunoscuțl actori al scenelor bucu
reștene.

In comentariul critic care a În
soțit recitalul, scriitorul Nicolae 
Dragoș a încercat q încadrare a 
poeziei prezentate în configura
ția liricii actuale românești.

Materiallzînd, împlinind prim- 
planurile critice conturate de pre
zentare, lectura versurilor a reve
lat personalități artistice distincte, 
valențe poetice autentice. Publi
cul a apreciat robustețea nu lip
sită de căldură, de gingășie, ar 
poeziei lui Emanoil Petruț, sen
sibilitatea, tonul pur al versurilor 
actriței Victoria Dobre sau Inedi
tul vibrației emoționale din liri
ca Cristinei Tacoî. Creația litera
ră reflectă, întregește cel mal a- 
desea, imaginea cunoscută a ac
torului : poezia lui Dinu Iancules- 
cu aduce o nuanță proprie de fil
trare intelectuală a emoției, in- 
tîmim în paginile maestrului Ciu- 
botârașu același umor nuanțat de 
o fină maliție ; adresarea directă, 
sinceritatea exprimării — defini
torii pentru arta scenică a Ange- 
lei Chiuaru — le regăsim și la 
poetă. Cunoscut și apreciat în e- 
gală măsură ca actor și ca poet, 
artistul emerit Emil Botta a făcut 
sensibil prin interpretare acel u- 
nivers Insolit, halucinant adesea, 
întîlnit în sunete și emoții, struc
turat pe coordonatele unui ro
mantism de vibrație tragică, pe 
care întunecatul april sau Pe-o 
gură de ral, ni-1 revelaseră.

„Cînd Thalia întîlnește versul..." 
a depășit exigențele unui simplu 
recital de versuri, oferind iubito
rilor de poezie satisfacția artistică 
a unul spectacol Snehegat — din
tre acelea eu eare „Casa ziariști
lor'' începe să ne obișnuiască, 
spre lauda el.
CRISTINA CONSTANTINII'

Benone SinulescuLA CAPĂTUL A 13ÎNTREBĂRI... DE BARAJ
(Prezentul interviu este, de fapt, epilogul 

consemnat după epuizarea întrebărilor obiș
nuite).

Aflat la a treia ediție, Festi
valul primăverii inițiat și or
ganizat de Comitetul județean 
Bacău al U.T.C., a cărui ultimă 
etapă de anul acesta a avut loc 
duminică 29 martie, în sala 
Casei de cultură a sindicatelor 
din Bacău, prilejuiește o nouă 
evidențiere a potențialului miș
cării artistice de amatori. Ac
tuala ediție s-a bucurat de o 
largă participare a tinerilor. 
Specificăm de pildă, că au fost 
antrenați nu mai puțin de 5 500 
de artiști amatori.

Nejudecîndu-1 In sine. Festi
valul primăverii tinde spre a- 
tingerea mai ifiultor scopuri ■ 
oa între concursurile bienale de

care vă feriți într-un interviu?— Care ar fi întrebarea de _ ,
— Cea care insinuează un răspuns fortuit.
— Deci preferați mărturisii» deschise ?
— Atunci cînd ele nu devin excesive dintr-o grandilocvență... 

profesională.
— Acest nume — Benone Sinulescu — vă spune ceva ?
— Da. un om fericit că și-a descoperit la timp vocația, un tî- 

năr interpret cu năzuințe mai mult sau mai puțin inalte, un 
subiect intervievat...

— Un gînd constant ?
— Să-mi revăd munții. Munții Buzăului. Fiecare mică exca- 

padă în zona mea de baștină se transformă într-o serioasă călă
torie de studiu. Munții mei natali mi-au dăruit o colecție de 
cîntece...

— ... pe care le prezentați, apoi, îa sălile de concerte...
— ...numai după ce le-am selectat, sincronizat la propria lor 

idee și le-am însușit din punct de vedere interpretativ.
— Dar îi este îngăduit interpretului să „opereze" pe varianta 

colecționată ?
— Desigur. El este doar unul din anonimii care contribuie la 

perfecționarea piesei folclorice.
— Uneori, impunînd varianta definitivă, el este și ultimul.
— E cazul ideal.

— Ce nu vă doriți niciodată ?
— Se fac un succes pasager...
— Care e tipul de spectator ideal ?
— Cel îndrăgostit Firește de muzică ! Adică, cel care știe să 

asculte, să discearnă, să nu se Use furat de interpretările ief
tine, țipate, sărace.

— ...Și eîntecui?
— Iubesc eîntecui care armonizează — la o înaltă temperatură 

artistică — un text poetic emoționant, inteligibil, curat ți cald, 
cu o melodie care 11 îmbracă perfect.

— Foarte mulții dv. admiratori v-au creat legende.
— Cînd 

uneori el
— E ți
— Și!
— Prin ___ ..

acestui public meloman ?
— ...și talentat ! Mulțumirea fierbinte pentru atenția ce mi-o 

acordă, pentru încrederea investită — și pentru zecile de seri- 
sori pe care le primesc și cărora, ca un școlar cuminte, mă 
străduiesc să le răspund cit mai repede.

Interviu realizat de GH. ISTRATE

îi placi, publicul îți creează și legende. Din dragoste, 
îți creează și false legende...
cazul dv.?

intermediul ziarului nostru ee-*ți  dori si transmiteți

OLIMPIADA
TINERILOR

ZIDARI
(Urmare din pag. I)

că, participant!! au adăugat 
căminului, cu o capacitate de 
230 ile locuri, încă un etaj, 
trecerea lor pe atei răminînd 
peste ani și ani. Fiecare a e- 
fectuat între 1,20—1,38 m.c. de 
zidărie aplicată, Iar sub ra
portul calității au obținut ca
lificativul excepțional. (Pen
tru a efectua un asemenea 
volum de lucrări, un munci
tor obișnuit de pe șantier con
sumă o cantitate de timp 
dublă). Aceste realizări au 
fost utile, în aceeași măsură 
pentru participantei la olim
piadă, cit și pentru Trustul 
județean de construcții, pen
tru care recordurile de pro
ductivitate pot să constituie 
deziderate realizabile, pe toa
te șantierele din subordine. 
Eficiența olimpiadei iese in 
relief șl dintr-un alt unghi de 
vedere. Intorcindu-se pe șan
tiere, concurenții vor fi mal 
exigenți, vor pretinde mai 
mult celor destinați să le a- 
sigure condiții optime de lu
cru. La Deva, totul a fost 
pregătit și prevăzut din vre
me, incepind cu aproviziona
rea tehnico-materială și pină 
la crearea fronturilor de lu
cru și 
țel ■ ’ 
tel, , _ _
nat nici o clipă. Productivi
tatea realizată a fost determi
nată intr-o mal mare măsură 
de acești faetori. Participarea 
la olimpiadă i-a obligat pe 
concurenți să parcurgă o bo
gată bibliografie de speciali
tate, să-și îmbogățească cu
noștințele profesionale. între
cerea a fost ciștlgată de cel 
care îșt așează măestria pro
fesională pe soclul cunoștințe
lor teoretice. Majoritatea co- 
vîrșitoare a participantelor 
sînt absolvenți ai școlii profe
sionale. Cel care s-au detașat 
dispun insă de ceva in plus. 
Alexandrescu Dumitru — de 
pildă — situat pe locul I. 
este elev In clasa a Xll-a la 
liceul seral. Așadar, el — șl 
mulți ca el — nu s-au mulțu
mit doar cu volumul de cu
noștințe acumulate tn școala 
profesională, cl au învățat în 
continuare. Pentru toți cel 
prezenți, această acțiune a 
fost deosebit de Instructivă.

asigurarea aslsten- 
tehnice necesare. Ast- 

munca nu a stag-

, mo ;
ORAȘUL ȘIRET

ÎMPLINEȘTE 600 DE ANI
Fosta așezare de scaun a Moldovei (1365—1374), Șiretul — unul 

dintre cele mai vechi tirguri — păstrează mărturii interesante 
din istoria patriei, printre care și cele două ruini „Șasea" și 
„Ruina", locuri in care au domnit Sas Vodă și Lațcu Vodă, iar 
mai tîrziu Petru Mușat.

Rîndurile corespondentului Octavian Zus ne amintesc despre 
însemnările lui Ilerodot, în care recunoaștem printre localitățile 
cuprinse în iținerariul parcurs de oștite persane în retragere Și 
orașul Șiret. Intre cele două file de istorie, orașul celor 6 se
cole reprezintă un dialog viu al trecutului cu contemporaneita
tea. In noua sa geografie prezentul consemnează clădiri moder
ne, casa de cultură, complex de servire a populației cu 18 sec
ții, localul liceului teoretic j în care învață 1 400 de elevi etc. 
Sărbătorirea importantului eveniment este marcată de o suită 
de manifestări, dintre care reținem : 25 de spectacole, pe care 
le pregătesc formațiile artistice, simpozioane, seri culturale, o 
expoziție a tinerilor fotografi și pictori și... concursuri artistice 
și sportive dotate cu „Cupa-600 de ani ai orașului Șiret".

Ii. P.

Primăvara în Teleorman 
LA A TREIA EDIȚIE

In cursul lunii aprilie se des
fășoară la Alexandria cea de a 
treia ediție a festivalului-con- 
curs de muzică ușoară româ
nească, intitulat Primăvara in 
Teleorman, dotat cu trofeul 
GHIOCELUL DE AUR. Ea acest 
festival-concurs s-au înscris 
peste 700 de tineri și tinere. 
Faza județeană a acestui festi
val concurs are loc la data de 
24—25—26 aprilie, în orașul 
Alexandria.

GHEORGHE

cintec și dans pe țară să consti
tuie o posibilitate de permanen
tizare a formațiilor artistice, a 
stimulării spre înnoirea reperto
riului, a găsirii unor noi moda
lități de interpretare. în acest 
sens, multe formații care au 
evoluat ieri pe scenă au dovedit 
un real progres față de parti
ciparea la al IX-lea Concurs pe 
țară. E cazul formațiilor de 
dansuri din comunele Corbasea. 
Izvorul Berheciului și nu numai 
al lor. Dar fără îndoială că me
ritul principal îl constituie des
coperirea de noi talente, de ade- 
vârați rapsozi populari, precum 
și închegarea unor noi nuclee 
ale mișcării artistice de ama
tori în numeroase sate.

Această manifestare a stimu
lat lărgirea repertoriului celor 
ce au participat cu piese spe
cifice diferitelor zone folclorice 
din județul Bacău. Mențiunea 
se referă nu numai la forma
țiile de dansuri, cl șl la soliștii 
vocali de muzică populară. 
Avînd în vedere că la Bacău 
acum cjțiva ani s-a organizat 
primul festival de teatru folclo
ric, socotim că ar fi util ca di
versitatea repertoriului să se 
mărească și în această direcție. 
„Capra" prezentată de grupul 
folcloric din comuna Berzunți 
a demonstrat eă alături de cân- 

. tecul popular ți cel de muzică 
ușoară oferă un anumit colorit 
spectacolului, conferind, totoda
tă, și o rîvnită specificitate re
pertoriului.

Desigur, la acest Festival au 
participat alături de formațiile 
cu o veche carte de vizita ți 
altele abia înfiripate. Di> aceas
tă oauză unele nereallzări ni sa 
par inerente, chiar dacă Festi
valul e la a treia sa ediție. Așa 
după cum ne declară ți CON
STANTIN ROMAȘCANU, secre
tar al Comitetului județean 
U.T.C., însuți înființarea acestor 
formații ți participarea lor la o 
asemenea confruntare e un cîș- 
tig. „Cristalele" descoperite vor 
fi șlefuite cu grijă ți pricepere 
și fără îndoială activiștii orga
nelor de cultură din județ, care 
la realizarea artistică a actua
lei ediții și-au adus un substan
țial aport, vor oontinua să-ți 
alinieze competența.

SELCU I. CHIRIC

La Reșița a fost
fia Reșița a avut 

loc, într-un cadru 
festiv, inaugurarea 
Casei corpului di
dactic din județul 
Caraș-Severin. După 
ce inspectorul gene
ral al Inspectoratu
lui județean școlar, 
tovarășul Nicolae 
Păunescu, a prezen
tat semnificațiile și

inaugurată Casa corpului didactic
scopul creării Casei 
corpului didactic, au 
luat cuvîntul tovară
șii Tudor Iorga, se
cretar al Comitetu
lui județean de par
tid și Mihai Arcaș, 
președintele Consi
liului județean al 
sindicatelor.

Prezent la această

manifestare, prof, 
dr. doc. Pavel P. A- 
postol, membru al 
Academiei de Știin
țe Sociale și Politice 
a vorbit celor pre- 
zenți despre „iniția
tive și modernizări 
în învățămînt".

N. U.

să pună la punct pe cei ce se 
abat de la regula vieții civili
zate... Nouă ani... Opt ani... Cînd 
s-a pronunțat hotărirea, peste 
cei aflați în sala unde avea loc 
judecata s-a lăsat o liniște grea: 
pedeapsa nu este ușoară, și to
tuși nimeni, nici măcar părinții 
autorilor acelui act huliganic, 
n-au mai zis nimic, fiindcă a- 
ceastă pedeapsă este dată eu 
dreptate. Am văzut în clipa a- 
ceea niște mame secerate de du
rere, am văzut niște brațe care 
s-au repezit să le sprijine. Du
rerea de părinte este durere și 
o înțelegem cu toții.

Și totuși, ceva mult mai grav, 
care nu s-a pronunțat în sala 
tribunalului, și care îi privește 
direct pe acești părinți, ai celor 
trei foști studenți, trebuie adău
gat, oricit de reală ar fi triste
țea că fiii lor vor lipsi de acasă 
atîta vreme.

Este vorba despre cealaltă 
parte, despre victimă și trauma
tismele prin eare trece ea însăși, 
despre părinții acestei tinere și 
marea lor tristețe. Căci, oricît 
de reală ar fi neplăcerea celor 
trei familii (Stoica, Petrescu, 
Șerban) să nu uităm că fiii lor 
sînt autorii unei fapte cinice și 
inumane, că urmările acestei 
fapte le trăiește altcineva. Or, în 
acest proces, cu toată Înțelege
rea pe care o manifestăm față 
de erorile pe eare un părinte le 
poate săvîrși văzindu-și copilul 
gata să intre in închisoare,*  cei 
care au pierdut — moral în pri
mul rind — n-au fost doar cei 
trei huligani ieșiți din familiile 
lor, ci ei înșiși, părinții lor, ru
dele și prietenii acestor familii 
a căror comportare în timpul 
desfășurării anchetei și dezbate
rilor a întrecut în unele cazuri 
în murdărie însăși fapta aresta
ți lor. în clipa pronunțării sen
tinței au rămas liniștiți, dar 
Înainte, pe parcurs, ei s-au con
stituit cu toții într-un fel de clan 
al presiunii, promisiunilor și a- 
menințării îndreptat contra vic
timei, pe care au asaltat-o la 
cămin, la familiile unor rude, 
prin telefoane, clan care, aflînd 
că părinții studentei sînt bol
navi, și-au propus și realizat un 

, adevărat șantaj cerlndu-i să se 
căsătorească cu unul dintre cei 
aflați în boxă, indiferent care 
(!), pentru a putea să scape, ast
fel, toți. Un oarecare Alexan
dru Alimănescu (București, str. 
Vaieriu Braniște nr. 34) care își 
prezintă cartea de vizită cu 
mențiunea diplomat în științe e- 
conomice, rudă sau cunoștință a 

( familiei Petrescu, a mers pină 
acolo incit — deși avertizat de 
victimă asupra stării de sănă
tate a părinților, bolnavi de ini- 

, mă — s-a prezentat acasă la a- 
i ceștia, cerîndu-le fata în căsă
torie, el, soția sa și alții au ad
monestat-o și „avertizat-o" asu
pra urmărilor refuzului, deran- 
jind-o la cămin, într-o perioadă 
de examene.

Alte trei „doamne pețitoare" 
au trecut din casă în casă pro- 
mițind bani, apartamente și alte 
avantaje, timp in care n-au con
tenit telefoanele și scrisorile de 
intimidare ori de demonstrare a 
„calităților" morale ale fiecăruia 
dintre cei trei (numai președin
tele judecătoriei sectorului 8, 
tovarășul Roman, a prtmit circa 
15 asemenea scrisori). în această 
acțiune fratele arestatului Stoi
ca, Viorel Stoica, tinăr care se 
prezintă uneori drept „student 
la Iași", alteori „student la ASE- 
București*  a desfășurat unele 
dintre cele mal neașteptate și 
crude fapte menite s-o intimi
deze și s-o defăimeze pe victi
mă, al cărei nume, prin excep
ționala comportare și înțelegere 
a colegilor de facultate, a fete
lor din comitetul de cămin, a 
directoarei căminului, rămăsese 
necunoscut pînă și celor din 
camerele apropiate. Chiar și du
pă pronunțarea sentinței, acest 
al doilea Stoica care încercase 
o acțiune turbulentă și în sala 
judecătoriei, a trecut să răspân
dească printre colegi și rude 
„adevărul" despre aceea care că
zuse victima cinismului fratelui 
său ! E greii de crezut, și totuși 
ieri am asistat la ultima față 
posibilă a acestui mod josnic, 
neomenesc, de comportare a ru
delor celor trei huligani : în ho
lul căminului studențesc s-a pre
zentat, bolnav și tremurind de 
durerea suferită, tatăl aceleia 
care a fost victima lor. Intîm- 
plarea a făcut să fiu de față : 
nu putea vorbi. I-a întins, plin- 
gînd, fiicei lui o scrisoare pri
mită acasă, o „anonimă" care — 
ignorînd constatările medicale 
legale șl opinia studenților, a 
colegilor... spunea „tot adevărul" 
asupra......depravării" fiicei sale,
care, chipurile, „petrece nop
țile" nefiind „la prima aventu
ră" etc., etc. și prin care era in
vitat „la tribunal". O ploaie de 
blesteme și amenințări privind 
viitorul fiicei sale, formulate cu 
obrăznicie in numele....... mai .
multor colective de studenți" de 
către o mină agramată pecetlu
iește acest rezultat al mîrsăviei. 
Ceea ce domnul Alimănescu nu 
îndrăznise încă să facă aflîn- 
du-se în față cu părinții stu
dentei — lovirea lor directă —,

s-a desăvirșit astfel. L-am văzut 
pe omul doborît de cinica „ano
nimă" și fiindcă scrisoarea este 
în posesia noastră, și fiindcă 
există organe specializate în cer
cetarea șl aflarea autorilor unor 
asemenea scrisori, judecarea mo
rală și penală a unor fapte de 
acest fel trebuie, credem, să 
continue. Fiindcă acela care a 
fost în stare să procedeze ast
fel defăimînd și lovind cu bru
talitate niște oameni care și așa 
erau victime nu stă cu nimic mai 
sus decît condamnațil înșiși '■

Culmea este că, angajîndu-șt 
cite un avocat, membrii acestor 
familii au insistat să fie susți
nuți în proces mai ales prin— 
exemplul de înaltă moralitate 
pe care „copiii" l-au găsit la fa
miliile lor. Unul dintre avocați 
cita scrisoarea unui tată (Petres
cu, al cărui fiu este autorul 
lozincilor pornografice) în care 
se vorbea despre „o educație 
desăvirșită" primită în casă, de
spre „înalta conștiință civică" 
dată de părinți, despre „piedes
talul moral" pe care a caescut 
băiatul etc., în timp ce propu
nerile de cumpărare a demni
tății victimei — după cum afir
mă ea — și scrisorile cele mai 
numeroase veneau mai ales din 
partea acestei familii. Surprin
zător, dar și demn de luat în 
cercetare de către organele în 
drept, este faptul că în mai 
toate scrisorile se vorbea „în 
numele unor studenți" citindu- 
se „colective" din unele institute 
bucureștene. Cine sînt autorii 
unor asemenea scrisori — ju
decind după comportarea fami
liilor — nu este greu de bănuit ; 
n-ar fi insă rău ca adevărul să 
fie stabilit cu precizie (și există 
mijloace pentru aceasta) în așa 
fel incit să mai treacă pofta a- 
celor amatori de folosire a nu
melui studențimii noastre, de 
implicare a ei în asemenea afa
ceri după cum se știe unanim 
reprobate. Violența, cinismul, a- 
tacul la libertatea persoanei, ter
felirea in obscenitate a relațiilor 
de dragoste n-au găsit și nu vor 
găsi niciodată la noi înțelegere 
din partea generației tinere, cu 
atît mai mult a studențimii ca
re aspiră și se pregătește să 
trăiască o viață cu adevărat 
demnă, civilizată. Iată de ce 
ne permitem să-i sfătuim pe pă
rinții celor trei, și îndeosebi fa
miliile Petrescu și Stoica (aceas
ta din urmă în mod deosebit cu 
privire la fiul lor Viorel) care 
încearcă să se răzbune pe vic
timă și care se lasă antrenate 
în fapte ce contravin legilor 
statului nostru.

Este, desigur, un sfat, după 
cum un sfat . este și acela de 
a nu uita că în cazul unui tinăr, 
chiar dacă n-a făcut in copilă
rie dovada unui comportament 
alarmant, chiar dacă a devenit 
student, și pare matur, activita
tea sa trebuie bine cunoscută de 
către părinți, că nu este firesc 
ca el să „dispară" fără adresă 
din ochii familiei — așa cum 
s-a întîmplat in cazul eelor trei 
— la o „adresă" pe care nici 
măcar părinții n-o cunoșteau și 
unde s-au petrecut fapte ca a- 
celea pe care le cunoaștem.

Nouă ani..., opt ani...
Cine răspunde pentru acest 

timp pierdut ? Părinții, nu ? So
lidarizarea acum a familiilor 
este după cum se vede tîrzie și 
inutilă iar în unele cazuri ne
dreaptă și neomenoasă, barbară 
chiar,

...N-aș putea să închei aceste 
rînduri fără să amintesc o ima
gine care m-a cutremurat in 
timpul procesului. Cu cîteva mi
nute înainte de aflarea sentin
ței în boxă, Stoica s-a ridicat 
s-o ceară în căsătorie (incă o 
dată) pe victima care lipsea clin 
sală. L-aș fi înțeles, omenește, 
chiar și atunci dacă n-aș fi știut, 
dacă nu mi-ar fi răsunat în 
urechi „demonstrațiile" lui și 
ale avocatului, demonstrații fă
cute de-a lungul procesului pen
tru a se disculpa că nu el este 
autorul violului, ci ceilalți doi 
care, în clipa aceea, cind el o 
cerea în căsătorie de nevoie, 
desigur, se aflau... alături, pe 
aceeași bancă !

Murdăria era dusă la extrem 
și am ieșit din sală.

Nu, tinere Stoica, nu știm cit 
de bine ai fost educat, dar nu 
așa se întemeiază o familie. 
Mina miresei nu se poate să
ruta aflindu-te-n boxă...

P.S. Intre faptele rămase ne
explicate pînă la sfîrșitul acestui 
proces - - •
doaril 
care, 
Stoica, 
drept .. . . _
presă a unor articole pe margi
nea acestui caz. Zelos să dove
dească nevinovăția clientului său, 
Indignarea care transpira din o- 
pinia reporterilor și cititorilor i 
s-a părut domniei sale a-i în
greuna activitatea (ceea ce este 
drept, căci faptele erau prea evi
dent condamnabile). Intervenția 
noastră, ca șl a altor publicații 
n-a avut însă nicidecum scopul să 
influențeze opinia instanței. Jus
tiția se află pe mîini hune, 
adevăr pe care-1 confirmă și pro
cesul Ia care ne referim. Intră 
însă în atribuțiile presei obligația 
de a face cunoscute asemenea 
fapte, să Împiedice săvîrșlrea al
tora asemănătoare pentru a con
tribui astfel Ia educația tinerilor. 
Să nu fi știut avocatul acest fapt 
elementar 2

se numără și unele ple- 
ale avocatului Anagnoste 

apărindu-1 pe inculpatul 
și-a permis să califice 

„inoportună", apariția în

fflneiiia
SPLENDOARE IN IARBA: ru

lează la Patria (orele 9; 11,30; 14; 
18,30; 19; 21,30).

MOLL FLANDERS : rulează la 
Feroviar (orele 9; 11,30; 14,30; 17,30; 
20,30), Melodia (orele 9; 11,45;
15,30; 18,13; 20,45), Excelsior (ore
le 9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30).

ASTORIX ȘI CLEOPATRA : ru
lează la Republica (orele 9.15; 
11,30; 14; 16,15; 18,45; 21).

JOC DUBLU IN SERVICIUL 
SECRET : rulează la Luceafărul 
(orele 9; 11,15; 13.38: 16; 18,30; 21), 
București (orele 9; 11,15: 13,30;
16,30; 18,45: 21), Modern (orele 9,15; 
11,30; 13,45: 16; 18.15; 20,30).

ELVIRA MADIGAN : rulează la 
Capitol (orele 9,30; 11,45; 14: 16,30; 
18,45; 21).

DOMNIȘOARA DOCTOR- rulea
ză la Sala Palatului (orele 17.15; 
20,15). Festival (orele 8,30: 11;
13,30; 16; 18,30; 21); Favorit (orele 
10: 13; 15,30; 13,45; 21).

FECIOARA CARE-MI PLACE : 
rulează la Victoria (orele 9; 11,15: 
13,30; 16; 18,30; 20,45).

ULTIMA DRAGOSTE : rulează 
la Central (orele 9: 11,15: 13,30;
15,45: 18.15; 20,45).

STELELE DIN EGER : rulează

la Lumina (orele 9,39—15,45 în con
tinuare; 19,30).

GHICI CINE VINE LA CINA : 
rulează la Doina (orele 11,30; 13,45; 
16; 18,30; 20,45), Miorița (orele 10; 
12,30; 15; 17,30; 20).

PROGRAM DE FILME DOCU
MENTARE : rulează la Timpuri 
Noi (orele 9—15 în continuare).

ADIO TEXAS : rulează la Grl- 
vița (orele 9,30; 11,45; 16; 18,15; 
20,30), Florească (orele 9; 11,15; 
13,45: 16; 18.15: 20.30), Gloria (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

WINNETOU TN VALEA MOR-
ȚII : rulează la înfrățirea (orele
15,15; 17,45; 20), ’ Viitorul (orele
15,30; 18).

PĂSĂRI Șl OGARI : rulează la 
Viitorul (orele 20,30).
CĂLUGĂRITĂ : rulează la Bu- 
zești (orele 15,30: 19).

CÎND SE ARATA CUCUVEAUA: 
rulează la Dacia (orele 8,30—19,45 
în continuare): Flacăra (orele 
15,30; 18; 20,30).

VISUL DOMNULUI GENTIL : 
rulează la Bucegi «"orele 16: 18.15; 
20,30), Ciulești (orele 15,30; 18; 
20,30), Arta (orele 10—16 în conti
nuare; 18,15; 20,30V

EXPLOZIE IN MUNȚI : rulează 
la Lira (orele 15.30; 18).

VIRIDIANA • rulează la Lira 
(ora 20,15),

VIA MALA : rulează la Drumul 
Sării (orele 15,30; 17,45: 20), Raho
va (orele 15,30, 18).

TANDREȚE: rulează la Rahova 
(orele 20,15).

PĂCATUL DRAGOSTEI : rulea
ză la Ferentari (orele 1530; 18:
20,30), Pacea (orele 16; 18; 20).

LA NORD PRIN NORD-VEST : 
rulează la Cotroceni (orele 15,30: 
19).

STAPIN PE SITUAȚIE : rulează 
la Volga (orele 15,30: 18; 20,30).

MIREASA ERA ÎN NEGRU : 
rulează la Aurora (orele 9; 11,15: 
13,30; 15,45: 18; 20,15), Tomls (orele 
9,30—15,30 în continuare; 18: 20,15).

URMĂRIREA : rulează la Fla
mura (orele 9; 11,30; 15: 17.30 : 20).

DOI BĂRBAȚI PENTRU O 
MOARTE: rulează la Moșilor 
(ora 20.30).

A TRĂI PENTRU A TRAI : ru
lează la Moșilor (orele 15.30: 18).

COMISARUL „X" Șl PANTERE
LE ALBASTRE : rulează la Mun
ca (orele 16; 18; 20).

• •• •••••••
PROFESIONIȘTII : rulează la 

Cosmos (orele 15,30; 18; 20,15).
VALEA PĂPUȘILOR : rulează 

la Vitan (orele 15,30; 18; 20,15).
BĂRBAȚI IN DEPLASARE : ru

lează la Progresul (orele 15.30; 
18; 20,15).

BALTAGUL ; rulează Ia Popu
lar (orele 15,30; 18; 20,15).

SCHERLOK HOLMES: rulează 
la Unirea (orele 15,30; 18; 20,15).

PENTRU ÎNCĂ PUTINI DO
LARI : rulează la Crîngași (orele 
15,30; 18: 20,15).

FIUL ȘEICULUI : rulează la 
Cinemateca Union (orele 10; 
12: 14).

^teatre
MARȚI. SI MARTIR 1»>S

Opera Română : AIDA — ora 19:
Teatrul Național .,1. L. Caragla- 
le (Sala Comedia) : HEIDELBER-

GUL DE ALTA DATA — ora 
19,30; (Sala Studio): PĂRINȚII 
TERIBILI — ora 19,30; Teatrul de 
Comedie : OPINIA PUBLICĂ — 
ora 20; Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" (Schitu Măgureanu) : 
L«ONCE ȘI LENA — ora 20; (în 
sala Ansamblului U.G.S.) : PURI- 
CELE IN URECHE — ora 20; Tea
trul Național din Craiova (în 
sala Teatrului Mie) : UN MENES
TREL LA PORȚILE DORULUI 
(Tudor Gheorghe) — ora 20; Tea
trul Giuleștl : COMEDIE CU OL
TENI — ora 19,30; Teatrul „C. I. 
NOTTARA" (Bd. Magheru): O- 
THELLO — ora 19,30; Teatrul 
„Ion Vasllescu" : DOMNIȘOARA 
DIN SIGHIȘOARA — ora 19,30; 
Studioul I.A.T.C. : TRAGICA IS
TORIE A DOCTORULUI FAUST 
— premieră — ora 20; Teatrul 
„Ion Creangă" : ROATA MORII — 
premieră — ora 16; Teatrul „Țăn
dărică" (Str. Academiei) : GULI- 
VER IN TARA PĂPUȘILOR — 
ora 15 șl 17 ; Teatrul „C. Tănase" 
(Calea Victoriei): NICUTA... LA 
TĂNASE — ora 19,80.
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• 18,00 Deschiderea emisiunii. 

„Universal-șotron" — litera G (en
ciclopedie pentru copii) • 13,30 
Actualitatea în economie. Noua 
salarizare și normare a muncii o 
18,55 Anunțuri — Publicitate • 
19,00 Telejurnalul de seară • 19,20 
La volan — emisiune pentru con
ducătorii auto « 19.35 Atomul, a- 
ceastă necunoscută. Materie și an- 
timaterie e 20,00 Reflector • 20.10 
Moment folcloric cu Ioana Crlstea 
și Emil Gavris o 20,20 Primăvara 
României Socialiste. Aspecte de la 
recitalul prezentat la Ateneul Ro
mân. Versuri în lectura autorilor 
(III) • 20,40 Film artistic „Am 
două mame și doi tați". Producție 
a studiourilor iugoslave • 22,03 
Telejurnalul de noapte • 22,15 
Teleglob. Reportaj în alb — Le
ningrad. Film de Manase Radnev 
și George Pascăru i» 32,35 Pliant 
lirico-dramatie « 23,00 închiderea 
emisiunii. a
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Am adresat elevilor Grupului școlar a! Ministerului In
dustriei Alimentare, Grupului școlar „7 Noiembrie" și Li
ceului Agricol din Sibiu, 3 întrebări legate de profesiunea 
aleasă. Vizînd diverse momente ale relației complexe ce se 
stabilește încă de pe băncile școlii între elev și meseria 
aleasă, am căutat să descifrăm în răspunsurile primite 4 mo
nografii profesionale, alcătuite din interior, poate mai puțin 
savante, în orice caz mai spontane și mai autentice. Diversi
tatea și bogăția răspunsurilor ne permit o schițare precisă 
a motivației opțiunilor, a factorilor orientativi, a satisfac
țiilor profesionale existente încă din procesul formării șco
lare, a imaginii viitorului în meseria aleasă. Găsim util să 
le facem publice răspunsurile deoarece ele se alcătuiesc în- 
tr-o motivație sugestivă privind mobilurile care îl determină 
pe un adolescent să aleagă o meserie sau alta.

La întrebările :
1. — DE CE VA IUBIȚI MESERIA ?
2. — CE SATISFACȚII PROFESIONALE AVEȚI ?
3. — CUM ARATA VIITORUL PENTRU DV. ?

ne-au răspuns elevii anului I — G, electricieni, Grupul șco
lar M.I.A., elevele anului II — H, confecții tricotaje, Grupul 
școlar „7 Noiembrie" și elevii anului III — mecanici agricoli 
și anului IV — cadastru de la Liceul Agricol — Sibiu.

3 Întrebări * 100 de
O MESERIE FRUMOASA, 

MODERNA — UN DOMENIU 
PRINCIPAL

IN VIAȚA OAMENILOR

1 Principalele motivări ale 
unității organice dintre 
elevi și profesiunea alea

să au fost avansate în mare mă
sură de viitorii electricieni prin 
calitățile meseriei i „frumoasă, 
curată, modernă, bună, de viitor, 
polivalentă, logică, importantă, 
puțin periculoasă, _ principală 
pentru viața oamenilor".

Dragostea față de meserie im
pune și antecedente afective : 
„m-au impresionat de mic apa
ratele electrice", „de la 7 ani am 
fost curios să aflu tainele elec
tricității", „îndrăgită din școala 
generală". Nu puține șînt și 
condițiile unor calități : „mese
ria de electrician este frumoasă 
numai dacă învățăm bine", „fru
musețea meseriei constă și în 
multiplele ei aplicații în alte 
domenii". Domenii tehnice’ mai 
largi au impus uneori opțiunea : 
„mă interesează tehnica și elec
tronica". Curiozitatea în fața tai
nelor electricității, în fața „enig
mei" pe care o reprezintă cu
rentul electric, instalațiile de 
forță și lumină sînt, de aseme
nea, motivări argumentate ale 
dragostei pentru meserie.

2 Satisfacțiile profesionale,
din cauza contactului 
destul de recent cu „e- 

nergia nevăzută", apar timid 
formulate și ele se referă la 
formele procesului de învăță- 
mînt, la cursuri, lucrări practi
ce etc. Un răspuns, deosebit de 
interesant prin maturitatea lui, 
atestă și simțul de responsabili
tate care este, în ciuda vîrstei 
fragede a elevilor, o orientare 
precisă în muncă și învățătură : 
„meseria îmi aduce satisfacții 
ca oricărui om care-și iubește 
patria și se gîndește că învă- 
lind și muncind aduce mari fo
loase țării sale". Majoritatea ce
lorlalte răspunsuri afirmă pri
mele satisfacții profesionale în 
confruntările recente cu cerin
țele viitorului loc de muncă și 
cu efectuarea unor lucrări în 
meseni complementare ca, de 
pildă, lăcătușeria.

3 Imaginea viitorului pen
tru actualii elevi-elec- 
tricieni este în mare mă

sură condiționată de imensele 
avantaje pe care le va aduce e- 
nergia electrică muncii umane : 
„uzine și fabrici în care nu mai 
este necesară prezența omului 
datorită mașinilor acționate de 
electricitate". în același timp, 
însă, viitorul este condiționat de 
propria participare, dăruire și 
profesiune : „Să ajut la con
struirea socialismului, Ia înflo
rirea țării", „Să realizez inova
ții, șă-mi înnoiesc cunoștințele 
permanent", „Mă va bucura
faptul că voi fi folositor între
prinderii la care voi lucra", 
„Prin muncă susținută voi avea 
un viitor fericit". „Va fi bun 
numai dacă mă voi strădui să 
stăpînesc toate tainele meseriei", 
„Să lucrez temeinic în întreprin
dere?*. Cu mici excepții — ne- 
hotărîri, ezitări — toate răspun
surile viitorilor electricieni sînt 
o pledoarie pentru meseria a- 
leasă, pentru pasiune și muncă, 
condiții absolut necesare satis
facțiilor prezentului și viitoru
lui. Am remarcat, de asemenea, 
procentul majoritar al celor care 
au avut contacte determinante 
cu profesiunea încă din anii șco
lii generale, contacte care au im
primat o siguranță cunoașterii 
propriului drum în viată și au 
cristalizat' principalele înda
toriri.

O PROFESIUNE COMPLEXA, 
SPECIFICĂ FETELOR 

CU O BOGATĂ PALETA 
A SATISFACȚIILOR

IO meserie specifică fete
lor, dar care impune se
rioase cunoștințe tehnice, 

o deosebită îndemînare, gust și 
simț estetic este aceea de con- 
fecționer-tricotaje. Din răspun
surile elevelor anului II—H de 
la Grupul școlar „7 Noiembrie" 
— Sibiu, reiese faptul că atribu
tele generice ale profesiunii a- 
lese „frumoasă, bună, curată, u- 
șoară pentru femei, interesantă, 
complexă" — sînt dublate de în
clinații evidente către mașinile 
moderne necesare producției de 
tricotaje : „îmi place să lucrez 
la mașină", „muncesc într-o sec
ție modern utilată", „am învățat 
multe operații tehnologice", „mă 
pasionează munca Ia mașinile 
ce execută produsele necesare 
populației țării". Alte cauze ale 
dragostei manifestate față de 
meseria aleasă sînt determinate 
de contacte anterioare intrării 
în școala profesională : „m-a im
presionat o vizită la un combi
nat textil", „am lucrat din școa
lă", „am ales-o din școalti ge
nerală, unde am lucrat cu ma
șini de cusut".

O principală satisfacție 
profesională este calita
tea însușirii profesiunii

alese în ,confruntare directă cu 
instruirea practică : „însușirea 
cunoștințelor legate de mese
rie", „să lucrez bine, să primesc 
note bune", „să învăț cit mai 
mult in practică", „să lucrez, să 
produc produse de calitate", 
„munca și produsele executate 
în atelierul-școaiă și Ia „Dra
pelul roșu", „aprecierea munci
toarei cu care lucrez în fabrică", 
„să lucrez Ia orice mașină, să

Așa arată amfiteatrul clinic veterinar al Liceului agricol din Arad.

cele mai complicate opera-fac
ții, pentru a deveni o adevărată 
muncitoare calificată", „să în
vățăm bine, să folosim în prac
tică cele învățate pentru a de
veni buni muncitori", „să exe
cut produse corect, fără greșeli", 
„să dau produse de calitate su
perioară", „să lucrăm mai mult 
și mai bine pentru moderna fa
brică de la Miercurea Ciuc". O 
altă satisfacție profesională a- 
firmată în repetate răspunsuri 
este : „constatarea frumuseții 
meseriei alese". Aici este de 
relevat și faptul că în acest 
grup școlar condițiile de însu
șire a cunoștințelor de cultură 
generală și _ tehnică sînt exce
lente, direcțiunea școlii ocupîn- 
du-se îndeaproape de buna func
ționare a atelierelor-școală, de 
îmbogățirea mijloacelor formati
ve și informative necesare asi
milării optime a profesiunii, de 
promovarea unei conduite etice 
exemplare.

3 Cu o justificată mîndrie
își autoconturează viito
rul, elevele secției con- 

fecții-tricotaje : „vom putea trăi 
o viață mai bună decit bunicii 
noștri. Azi femeile pot înlocui 
bărbații in multe locuri de mun
că", „se arată frumos pentru că 
avem o meserie frumoasă, pe 
care o iubim", „avem toate con
dițiile pentru a arăta ce am în
vățat", „vreau să devin o mun
citoare fruntașă pentru a con
tribui Ia dezvoltarea țării", „va 
arăta drumuri cît mai noi", „fe
ricit, am avut posibilitatea să 
învăț o meserie frumoasă în 
2 ani". In același timp un mare A 
număr, de eleve se arată preo-^ 
cupate de îmbunătățirea pregă
tirii prin continuarea studiilor 
la liceul seral, liceul industrial 
sau școala de maiștri subliniin- 
du-se importanța muncii cu ca
lificări superioare în aceeași 
profesiune.

MECANICA
AGRICOLA — PASIONANTA, 

VITALA, ENIGMATICĂ

1 Mecanicul agricol nece
sită în prezent o înaltă 
calificare, de pregătirea 

acestuia depinzînd în mare mă
sură un sector vital al econo
miei naționale — agricultura. In 
această profesiune nu au ce 
căuta oamenii lipsiți de pasiune, 
de dragoste față de toate ele
mentele componente ale univer
sului meseriei alese. De aceea, 
primele afirmații ale elevilor 
Liceului agricol — Sibiu, anul 
III — mecanici agricoli conțin 
argumente stenice în favoarea 
meseriei alese. De ce își iubesc 
meseria ? — fiindcă : „este o 
meserie de viitor în dezvoltarea 
țării", „îți dăruie în fiecare mo
ment dezlegarea unei noi enig
me, îmi place să lucrez în aer 
liber", „am visat-o de la o vîrstă 
fragedă", „din această 
rie se va 
meu ; munca 
facțiile vieții", 
să mi-o însușesc", ..
plinite visurile, vreau să cunosc 
cît mai multe din această me
serie", „am o autentică pasiune 
pentru specialitatea aleasă", 
„prin această meserie îmi văd 
împlinite idealurile, mă voi pu
tea manifesta pentru a fi folo
sitor societății, satisfacție pe 
care fiecare tînăr și-o doresște", 
„e în curs de dezvoltare ; e o 
datorie să contribuim la progre
sul ei".

mese- 
reîiefa viitorul 
dă toate satiș- 
„e o satisfacție 

„îmi văd îm-

k 
I

ELEVI 4 ^^MONO
GRAFII PROFESIONALE

2 Principalele satisfacții ale 
profesiei de mecanic- 
agricol reies mai cu sea

mă dintr-o interpretare etică a 
viitorului ales > „sper să contri
bui la mecanizarea agriculturii", 
„crearea unui viitor în care voi 
putea 
care 
toate 
„cînd 
domeniul meseriei alese, ajutind 
la construcția socialismului", 
„practicarea meseriei în orice 
colț al țării pentru a ajuta la 
dezvoltarea economici naționa
le", „contactul cu realitatea, ri-

da ajutor societății și în 
îmi voi putea îndeplini 
obligațiile față de ea", 
realizez ceva folositor in

O privire generală asupra tuturor răspunsurilor primite poate 
oferi substanțiale sugestii factorilor responsabili cu orientarea 
școlară și profesională. Deși procentele au fost luate global 
pentru toate cele patru profesiuni testate, proporția lor se 
menține în mare măsură în interiorul fiecăreia. Principalele 
motivații ale legăturilor stabilite între elevi și meseria pentru 
care au optat, cauzele satisfacțiilor și imaginile făurite despre 
viitor invită la reflecție nu numai pe profesori, diriginți, peda
gogi — principalii călăuzitori ai procesului de învățămînt în 
școlile amintite, ci cel puțin în aceeași măsură pe părinții can- 
didaților la consacrare în meseriile analizate și pe elevii înșiși, 
capabili, după cum s-a văzut în majoritatea cazurilor, să-și 
formuleze o imagine clară a evoluției lor în societate. Dar iată 
cifrele i la prima întrebare principalele motive s-au concretizat 
in calitățile meseriei — 35 la sută, în posibilitățile ei — 25 la 
sută, înclinații personale — 27 ia sujă, contacte anterioare — 
11 la sută î 2 la sută confirmă după intrarea în producție. Prin

cipalele satisfacții profesionale sînt legate de t contactul cu 
practica — 51 la sută, însușirea cunoștințelor — 26 la sută, 
perspectivele meseriei — 15 la sută, diverse — 2 la sută. Nu 
răspund la această întrebare — 6 la sută. Viitorul arată în 35 la 
sută din cazuri superlativ, în 29 la sută din cazuri este legat de 
consacrarea în profesiune, în 17 la sută de continuarea studii
lor. Diverse — 9 la sută, nu răspund — 10 la sută.

Deși nu se pot emite concluzii definitive pe baza acestor cifre, 
totuși este interesantă preponderența atributelor meseriei ale
se față de motivațiile individuale legate de înclinări sau contacte 
anterioare. Procentul majoritar absolut al contactului cu prac
tica în ierarhia satisfacțiilor, indică o dată în plus valorile for
mative ale acesteia în formarea profesională. Imaginea super
lativă a viitorului arată o constantă îmbucurătoare a optimis
mului necesar oricărei pregătiri complete, după cum idealul 
consacrării este un suport serios al stabilității opțiunilor.

CALIN STANCULESCU• ••••••••••

și-o fi 
pentru 

institui- 
de con- 
trecerca

Prof. MIRCEA DUMITRE
SCU, Liceul nr. 2 Ploiești.

In școala noastră, clasele V— 
XII, totalizează 2 400 elevi. A- 
vem un puternic nucleu atletic 
— echipa de fete campioană la 
Pentatlonul atletic școlar este 
aici la noi în liceu — dar cu 
toate acestea nu ne putem mîn- 
dri cu prea mulți purtători ai 
insignei. Doar 16 — gradul în- 
tîi, 7 gradul II și cîte 2 gradul 
III și IV. Insă trebuie să fac 
mențiunea că toți acești elevi 
activează In secțiile de perfor
manță ale cluburilor, asociațiilor 
școlilor sportive. Nu avem pur
tători ai insignei a căror voca
ție pentru atletism să 
descoperit concurind 
„cercuri". Propun : 1. 
rea de cîteva ori pe an 
cursuri speciale pentru 
haremurilor care să fie popu
larizate din vreme pentru a a- 
trage mase largi de elevi. 2. Re
vizuirea standardelor Ia gradul 
întii și doi ; 3. Acordarea dis
tincțiilor imediat după con
cursuri într-un cadru festiv, Ia 
care să participe toți elevii, 
corpul profesoral, conducerea 
școlii pentru a-i conferi perfor- - 
manței stimulentul necesar t 4. 
Acreditarea profesorilor de edu
cație fizică cu specialitatea atle
tism ca arbitri ai concursurilor 
spre a asigura un număr 
mare de cadre tehnice pe 
le presupune organizarea 
intrecerei cu o frecvență 
mare. 

mai 
care 
unor
mai

dicarea agriculturii la cel mai 
înalt nivel".

3 Imaginea viitorului „lu
minos, promițător, feri
cit" este construită în 

majoritatea cazurilor pe stăpî- 
nirea perfectă a profesiunii, pe 
contribuția personală în dome
niul ales, pe continuarea studii
lor într-o meserie considerată 
„drept cea mai frumoasă" sau 
pe îndrumarea altor generații, 
în același domeniu. Nu sînt ab
sente nici reținerile cauzate de 
lipsa unor contacte mai directe- 
cu realitatea, de orientarea îk-
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de SEN ALEXANDRU

VIAȚA BATE LA
Prof. univ. EUGEN LAU- 

RENȚIU BRAN (I.E.F.S.).
Etapa întîia — primul cerc — 

trebuie să fie treapta de masă. 
Dacă un elev dotat muncește 
4 săptămîni el poate obține pri
mul grad al insignei. După mine 
nu trebuie să cedăm ci, dimpo
trivă, să sporim exigențele. Exi
stă e drept, multe haremuri 
exagerate care, se vede treaba, 
nu-s rezultatul unor cercetări și 
posibilități reale. 12 m la greu
tatea de fi kg este prea mult. 
Accesibilitatea haremurilor eu 
o văd realizîndu-se în două fe
luri : a) scăzînd puțin cifrele 
normelor — ceea ce ar răsplăti 
intr-o mai mică măsură efortul 
și b) sporind exigențele profeso
rilor, față de ei înșiși, ca vo
lum de muncă și ca preocupare 
susținută, și față de pregătirea 
elevilor pentru concursuri. In
signa să se decearnă în cadru 
festiv, în plenul școlii, creînd 
astfel un moment sau un mijloc 

tîmplătoare spre meseria pe care 
o învață sau de mirajul orașu
lui. Dar acestea sînt izolate, în 
majoritatea răspunsurilor exis- 
tînd mărturii ale maturității ce
lor angajați ferm pe terenul so
lid al meseriei iubite.

CADASTRUL — O STIINTA 
VECHE,

A
O COMPONENTA 
VIITORULUI

ICele mai mari s 
ale elevilor secți ctrn cîni locrato rICele mai mari satisfacții 
ale elevilor secției cada
stru sînt legate de faptul 

că munca lor stă la baza reali
zărilor viitorului in cele mai 
diverse domenii. Acesta este 
și principalul motiv al legătu- 

★

prin care atletismul ar cîștiga 
noi aderenți.

Prof. ZOLTAN BENEDEK, 
directorul școlii sportive de 
atletism, București :

Distincția trebuie să fie un <|- 
biectiv pentru elevi. Atunci să-i 
oferim posibilitatea de a o cu
ceri. Mi se pare că trebuie sim
plificate lucrurile, pornind de 
la revizuirea și așezarea norme
lor pentru gradul întîi în sen
sul de a le micșora — și la gra
dul V, în sensul de a le spori 
întrucît cu unele din performan
țele prevăzute pentru ultimul 
cerc, nu prea ai ce căuta la O- 
limpiade. Propun reconsiderarea 
vechii insigne „Atlet școlar" 
care ar putea fi un fel de 
preambul al „cercurilor olimpi
ce", o anticameră, o anticipare 
a viitorilor atleți. Sînt și eu de 
acord, că în aceste condiții nu 
e stimulată masa de elevi. 
Cred că e necesară o departa
jare, pe grupe de vîrstă, a nor
melor. Un elev reușește mai 
greu să îndeplinească haremu
rile decit un student. Școlile ge- 

rîlor „seatinieatale* * ec pro- 
festune*.  Dar iată ua riv- 
poa*  cu mai multe arțumen- 
• i „prin însușirea meseriei ră- 

minem cu un importam bagaj 
de cunoștințe în mai mnh» do
menii : putem cunoaște diverse 
categorii de oameni, ne îmbogă
țim orizontul despre viață și so
cietate, putem lăsa apere va- 
loroase socialismului". în afara 
faptului că „este una dintre 
cele mai frumoase meserii", 
„este nevoie de atenție, concen
trare, calități necesare fiecăruia 
dintre noi". Profesiunea îndră
cită mai poate oferi „cnaoștin- 
țe din domeniul tehnic, ce se 
imbină armonios cu cele de cul
tură generală", „o posibilitate 
sporită de cunoaștere aprofun
dată a întregii țâri". Răspunsu
rile primite la prima noastră 
întrebare menționează In multe 
razuri și argumentul „practicării 
in aer liber, in mijlocul natu
rii", ce oferă o nouă serie de 
satisfacții personale. Cele de or
din profesional se axează pe 
„contribuția la imensele prefa
ceri de pe șantiere și ogoare", 
„obținerea unor rezultate con
crete folositoare societății", „lă
sarea unor bunuri materiale 
pentru generațiile viitoare", „ri
dicarea permanentă a nivelului 
de cunoștințe".

care „va avea posibilitatea să 
admire o vie terasată după pro
priile planuri, un nou sistem de 
irigații, noi planuri de cartare 
etc.".

3 Viitorul se arată „cu 
multe obiective de cuce
rit", „luminos, fericit, 

cu multe aspecte", fiindcă „va fi 
așa cum îl făurim". Nu sînt ne
glijate nici perspectivele mai 
spectaculoase' ale profesiunii > 
„vreau să urmez fotogrametria, 
să particip la fotografierea din 
avion a terenurilor" sau conti
nuarea studiilor îa același do
meniu.

nerale sînt, oarecum, excluse 
și pasiunea pentru sport se 
naște la o vîrstă mai precoce. 
Să găsim deci formula ca să a- 
tragem și școlarii. Normele, e 
necesar să se treacă în condiții 
de concurs. De aceea cred că fa
zele finale pe județe a campio
natelor școlare de atletism pot 
servi și ele drept criterii de tre
cere a normelor pentru „cercu
rile olimpice". Și chiar atunci 
să se decearnă și insignele.

ULIOARA PANĂ, satul Lipia, 
comuna Gruîu, județul Ilfov: 
Pentru meseria de coafori și 
coafeze, așa cum sînt informat, 
nu există școli speciale. Pregă
tirea se face prin calificare la 
locul de muncă, cu o durată de 
2 ani. Se țin și cursuri teoretice 
cu o durată de circa o lună și 
jumătate. Recrutarea se face prin 
cooperativele „Igiena" s-au prin 
Uniunile județene ale cooperati
vei meșteșugărești, în lunile iu- 
lie-septembrie și numai în limita 
necesarului de cadre. Dacă sînt 
mai mulți candidați pe un Ioc se 
ține un concurs la limba română. 
Succes Ulioara !

ULARIAN DRĂGUȚ — U- 
liga, județul Dîmbovița — Ad
miterea în liceele serale se ține 
în ultima decadă a lunii august 
iar la cursurile fără frecvență,

ÎN ATENȚIA 
CANDIDAȚI LOR 

LA ÎNVĂȚĂMÎNTUL 
PROFESIONAL

Ministerul Invățămîntului ne face cunoscute datele privind con- 
I cursul de admitere, ediția 1970, în școlile profesionale predum și 

modificările intervenite în rețeaua acestora. Le aducem la cu- 
| noștință. Ia rîndul nostru, elevilor claselor a VlII-a, școlilor ge

nerale și părinților interesați. Astfel;
— înscrierile pentru concursul de admitere se fac în perioada 

1 — 5 iulie <
— Concursul se va desfășura între 6—14 iulie ;
— Lucrările scrise se dau în zilele de 7 și 8 iulie i
— Probele orale se susțin în zilele de 9—14 iulie.
Incepînd cu acest număr publicăm rețeaua, pe județe, a șco

lilor profesionale, dind prioritate județelor beneficiare de noi 
unități. Astăzi ;

JUDEȚUL BACĂU

Dragostea față de profesie l-a situat pe tinărul Petre Viorel, 
rectificator la Rulmentul Brașov, în rîndurile muncitorilor frun

tași.

• > ©©•••©«•••

Școala profesională. Bacău, str. Mărășești nr. 297. Telefon 
1.01.00. (Pe lingă Combinatul de celuloză și hîrtie, aparținlnd 
Ministerului Industriei Bemnului). Pregătește muncitori în 
specialitățile i

— Operator la fabricarea celulozei șl hîrtiei j lăcătuș mecanic 
Industria chimică | laborant în Industria chimică i electrician de 
întreținere și reparații i strungar.

Școala profesională, Bacău, Calea Moineștl, nr. 144. Telefon 
1.60.91. (Ministerul Poștelor șl Telecomunicațiilor). Pregătește 

i muncitori în specialitățile i
— Electromecanic pentru rețele de telecomunicații j telefonist-

■ telegrafist.
Școala profesională, Bacău, str. Cuza Vodă nr. 1. Telefon 

! 1.21.65. (Ministerul Comerțului Interior). Pregătește muncitori 
în specialitățile :

— VInzător produse alimentare | vlnzător produse textile și 
încălțăminte | vînzător produsa metalo-ehlmlce ț ospătar.

Școala profesională, Buhușî, str. Libertății nr. 49. Telefon 325. 
(Pe lingă Fabrica de postav Buhușî a Ministerului Industriei 
Ușoare). Pregătește muncitori în specialitățile i

— Filator lină | finisor produse textile lină i țesător.
Școala profesională, Moineștl, str. Cpt. Eăgănescu nr. 2. Tele

fon 413. (Pe Ungă Grupul industrial pentru foraj și extracția 
țițeiului — Momești al Ministerului Petrolului). Pregătește mus- 
eîtori în specialitățile t

— Sondor foraj — extracție ț operator la extracția țițeiului 
și gazelor ; lăcătuș mecanio foraj — extracție j electrician în
treținere și reparații.

Școala profesională, Municipiul Gh. Gheorghiu-Dej. Telefon 
17.40. (Pe lîngă Complexul industrial de petrochimie — Borzești 
al Ministerului Industriei Chimice). Pregătește muncitori 
în specialitățile i

— Operator la fabricarea cauciucului sintetic ț operator la 
fabricarea maselor plastice • operator la chimizarea produselor 
de rafinărie j lăcătuș mecanio In industria chimică ț electrome
canic pentru aparate de măsură și automatizare.

Școala profesională, Hemeiuș. Telefon 1.38.13. (Munisterul 
Agriculturii și Silviculturii). Pregătește muncitori în speciali
tățile >

— Mecanio agricol.
Școala profesională, Bacău, str. Eliberării nr. 18. Telefon 1.25.58 

(Consiliul popular județean). Pregătește muncitori in speciali
tățile :

— Electrician în construcții și instalații industriale | Insta
lator de instalații tehnico-sanitare și de gaze | strungar | insta
lator de încălziri centrale | tîmplar mobile și articole tehnice i 
dulgher ț lăcătuș pentru construcții metalice ț izolator in con
strucții 1 mozaicar-falanțar | tîmplar construcții j mașinist pentru 
utilaje de construcții și terasamente ț zidar construcții ț insta
lator de instalații pentru ventilare și condiționare | zugrav- 
vopsitor.

Școala profesională sanitară, Bacău, str. Grivița Roșie nr. 35. 
Telefon 1.27.31. (Consiliul popular județean), Pregătește în spe
cialitățile 1

— Soră medicală | soră pediatră | moașă.

în ultima decadă a lunii septem
brie.

CONSTANTIN GUGUI, CONS
TANTIN DICU, NICOLAE AN- 
GHEL — Ologenî, județul Pra
hova. Uzinele „Electronica" nu 
au școală profesională. Mai a- 
propiată de specialitatea d-voas- 
tră îmi pare a fi Școala profe
sională de pe lîngă Uzina „Elec- 

I troaparataj", București, str. Popa 
Lazăr nr. 8 unde există specia- 

UȘĂ
litatea montator de aparate elec
trice.

DANILA APOSTOLACHE — 
Galați: După cum sînt informat, 
absolvirea liceelor de muzică și 
arte plastice conferă doar diplo
ma de bacalaureat și nu o specia
litate atestată care să dea drep
tul la repartizare într-un post. 
Cei care nu-și pot continua stu
diile în învățămîntul superior ar
tistic pot candida la diferite con
cursuri pentru ocuparea unor 
posturi în instituții sau formații 
artistice.

A. IOANA — Piscu, județul 
Galați 1: Răbdare, perseverență, 
o eficiență crescută a concentră
rii atenției și o la fel de bună 
memorie, spirit analitic ; pasi
unea pentru profesie va face res
tul ; 2. In legătură cu problemele 
care se dau nu se face nici o 

mențiune. Se precizează însă că 
se va cere indicarea aplicațiilor 
tehnico-industriale, agricole sau 
din alte domenii ale fenomene
lor și legilor chimiei; 3. în 
principiu manualele de liceu bine 
cunoscute, sînt suficiente, cel 
puțin așa prevede legea.

EVA G. — Covasna, județul 
Sf. Gheorghe: Educatoare și 
hotelieră o să fie mai greu. Tot 
bibliotecară e mai potrivit (ți- 
nînd seama de împrejurările in
dicate de dvs.) Pentru aceasta 
sînt două căi: 1. Școala postli- 
ceală de cultură și artă, secția 
de bibliotecari, București, Șo
seaua Străulești nr. 1 Sectorul 1, 
cu examen de admitere la: 
Limba română (scris și oral), Is
toria României (oral). 2: Insti
tutul pedagogic de 3 ani, Bucu
rești, Șoseaua Panduri nr. 90 (fa
cultatea de filologie, secția de 
biblioteconomie), examen la li
teratura română (scris și oral), 
la limba română (scris). Trebuie 
însă să vă interesați dacă anul 
acesta se organizează concurs de 
admitere la această secție. Dacă 
mergeți pe această cale medi
cul școlar nu vă va face nici o 
obiecție.

T. I. — Caransebeș : Dumnea
ta îmi propui un fel de joc 
„Cine știe, cîștigă" dar de vreme 
ce ai făcut o alegere nu înțeleg 
de ce ar mai fi necesar să-mi 
aplici acest test. Facultatea pe 
care ai aJes-o este probabil cea 
de comerț exterior. Dacă auto
portretul nu este prea optimist, 
această specialitate ți-ar permite 
să îmbini calitățile pe care le ai, 
într-o structură eficientă.
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era un

devăr dificil. Ne vom simți mai 
puternici, mai inteligenți, mai 
invățați în știința descifrării vie
ții. Cuvintele reușită, succes, 
izbindă, bucurie, fericire, aceste 
cuvinte se topesc laolaltă într-o 
conduită care le cuprinde pe 
toate și anume : aflarea adevă
rului după ce o vreme ne-am 
înșelat.

Aceasta e legea de aramă a 
povestirii. La povestirea filmată 
se mai adaugă una : autorul nu 
are voie să ne spună ce se pe
trece în forul interior al perso
najelor. Spectatorul cinemato
grafic trebuie să ghicească, să 
deducă singur.

Acestea-s deopotrivă aplicabile 
dramelor celor mai sfîșiețoare, 
cît și comediilor oelor mai bur
lești. Un exemplu, Yves Alle
gret, după o idee a lui Sarțre, 
făcuse un film cu Gerard Phi
lippe și Michăle Morgan : Orgo
lioșii, unde acele două faze de 
care vorbeam (păcălirea și do- 
mesticirea, căderea în eroare și 
descoperirea adevărului), sînt 
deosebit de impresionante.

încetul cu încetul după o 
întreagă narațiune cinematogra
fică in care figura personajului 
principal apare ca avind trăsă
turi aproape josnice, spectatorul 
iși dă seama că eroul nu 
ticălos.

Eroina filmului, află 
enigma acestui neferioiț. 
lui o mișcă, eroismul lui

treptat 
Drama

______________  _ o um
ple de admirație, de afecțiune, 
de tandrețe.

O enormă cantitate de lucruri 
curate și cinstite, o enormă can
titate de modestie și demnitate 
izbucnesc, la un moment dat al 
poveștii, izbucnesc ca o explo
zie în fața ochilor mirați ai 
spectatorului. Care a mai învățat 
încă o lecție în meșteșugul de 
a detecta, de a scormoni adevă
ruri grele dindărătul aparențe
lor înșelătoare. Asta se cheamă 
învățătură, asta se cheamă edu
care, asta se cheamă deprinde
re a meșteșugului de a descifra 
viața, de a ne feri de capcane
le erorii.

Să facem acum un salt la 
celălalt capăt al artelor de po
vestire, la gagurile lui Chariot.

Care sînt armele lui ? Armele 
lui sînt două. Mai întîi inima 
lui generoasă care îmboldește 
la acțiune și-1 apără de paralizia 
descurajării. Cealaltă armă și 
marele său aliat. Universul fizic. 
Obiectele materiale devin unel
te, înlesnind operațiile omulețu
lui cu gambetă. EI e naiv, pros
tănac, dar bunătatea îi dă aripi 
și-l face să descopere, în com
binațiile oarbelor lucruri, instru
mente care îl vor duce la suc
cesul trebii începute. Nu există 
povețe mai „educative" ca filme
le lui Chaplin. Ele ne învață că 
iubirea de oameni, fie ea doar 
cît un grăunte de piper, real
mente dărîmă munții. In toate 
filmele bune vom găsi o lecție 
de morală generoasă, căci toate 
filmele bune au, sub mii de for
me, aceeași temă : eliberarea de 
eroare și aflarea unui neașteptat 
adevăr. Filmele bune ne înva
ță, toate, meșteșugul de a nu ne 
înșela, de a reuși, de a avea suc
cese, de a ne înfrumuseța în 
fiecare zi ființa noastră ou o 
frumusețe în plus. Fiecare film 
bun este o teoremă diferită ca
re demonstrează același adevăr.

Dar a afla adevăruri și a de
prinde meșteșugul de a le afla 
asta, de cînd lumea, a avut și va 
avea un nume : acela de „edu
cație". Toate filmele bune sînt 
educative. Iar filmul polițist am 
zice că este forma tipică a a- 
cestei structuri. Acolo aflarea 
adevărului are aspectul cel mai 
ooncret, cel mai precis.

Aceasta ne duce la partea a II-a 
a demonstrației noastre. Fil
mele polițiste, ca de altfel și ce
lelalte genuri cinematografice, 
sînt adesea și în ultimul timp 
din ce în ce mai stricate și ani
hilate de negustorii ecranului, 
în locul nobilei probleme a a- 
flăriî adevărului i se substituie 
o simplă goană unde unicul in
teres este acrobația parteneri
lor și caracterul cît mai elec- 
tronico-nuclear al obiectelor 
de orice soi : mobile, scule, 
vehicule. Restul nu contează. 
Am văzut filme ajutate cu 
mare tapaj publicitar și cu pre
stigioase vedete, unde spec
tatorul habar n-avea cine sînt 
hoții și cine vardiștii, care spio
nează pe care contraspionează. 
Singurul interes deveaif fasci
nație era contemplarea micilor 
șmechere obiecte materiale gen 
brichetă oare se face pat, sau 
helicopter amfibiu care merge 
și subteran... Regăsim aici o 
cruntă maladie a secolului, in
firmitate care defolează pe înțe
lepții cronicari occidentali: a- 
morul pentru așa-zisele : „gad
gets", pentru ultimul răcnet al 
comodităților în societatea zisă 
de consumație, cu dispariția ori
cărui

Un 
duce 
drept 
unul din cele mai 
capitole din istoria universală. 
Iar materialul informativ, fiind 
recent, e foarte abundent. Și 
deosebit de pitoresc. Am luat 
cîteva cărți cu astfel de docu
mente istorice și am constatat cu 
stupoare că ele conțineau o can
titate imensă de fapte elocvente, 
emoționant edificatoare asupra 
moravurilor și mentalității ace
lei epoci unice. Fapte bune de 
folosit într-o poveste, și pe care 
autorii de westerne, chiar cei 

buni, le-au ignorat (voit sau nu), 
pentru, a se mărgini să exhibeze 

interes pentru oameni, 
fenomen similar se pro- 
cu western-ele. Ele au 
sarcină reală să descrie 

interesante

aceleași sempiterme clișee, a- 
oeleași stereotipe împușcături 
„pe jos și de pe oal". In loc de 
film istoric, westernul a devenit 
o poveste cu peripeții.

A devenit — veți spune poate 
— un simplu film de aventuri ? 
Nu. Nici asta. Căci și aici întîl- 
nim un asasinat cinematogra
fic. Victima, de data asta, e 
filmul de aventuri. Acest gen, 
ca toate celelalte, este per
fect onorabil și legitim. De- 
cit că. nu trebuie să cre
dem că aventură e sinonim 
cu peripeție. Peripeții pot exis
ta în orice alt gen de film, după 
cum există povești de aventuri 
fără peripeții, ba chiar caracte
ristice prin încetarea oricărei 
peripeții posibile.

Ce esțe de fapt o aventură ? 
E evident că niște gangsteri care 
nu fac decît delicte nu sînt a- 
venturieri. Dar tocmai aseme
nea „subiecte" ni se vînd une
ori din abundență, fapt ce spo
rește necesitatea delimitărilor 
și a precizărilor.

Peripeția ca atare nu defineș
te aventura. Gîndiți-vă la o ti
pică poveste de aventuri, aceea 
a lui Robinson Crusoe. Presu
puneți că înainte de naufragiu, 
el era un mare industriaș și 
bancher, guvernînd complicate 
afaceri internaționale, cu riscuri, 
primejdii, pățanii, capcane, în- 
tr-un cuvînt : peripeții. Eșuat 
pe insule pustii, el va evada în
tr-o viață în care nu se întîmplă 
nimic, unde nu există rivalități, 
accidente, falimente, într-un cu
vînt peripeții. încă un amănunt 
uitat : Aventura nu e neapărat 
plăoută. Este o escapadă în am
bele înțelesuri ale cuvîntului : 
sîntem antrenați în mrejele unei 
pînze de păianjen unde întîlnim 
fel de fel de „aventuri" străine 
de firea noastră. Teoreticie
nii romanului de „serie nea
gră" foloseau formula „pîn- 
ză de păianjen" ca termen teh
nic pentru a defini acest gen de 
roman ' —
din 
astăzi 
tura . ______
socotite de acești negustori ca 
aventuri și lipsite de elementul 
lor de bază adică : dedublarea 
existenței, escapada (plăcută sau 
nu, voită sau nu), filmele acestea 
încetează de a mai fi 
aventuri, pentru a nu 
mic.

Fără încercarea de 
sondaj în lumea existenței, uni
versul psihologic al eroilor, fă
ră căutare de adevăruri, fără 
încercarea de a găsi dreptatea 
ascunsă îndărătul faptelor înșe
lătoare, fără aoeste elemente de 
bază, un film numai cu peripeții 
devine povestea unui pur și 
simplu NIMIC, mai exact t o 
fascinație în fața acrobațiilor

de aventuri. Multe 
filmele comerciale de 

confundă însă aven- 
cu peripeția. Filmele

filme 
mai fi

de 
ni-

a face un

Seară de dans la Palatul culturii din Sinaia.
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te, membri ai UTC. Firesc ar fi 
să continue activitatea înce
pută în cercurile pionierești. 
Din păcate, pasiunea lor pen
tru tehnică riscă să nu-și mai 
găsească suportul material, în- 
trucît ceea ce oferă deocam
dată liceele și Casele tineretu
lui este mult sub necesități.

Cum principalele scuze ale 
lipsei de inițiativă întîlnite Ia 
Casele tineretului și în licee 
sînt legate de absența bazei 
materiale, dialogul nostru cu 
tov. ing. Iuliu Furo s-a desfă
șurat în mod special în jurul a- 
cestei chestiuni.

— Cum vă aprovizionați mii
le de cercuri, mai ales cele care 
au nevoie de produse mai rar 
intilnite in comerț ?

— Beneficiem în acest sens 
de înțelegerea conducerii majo
rității ministerelor economice, 
care ne transferă gratuit o can
titate importantă de materiale, 
destinate altfel casării.

— Există probabil ți o bază 
legală pentru aceste operații.

— Sigur că există. Decretul 
499 din 1955 permite aceste 
transferuri între unitățile de 
stat. Școlile pot beneficia și 
ele de această prevedere. 

inutil sportive ale cascadorilor 
și un extaz în fața șmecherilor, 
unor „gadget“-url în care apă
sarea pe buton preface pe ad
versar în neant (ucigașul se 
mulțumește să adune de pe jos 
hainele rămase fără trup ; am 
văzut așa ceva nu demult). 
Spectatorul, în loc să afle ade
văruri, în loc să învețe arta 
de a detecta adevărul, să de
prindă meșteșugul de a deosebi 
pe cine are dreptate de cine nu 
are — spectatorul este îndem
nat să se mulțumească a con
templa gadget-uri și performan
țe echilibristice. Necesități 
străine artei, scopuri potrivnice 
educației pozitive a publicului, 
interese pecuniare urmărite 
prin orice mijloace prezidează 
la producerea în occident a nu
meroase filme de serie destina
te unui consum așa-numit popu
lar, filme care, preluînd numai 
schemele unor genuri onorabile 
împing în prim-plan violența, 
manifestările instinctuale, ero
tismul exacerbat. A face cu
noscut spectatorului nostru „ti
picul", „rețetarul*  după care 
sînt alcătuite asemenea produc
ții ca și finalitatea lor consti
tuie sarcini actuale ale criticii 
de film.

Revenind la discutarea „te
melor de refugiu" trebuie spus 
că acestea sînt reale în măsura 
în care se asociază lipsei de 
talent și indiferenței față de 
menirea educativă a filmului

Mai exact, există genuri care 
servesc drept refugiu mediocri
tății. Dar refugiu doar cu con
diția ca genul respectiv să fi 
fost în prealabil amputat de 
elementele lui congenitale, de 
caracterele de bază care îl de
finesc.

Toate considerentele făcute de 
noi mai sus ar fi în gol dacă 
nu ne-am referi la prezența o- 
bositoare pe ecranele noastre a 
unor filme din această ultimă 
categorie. Să nu mai existe în 
cinematografia mondială filme 
educative în sensul bun al cu- 
vîntului, precum cele de care 
vorbeam la începutul articolu
lui ? Ne îndoim. Cine nu ar do
ri să vadă pe ecrane un film de 
Bergman în locul Panterelor su- 
peralbastre ? De ce să promovăm 
invariabil filmele unor autori 
care invariabil strică genurile, 
printre care și pe cel atît de 
frumos și instructiv al filmului 
de aventuri. în favoarea unor 
pelicule în care spectacolul ar
tistic e de o calitate jenantă ? 
A promova o artă care degra
dează genul înseamnă a induce 
în eroare un public pe cale de 
a-și forma gustul. Și nu 
ceasta avem nevoie.

de a-

— De pildă, ce materiale ob
țineți gratuit ?

— Datorită sprijinului MICM, 
am preluat de la întreprinderi 
piese avînd un grad de uzură 
de 50—70 la sută, necesare acti
vității cercurilor de radio și e- 
lectronică. De asemenea, IPRS 
Băneasa și „Electronica" ne o- 
feră regulat tranzistori, circui
te imprimate, condensatori a- 

A VEȚI CEI „7 ANI DE ACASĂ"?
vind unele defecte de fabrica
ție, dar utilizabile pentru con
strucțiile copiilor. De la Cen
trala industriei poligrafice am 
preluat aparatură foto și de la
borator și căpătăm în continu
are tot ce este necesar pentru 
cercurile micilor tipografi. Mi
nisterul Poștelor și Telecomu
nicațiilor ne-a oferit stații de 
radio - amplificare. telefoane, 
microcentrale telefonice, căști 
propuse spre casare. Alte foruri 
centrale ne-au oferit 74 de auto- 
vehicole care au fost reparti
zate cercurilor auto de la Ca
sele pionierilor. Alte 60 de ma-

POEMULȘl AUTOMOBILUL
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UMORIȘTILOR 70
de RADU GABREA

11 iubesc pe Truffaut, l-am 
admirat filmele, de la acel fer
mecător și trist film de început, 
cu Jean Pierre Lead copil, atît 
de ingrat tradus la noi: „400 de 
lovituri", apoi, acel unic și in
comparabil poem care s-a numit 
„Jules și Jim“ apoi „Pielea cati
felată", apoi „Fahrenhait 401", 
meditație filozofică despre viito
rul intelectualității într-o lume a- 
brutizată de automate și tehnică. 
Este cineastul meu preferat din
tre toți tinerii vechiului „nou val" 
francez. 11 iubesc pentru felul 
cum a luptat pentru un cinema
tograf adevărat, rupt de condiția 
sacului cu bani a producătoru
lui, i-am citit cartea de inter
viuri cu Hitchcock, un manual 
perfect de cinematograf și de a- 
ceea, tocmai de aceea, am fost 
trist cînd am văzut „Mireasa era 
in negru". Nu pentru că nu e 
un film excelent făcut, nu pen
tru că nu există în el ici, 
și poezie, și luciditate, și sar
casm, și ironie și, în sfîrșit, gra
ție, multă grație și spirit. Nu 
pentru asta. Pentru că aș fi 
vrut ca Truffaut acum, mai ales 
acum, cînd am auzit că a deve
nit propriul său producător, in
dependent în filmele lui așa cum 
a visat, să fie el însuși deplin, 
să nu se dezmintă, să spună 
ceva mai profund, mai adevărat 
despre lumea lui. Aș fi așteptat 
altceva de la el ca și de la A- 
lain Resnais al cărui film „Te 
iubesc, te iubesc" l-am văzut cu 
aceeași senzație de neîmplinite. 
M-am gîndit și mi-am amintit 
apoi de vorbele spuse etndva de 
Rene Clair. „Cinematograful 
este automobil și poem în ace
lași timp". Mi-am dat seama că

colo

DE LA CINEAST
LA CINE FIL

din această dublă condiție ți în 
cadrul ei trebuie să lupte, să 'se 
dezvolte cinematograful adevă
rat. Pentru că, cinematograful, 
cel real nu cel ideal, este o„artă 
mai dependentă ca oricare alta" 
și că este inutil să te ridici îm
potriva acestei condiții. „Noi nu 
vom cunoaște acea răsturna
re — se va produce oare vreo
dată ? — ca el să ne dea pelicula 
negativă tot atît de puțin costisi
toare ca hîrtia albă a scriitorului 
Și pelicula pozitivă tot atît de 
durabilă ca marmura statuilor"

Cinematograful s-ar părea, 
deci, că trebuie să renunțe la li
bertatea de care se bucură cele
lalte arte. De asemenea, el tre
buie să părăsească pretenția a- 
celor arte care tînjesc la forme 
durabile sau eterne. „Să ne re
semnăm — spunea în 1927 Rene 
Clair — a fi deci meșteșugarii 
unei opere efemere și dacă în
cercăm uneori o oarecare tristețe 
văzînd aceste opere imperfecte 
dispărînd în cîteva stagiuni, să 
ne reamintim fără încetare că fil
mele noastre sînt doar încercări".

Și dacă nu ar fi așa ? Dacă 
Rene Clair se înșeală ? Ne gîn- 
dim la Eisenstein sau Pudovkin, 
la Stroheim sau Renoir, la Berg
man sau Fellini, la neorealismul 
italian sau la filmul cehoslovac 
de azi...

Și atunci cu toată tristețea 
care m-a cuprins văzind ultimul 
film al lu Truffaut sau Resnais, 
mi-am adus aminte de cuvintele 
aceluiași Truffaut de acum 12 
ani. „Trebuie filmat pe străzi și 
în apartamente adevărate în loc 
de a minți artificial decorurile și 
a fixa obiectivul în fața a cinci 
spioni demni de spînzurăoare 
cum o face Clouzo. Trebuie să 
filmăm acțiuni adevărate, con
sistente în fața unor' ziduri rea
le"... pentru că (și abia aici bă- 
trînul Clair avea dreptate) „sin
gura operă în care trebuie să cre
dem este evoluția cinematografu
lui, rezultat al unui efort comun, 
al tuturor celor care-l iubesc".

șini ne vor fi transferate în 
1970. în ultimul timp am găsit 
o deosebită înțelegere la Mi
nisterul Comerțului Interior 
pentru aprovizionarea magazi
nelor „Cutezătorii11. In 1970 
întreprinderea de industrie lo
cală „Ciocanul11 din Tîrgoviște 
va produce pentru cercurile 
noastre 1 000 de carturi Ia pre
țul de 4 800 bucata.

— Și de unde vor avea eo- 
piil bani să le cumpere ?

— Fondurile au fost obținute 
prin stringerea de plante medi
cinale, fructe de pădure, crește
rea iepurilor și porumbeilor, va
lorificarea lucrărilor de artiza
nat, ca și prin participarea pio
nierilor la întrecerea patriotică 
între orașe și comune, din fon
durile comitetelor de părinți ale 
școlilor etc. Pentru a înregistra 
dezvoltarea pe care o va lua a- 
nul acesta cartingul de copii, 
trebuie să știți că în 1969 exis
tau doar 300 de mașinuțe în 
țară pe cînd în 1970, numai fi

mereu altele

gazeta, cu ac-

Privim caricatura mai mult ca 
un gen publicistic, decît ca unul 
aparținînd artelor plastice. Ne-am 
obișnuit să considerăm mai firesc 
locul caricaturii în paginile ziare
lor și revistelor unde le căutăm 
avizi și le „citim" aproape invo
luntar înaintea oricărui alt mate
rial, decît pe panourile unei ex
poziții. In consecință, caricatura 
ne evocă cu precădere acel gen 
de „pilulă" umoristică pe care o 
savurăm zilnic în presă, acel gen 
pe care Baudelaire îl compară 
cu „foile colante ale jurnalismu
lui ce dispar luate de suflul neîn
cetat care aduce 
noi". E genul de caricatură care 
moare o dată cu „ 
tualitatea faptului satirizat. Exis
tă însă și un alt gen de carica
tură care conține un element du
rabil, etern, pe care o gustăm 
parcă mai puțin, care nu provoa
că cascade de ris dar care com
pensatoriu nu îmbătrinește repe
de și care ne surprinde în timp 
prin acuitatea adevărului relevat, 
prin adincimea sa. E poate ge
nul care se apropie cel mai mult 
de esența comicului. Salonul, 
dincolo de diversitatea stilurilor 
individuale, conține distinct, pînă 
la a pune premizele a două con
cepții deosebite de a aborda u- 
morul, ambele direcții. Acesta 
este, fără îndoială, ciștigul de 
substanță al actualei manifestări 
care desigur se cuvine acincit în 
viitor. Caricatura anecdotică (a 
faptului divers) ni s-a părut mai 
puțin suculentă, mai puțin acidă 
și implicit mai puțin subordona
tă scopului ei, decît ne apare în 
paginile publicațiilor. Jocul de 
cuvinte, umorul de situație, baza
te în general pe „poante" cunos
cute, rețin prea mult atenția ca- 
ricaturiștilor. Rezultatul este un 
umor agreabil, inofensiv, din care 
a dispărut vehemența, sagacita
tea, inventivitatea în raport cu 
situațiile reale asupra cărora a- 
cesta acționează direct. Tema 
servilismului și a conformismului 
birocratic, ocupă cel mai mare 
loc dar și acestea tratate într-o 
manieră destul de aluzivă, de 
subțire, de „intelectuală". Aces
tui gen de caricatură i se cereau, 
în fond, o mai accentuată actua
litate, o dezvăluire francă, cu
rajoasă a unor aspecte negative 
pe care le surprindem în relațiile 
sociale, în mentalitatea unor oa
meni (tendință de parvenire, es-

In urmă cu cîteva săptămîni 
remarcam interesul cu totul deo
sebit cu care iubitorii muzicii 
din Capitală au urmărit specta
culosul concert al unei formații 
de muzică veche condusă de Lu
dovic Baci.

Descoperind opere valoroase 
făurite în secolele 16 și 17 în o- 
rașele Transilvaniei, atrăgînd 
cMiva muzicieni bucureșteni spre 
însușirea tehnicii unor instrumen
te vechi, Ludovic Baci ne-a re
compus pagini de vibrantă emo
tivitate artistică făurite pe me
leagurile țării noastre.

Zilele acestea, la pupitrul Or
chestrei de Studio a Radiotelevi- 
ziunii, Ludovic Baci ne redemon- 
stra cu muzicalitate, o gestică 
simplă și eficientă, capacitate 
deplină în organizarea masei so
nore, dorința de a oferi publicu
lui noi valori ale artei universale 
și naționale.

Cantata profană a lui Bach — 
„Hotărirea lui Hercule" este nu 
numai una dintre 
puțin cîntate din 
tură a cantorului 
dar și una dintre

lucrările mai 
imensa litera- 
de la Leipzig 
opusurile mai

• •••••

nala campionatului republican 
pe care o vom organiza la Bra
șov, va aduna la start 200 de 
cartinguri. In același timp, la 
Palatul Pionierilor din Bucu
rești a început construirea unor 
mașini de curse (cu șasiu din 
țeava sudată și caroserie de alu
miniu), care vor putea dezvolta 
viteze pînă la 150 km pe oră.

— Ce motoare folosiți ?

— De motorete, de fierăs
traie electrice, de tricicluri pen
tru transportul alimentelor — 
propuse spre casare de T.A.P.E.- 
uri...

După părerea noastră, școlile 
pot găsi și ele asemenea posi
bilități pentru dotarea cercu
rilor destinate elevilor din cla
sele mari. Credem că alături 
de comitetele județene UTC. 
crearea rapidă a unei rețele de 
cercuri capabile să primească 
deja miile de copii ce au depă
șit vîrsta pionieratului trebuie 
să devină și o preocupare pe 
plan central în cadrul Ministe-

Ateneul Român
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chivarea de răspundere și în u- 
nele cazuri de muncă, anumite 
aspecte ale educației, ale ținutei 
morale, privind anumite catego
rii de tineri etc.). Cînd reclamăm 
aceste lucruri genului citat de 
caricatură, nu așteptăm în fond 
decît să fie conform cu sine, să-și 
attngă cu mijloacele sale caracte
ristice finalitatea. In expoziție e- 
xisfă și o altă categorie de cari
caturi, mai bine zis o grafică sa
tirică care cultivă umorul negru 
și umorul absurd, atingind prin 
cițiva expozanți reușite indubita
bile. Am cita desenele lui Florin 
Bucă, cu personajele sale gregare, 
proliferate absurd, viermuind pe 
un tărîm imaginar al prostiei, al 
instinctului și inconștienței, sau 
grafica lui Iosif Teodorescu, care 
„rîde" scrîșnit, tragic, recuztnd 

puțin definitorii pentru arta com
pozitorului. în paginile lucrării 
scrise în 1733 la Leipzig pe baza 
unui libret banal și convențio
nal semnat de Picander, găsim 
totuși momente de vibrație și 
inspirație, motive de mare preg
nanță, pe care le-am găsit din 
plin în versiunea Orchestrei de 
Studio și a lui Ludovic Baci.

Programarea cantatei a fost ast
fel o acțiune mai mult decît me
ritorie în opera de luminare a u- 
neia dintre cele mai puțin cunos
cute aspecte ale creației marelui 
compozitor.

Dăruirea tînărului șef de or
chestră pentru descoperirea u- 
nor valori mai puțin cunoscute a 
fost vizibilă în programarea în 
concertul de joi seara și a uneia 
dintre cele mai inspirate lucrări 
pentru orgă. Concertul lui Paul 
Richter — brașoveanul care a 
zămislit în prima jumătate a vea
cului o vastă rețea de lucrări de 
gust și elevație care deși urmă
resc tiparele literaturii romantice . 
poartă o notă de distinctă perso
nalitate.

Paul Richter este un postro
mantic care se ferește de înnoi- 

rului învățămintului și U.A.S.R. 
Pe lingă coordonarea unei astfel 
de activități, miile de cercuri 
noi presupun mii de instruc
tori noi. Asociațiile studențești 
pot avea aici o contribuție ’ în
semnată. Studenții universități
lor și institutelor pedagogice pot 
începe încă de pe acum, pe 
lingă casele pionierilor, o uce
nicie în construcția de modele 
de cele mai diverse tipuri, uce
nicie ce le va fi deosebit de 
utilă o dată repartizați în Invă- 
țămînt. In ceea ce-i privește pe 
politehnicieni, ei pot sprijini 
deja efectiv cercurile tehnice. 
Exemplele de la Cluj, Galați, 
Timișoara vin în sprijinul a- 
cestei propuneri.

într-o societate dezvoltată in
dustrial, intr-o civilizație teh
nică avansată, deprinderea ac
tivității aplicative, a capacității 
de a citi la fel de ușor o schemă 
cu circuite ca și un articol de 
ziar vor fi absolut necesare. Azi 
ni se pare ridicol ca cineva să 
nu știe să repare siguranțele 
electrice din casă ori prizele. 
Peste 15—20 de ani, vom rîde 
probabil de cei care nu vor fi 
capabili să-și repare radioul, 
televizorul sau robotul casnic. 
Nu de alta, dar pînă și un copil 
se va pricepe... 

tismele existenței, ale gesturilor 
și limbajului, luminînd paradoxul 
dintre coerența lor raportată la 
fragment și adincul haos care le 
caracterizează în ansamblu. Ceea 
ce este interesant de remarcat 
este că acest umor, deloc gratuit, 
așa cum ar fi tentați să-l priveas
că unii, vorbește mult mai eloc
vent de personalitatea autorului, 
care caută și se caută continuu, 
neascunzîndu-se în spatele unui 
stil grafic rigid și al unor texte 
caracteristice. El lărgește chiar 
aria posibilităților de nuanțare 
plastică, de exprimare mai libe
ră, susceptibilă devenirilor conti
nue. Este un umor grav, un u- 
mor specific unei societăți mo
derne, lucide, care asociază spi
ritului constructiv, acea doză ab
solut necesară de autoironie, de 
detașare filozofică cu care să-și 
poată judeca imparțial fiecare 
acțiune și fiecare gest. Este în
tr-un fel o cenzură care ne apă
ră de ridicol, o pavăză care ne 
validează proprietatea acțiunilor 
noastre. Cei care vor intra în a- 
cest salon și se vor opri în fața 
unor asemenea lucrări numai cu 
intenția de a ride, de a se amu
za momentan, ca de un specta
col oarecare, vor fi dezamăgiți. 
Pentru că, pe de o parte, acest 
gen de lucrări nu vizează hila
rul pur, ci mai degrabă, sublinia
ză sau creează acea predispoziție 
necesară înțelegerii realității prin 
prisma comicului, a ironiei, pen
tru că ele se propun meditației, 
și mai puțin bufonadei și pentru 
că, pe de altă parte, așa cum re
marca același Baudelaire, „comi
cul, posibilitatea risului se găseș
te în cel ce rîde și nu în obiec
tul risului".

rile de limbaj pe care Ie aducea 
turbulentul veac, dar el știe per
manent, măsură cu măsură, să 
făurească o muzică de rigoare cu 
o excepțională cunoaștere a resur
selor instrumentelor moderne, cu 
o mare știință a prelucrărilor te
matice, cu farmecul pe care-l dă 
bogăția melodică.

Concertul a fost scris în anul 
1939 și a fost dedicat excelentu
lui organist sibian Franz Xaver 
Dressier care ni l-a oferit săp- 
tămîna aceasta în prima versiune 
bucureșteană.

Concertul are dimensiunile u- 
nei lucrări de succes și fără în
doială că o programare curentă 
îl poate impune în circuitul ar
tistic. Reluînd acest opus concer
tant, avem acum și obligativita
tea reprogramării și a altor lu
crări ale compozitorului brașo
vean și în special a simfoniilor, 
care prin deceniul III se bucu
rau de aprecierea unor muzicieni 
de mare prestigiu european.

în ultimul simfonic din Stu
dioul de pe strada Nuferilor, Lu
dovic Baci ne-a mai oferit și una 
dintre cele mai semnificative pa
gini din creația lui Doru Popo- 
vici — Simfonia a II-a „Spiel
berg" — scrisă în 1966 în me
moria victimelor monarhiei habs- 
burgice ucise în cumplita închi
soare din Bmo.

Cu economie de mijloace, Doru 
Popovici făurește o piesă de a- 
dînc dramatism, cele trei părți 
ale Simfoniei — Pasacaglie, Fugă 
și Improvizație — subliniind pe 
de o parte o sinteză între seria- 
lismul dodecafonic și modurile 
populare cromatice, iar pe de altă 
parte o preluare creatoare a ve
chilor forme preclasice. După 
cum se știe, după prima audiție 
românească lucrarea s-a bucurat 
de succes în diferite centre mu
zicale, fiind reluată în sălile de 
concerte din Viena, Klagenfurt, 
Brno, Budapesta.

Readucînd-o în agenda de con
certe a Capitalei, Ludovic Baci 
ne demonstrează autenticitatea u- 
nor valori făurite de tînăra școa
lă componistică românească, a 
vrut poate să sublinieze capacita
tea unor lucrări de a impresio
na la o reluare, necesitatea strin
gentă de a oferi opusurilor real
mente reprezentative scrise în ul
timii ani, posibilitatea de a rea
pare periodic pe afișele de con
cert.

IOSIF SAVA

TELEARTE
de IULIAN NEACȘU

Mai mult — bine 
televiziunea le poate 
servicii de inițiere, 

și propagandă. Am

De multă vreme la „Publici
tate" i se face reclamă televizo
rului „Miraj" — în felul acesta: 
„cineva pasează altcuiva care 
fentează și trage pe lingă poartă 
provocînd strigătele deznădăj
duite ale tribunelor și dureri de 
cap unui telemicrobist". Morala 
ar fi : „cumpărați televizorul, să 
vedeți ce-i cu piciorul" sau „un 
aparat excelent cu ecran mare, 
cu atac și apărare". Bineînțeles 
că nu avem absolut nimic nici 
cu Eusebio și nici cu Francine. 
A face însă din televizor doar un 
simplu apendice al sportului, în 
cazul de față, ni se pare însă o 
eroare și nu numai de publici
tate. S-ar fi putut face reclama 
televizorului „Miraj" (deci a tele
viziunii, în general) și cu opera, 
cu teatrul, cu concertul de muzi
că simfonică ? S-ar fi putut și 
bine ar fi fost. Pentru că treptat 
s-a înrădăcinat o prejudecată de
nigratoare, care dacă nu exclude, 
cel puțin izolează televiziunea 
de preocupări de primă Impor
tanță. Prejudecata divertismen
tului cu orice preț, chiar și cu 
prețul propriei noastre seriozi
tăți. Datorită unor astfel de re
clame, portretul telespectatoru
lui ar fi simplist, vădit caricatu
ral. O primă întrebare ar fi dacă 
existența televiziunii este compa
tibilă cu propria noastră existen
ță în toate domeniile. Cred că 
da, condiționînd aceasta de ca
litatea fiecărei emisiuni și de 
orientarea televiziunii în gene
ral. A doua întrebare aparține 
acelora care, înșelați de reclama 
neinspirată, ori din snobism, re
fuză pur și simplu existența tele
viziunii ca atare. Aceștia se în
treabă (bineînțeles răspunzînd 
negativ) dacă nu cumva televi
ziunea nu atentează la existența 
celorlalte spectacole, informarea 
prin micul ecran fiind aculturală. 
Nu atentează în nici un fel, co
există. Oricum, cine ar putea 
crede serios că pentru a frec
venta opera, teatrul și cinemato
graful. ar trebui să ignorăm total 
televizorul. Mai mult — bine 
orientată, 
face reale 
cunoaștere 
spus bine orientată pentru că, 
într-o falsă replică, la cei care-i 
neagă existența și realitatea, 
televiziunea i-ar putea la rîndul 
ei ignora și deci reclama numai 
prin fotbal sau numai prin mu
zică ușoară s-ar justifica atunci. 
Ceea ce nu S-a îutîmplat. Exem
ple sînt operele transmise direct, 
piesele de teatru văzute pe mi
cul ecran, filmele (atitea filme 
de cinematecă bune, altfel impo
sibil de văzut), recitalurile de 
poezie. Desigur că ar fi fost mul
te de făcut, desigur că unele 
emisiuni nu au fost bune și une
ori chiar ceea ce trebuia să ser
vească a deservit (noctambulele 
emisiuni literare, plastice, drama
tice). Nu aceasta ne interesează 
mai ales acum ; pentru înlătura
rea acestei prejudecăți periculoa
se, „de cenușăreasă", în televi
ziune trebuie să ne imaginăm 
încă o dată televizorul ca pe un 
cotidian cu tiraj enorm citit, as
cultat și văzut de toată lumea. 
Penetrația unei emisiuni este in
comparabilă, pentru că benefi
ciază de întreaga noastră aten
ție. Și atunci ? Unde ar fi incom
patibilitatea între operă și tele
viziune. cînd joi seara Geamgiii 
din Toledo (parodie de un comic 
irezistibil) a făcut o bună propa
gandă operei ca atare (Tiberiu 
Olah, Hero Lupescu, Valentin 
Teodorian). Au știut să ne facă 
să rîdem tocmai aceia care iu
besc opera și iubind-o au știut 
s-o facă, paradoxal, prin „slăbi
ciuni" frumoasă. Auzind pe cine
va cîntînd „Și cu toate că nu 
am tensiune / M-a doborît aceas
tă chestiune tralala" îi răspunzi 
înțelegător ,.Unde-i salvarea ? 
Unde-i popa ? Să vină popa!" 
Dar recitalul de poezie de joi ? 
Ne-am plîns și noi de atitea ori 
de actorii care recită versurile 
ca pe niște numere de telefon. 
Ne-am plîns de ilustrația muzi
cală, de decoruri cu frunze veș
tede pe sîrmă între reflectoare. 
De data aceasta, sonete : Sha
kespeare, Petrarca, Eminescu. 
Blaga, Bacovia, Voiculescu... în
țeleși de Mariana Mihuț și de 
Val Săndulescu. Doi rafinați ci
titori de poezie atît de însumați 
poeziei Incit, auzindu-i, părea că 
te auzi citind. Ceea ce se întîm
plă deosebit de rar, iar atunci 
cînd se întîmplă nu putem decît 
să fim dornici de a mai fi. Pen
tru că, în aceste situații, televi
ziunea dovedește că este capa
bilă. utilizînd mijloace proprii să 
aducă reale servicii unor arte de 
primă însemnătate.
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flNIRUL ASCENSIUNILOR
Eșalonul numit de 

rezervă (deșt noi l-am 
numi de speranțe) a 
ajuns să reprezinte 
pentru fotbalul nos
tru o pepinieră pe cit 
de prețioasă pe atît 
de indispensabilă. E- 
chipele de tineret-re- 
zerve au primit pină 
acum 149 juniori din 
grădina proprie, 49 
de la echipele de ca
tegorie inferioară din 
județul respectiv, și 
numai 35 de la clu
burile de .„A“. In 
schimb, 63 dintre ju- 
ventiști au apucat să 
joace în echipele 
mari, nuri mult de 
jumătate dintre ei 
fiind deja titularizați 
în „A". Crișul, r,XJ“ 
Cluj și V.T.A. (cu 
cite 8 juventiști titu
larizați), Steaua, Ra
pid și Dinamo Bacău 
(cu cile 6) și F. C. 
Argeș (cu 5) alcătu
iesc, în acest sens, 
plutonul fruntaș al u- 
nul clasament care ar 
spune multe. Returul 
campionatului a în
ceput și el să eviden
țieze încă vreo 40- 
50 de mînji care abia 
așteaptă să pășească 
în arena cu lei. Citi
ră, loniță (Rapid), 
lordache, Negru („U" 
Cluj), Stan, Cîr- 
stea, Chițu (F. C. Ar
geș) sînt numai cîte
va nume, dintre cele 
care pot fi citate la 
capitolul „perspecti
vă imediată'.

Tot ce am discutat

pini aici demonstrea
ză utilitatea de netă
găduit a campionatu
lui de care ne ocu
păm. Dar tocmai a- 
ceastă utilitate impu
ne — sau ar trebui să 
impună — remedie
rea unor deficiențe e- 
vldente (și nu sînt 
puține), realizarea u- 
nor îmbunătățiri de 
esență. Angajarea de 
către toate echipele a 
unor antrenori spe
ciali pentru tineret, 
în afara celor doi de 
la prima formație (în 
prezent 5 cluburi nu

tri din localitățile 
unde se desfășoară 
întâlnirea, n-o soco
tim fericită — chiar 
dacă acești arbitri vor 
fi „aleși" dintre cei 
evidențiați în special 
pentru „înalta obiec
tivitate" și chiar dacă 
de față va fi — așa 
cum s-a hotărît — și 
observatorul federal, 
tnfelegînd rațiunea a- 
cestui experiment, îl 
privim totuși cu o 
circumspecție lesne 
de înțeles. îl vom tra
ta, totuși, ea experi
ment — ceea ce în

JUVENTIȘTII
au acest antrenor spe
cial), înlesnirea acce
sului Jijventiștilor la 
terenurile gazonate, 
întărirea muncii edu
cative eu acești tineri 
a căror personalitate 
este în formare, pro
gramarea jocurilor în 
deschiderea partide
lor de „A“ — iată 
deziderate pe caro 
însuși biroul federal 
le-a precizat în ședin
ța sa de săptămîna 
trecută, la realizarea 
cărora sîntem chemați 
să coroborăm toți 
factorii: jucători, an
trenori, cluburi, arbi
tri. federație, presă. 
Cit privește ideea bi
roului federal ca par
tidele de tineret să 
fie conduse de arbi

seamnă că, în acest 
campionat, vom sta 
liniștiți și vom ob
serva.

Cît privește situa
ția ,,lâ zi" n-am n 
spune prea multe. 
Oricum, duminică mi 
se umplea inima de 
bucurie cînd mă ui
tam cum 40 000 de 
spectatori aplaudau, 
din tribunele de la 
—3 August", pe ju- 
ventiștii stelițti și di- 
namoviști. Eram 
bucuros eu, dormite 
copiii care nu mai 
dansau pe întuneric, 
ci pe marea scenă și 
în văzul lumii I M-am 
mai bucurat și cînd 
am auzit că alți zeci 
de mii de microbiști 
din Brașov, au renun

A<GENOÂ
O delegație militară, condu

să de general de armată Ion 
Tutoveanu, a plecat duminică 
seara la Budapesta, pentru a 
face o vizită în țara vecină și 
prietenă la invitația ministru
lui apărării Republicii Popu
lare Ungare, general-colonel 
Czinege Lajos, și a participa 
ia festivitățile prilejuite de 
cea de-a 25-a aniversare a eli
berării Ungariei de sub jugul 
fascist.

O delegație a Comitetului na
țional pentru apărarea păcii a 
plecat luni la Moscova, unde va 
participa la Sesiunea Prezidiului 
Consiliului Mondial al Păcii,*  
consacrată sărbătoririi centena
rului nașterii lui V. I. Lenin.

CRONICA
U.T.C.

LUNI SEARA a părăsit 
Capitala îndreptîndu-se spre 
Budapesta o delegație a U- 
niunii Tineretului Comunist 
condusă de tovarășul Nicolae 
Ungureanu, membru al bi
roului C.C. al U.T.C. care, la 
invitația C.C. al K.I.S.Z., va 
participa la festivitățile prile
juite de aniversarea a 25 de 
ani de la eliberarea R.P. Un
gare.

La plecare au fost de față 
tovarășul Iosif Beljung, mem
bru al biroului C.C. al U.T.C. 
și activiști ai C.C. al U.T.C.

Vă place turismul ?
Pasiunea pentru turism, 

proprie îndeosebi tineretului 
poate fi satisfăcută și prin 
libretul de economii pentru 
turism. El vâ dă posibilitatea 
sâ obțineai cîștiguri în ex
cursii în străinătate organi
zate prin O.N.T., cîștiguri în 
bani pentru diferite excursii 
individuale, de asemenea, în 
străinătate și în plus dobînzi.

Cu suma de 100 de lei, 
oricare dintre dv. poate de
veni titularul unui astfel de 
libret ce se emite de unită
țile C.E.C. din întreaga țară.

Cîștigurile în excursii în 
străinătate organizate de 
O.N.T., ca și cîștigurile în 
bani pentru excursiile indivi
duale sînt acordate de Casa 
de Economii și Consemna- 
țiuni titularilor acestor libre
te, prin trageri la sorți tri
mestriale. De pildă, la trage
rea la sorți pentru trimestrul 
1/1970, care va avea loc în 
Capitală la data de 23 a- 
prilie, vor fi acordate 58 de 
cîștiguri din care : 30 de ex
cursii în străinătate (la Pa
ris ți Valea Loirei, Paris, tu
rul capitalelor țărilor socia
liste), precum și 28 de cîști- 
puri în bani pentru excursii 
individuale. Cîștigătorii care 
efectuează excursii individu
ale în străinătate primesc, la 
cerere, o parte din valoarea 
cîștigului (lei 3000) în valuta 
tării în care se deplasează.

Este important să se re
tină că la tragerile la sorți 
trimestriale participă libre
tele care au în tot cursul tri
mestrului pentru care se e- 
fectuează tragerea la sorți 
un sold de minimum 3000 
lei, provenit din depuneri 
anterioare acestui trimestru.

Ca urmare, în vederea 
participării la tragerea la 
sorți pentru trimestrul 11/ 
1970 a libretelor de econo
mii pentru turism, DEPUNE
RILE NECESARE SE EFEC
TUEAZĂ PINA LA DATA DE 
31 MARTIE a.c. INCLUSIV. Lucrări de montai la Porțile de

Fier.

țat la televizor și s-au 
dus la stadion cu o 
oră și jumătate mai 
devreme ca să-i vadă 
și pe tineri. (Să fi bă
nuit oare brașovenii 
că duminică doar din 
partea lor, a juven- 
tiștilor, le va veni 
bucuria ?) Să sperăm 
că vom vedea mereu 
asemenea meciuri în 
deschidere și aseme
nea tribune populate. 
Să sperăm...

In încheiere, cîte
va cuvinte despre re
zultate : cinci victorii, 
două egalități și o 
victorie în deplasare. 
Si mai concret — 
Crișul a fost învins la 
Cluj de C.F.R. (0—3, 
a doua înfrîngere în 
acest campionat), iar 
Dinamo Bacău s-a 
mai apropiat de lider 
ptecînd cu 5,5 punc
te de la lași (unde a 
cîștigat. cu 5—2 I li
ftă mt uităm, de ase
menea, evoluția în 
progres a băieților lui 
Bazil Marian: după 
ce au înfrînt. pe rapi- 
dîști (la București. în 
Ciulești, și nu la Plo
iești — cum greșit 
am scris marțea tre
cută) au trecut și de 
studenții clujeni (3— 
o F). N-au mai putut 
urca în clasament, 
dat, bine să joace ei, 
că timp de ascen
siuni este încă destul.

G. MITROI

• Tenismenii români Ilie Năs- 
tase și Ion Tiriac au repurtat 
un frumos succes, cîștigind 
proba de dublu din cadrul tur
neului internațional de la Reg
gio Calabria. în finală. Nâstase 
si Tiriac au învins, cu scorul de 
7—5, 10—8. 6—3 pe australienii 
Ball — Giltinan.

• Duminică, în penultima zi 
a turneului internațional mas
culin de handbal de la Lisabona 
rezervat echipelor de tinere" 
pentru „Cupa țărilor latine", se
lecționata României a învins 
ou scorul de 23—10 (12—4) echi
pa Franței. Handbaliștii român' 
sînt virtuali cîștigători ai com
petiției.

Ș CAMPIONATUL MONDIAL 
DE HOCHEI pe gheață (grupa 
A) s-a încheiat ieri la Stockholm 
cu victoria remarcabilă a repre
zentativei U.R.S.S. care,'în me
ciul decisiv, a învins cu scorul 
de 3—1 (0—0, 2—1, I—0) selec
ționata Suediei.

MARȚI ULTIMA

PRONOEXPRES

(Urmare din pag. a l-a)

să se înregistreze nici un eveni
ment de circulație. In schimb au 
fost întocmite 47 procese-verbale 
pentru abateri de la legile circu
lației.

— începutul este bun. Să ne 
vedem de drum, nea Mitrea.

...în întreprinderea gălățeană, 
pentru ca să revenim la ea, lu
crează peste 3 500 de șoferi. Circa 
60 la sută dintre ei sînt tineri, 
membri ai organizației U.T.C. 
In ce măsură răspund ei dezide
ratului de care vorbea inginerul 
Mihăilescu ? Să vedem ce ne in
dică în acest sens acel barome
tru al corectitudinii, al cunoaște
rii și respectării legii circulației, 
care este însuși volumul abateri
lor săvîrșite, al accidentelor comi
se din această pricină.

— Așadar, ce spune statistica 
pe anul trecut ?

— Din păcate, ea nu-i deloc 
zgîrcită. Au fost înregistrate 62 
de accidente, din care 37, adică 
peste 60 la sută dintre ele, din 
cauza la care ne referim. în con
tinuare aflăm că vechimea critică 
în profesie care a generat cele 
mai multe accidente este stabilită 
între 3 și 5 ani. Această vechime 
coincide vîrstei de 22—26 de ani, 
cînd, după opinia experimentatu
lui nostru tovarăș de cursă, șofe
rii — în ciuda acumulării deprin
derilor pe care le presupune a- 
ceastă profesie, uită unele învăță
minte din timpul școlii și ceea 
ce-i mai grav, sfidează prudența, 
sfidează prevederile regulamentu
lui de circulație, caută actul de 
bravură. Din acest temperament 
nu îndeajuns de autocontrolat, 
din lacunele în cunoștințe, decurg 
cele mai frecvente accidente.

Munții Vrancei au rămas în 
urmă, cînd un indicator ne anun
ța intrarea în județul Brașov, Aici 
nu mai sîntem atît de îneîntați

I

NE VORBESC 
OBSERVATORII FEDERALI

Am mai „bifat", așadar, una 
din cele șapte etape premexicane 
ale campionatului diviziei na
ționale A la fotbaL Etapa de 
duminică a fost — dincolo de 
surprizele de la Brașov și Bucu
rești — totuși, incoloră, săracă 
in evenimente ce se impun no
tării.

Din dorința de a consemna 
noi amănunte de la unele din 
meciurile etapei, am rugat doi 
observatori federali să ne îm
părtășească cîteva din impresii
le lor.

ION ALEXANDRESCU (ob
servator la jocul F. C. Argeș — 
„U“ Ului).

„La această oră, toată lumea, 
bănuiesc, vrea să afle cum a 
jucat Dobrin. Toți piteștenii cu 
care am stat de vorbă, imediat 
după terminarea partidei, mi-au 
mărturisit că el a fost mai bun 
decît în întîlnirile precedente. 
Dobrin a Jucat, bine 60 <ip mi
nute, dar in final „a căzut". To
tuși, în minutul 89 el l-a servit 
impecabil pe Roșu, la golul 3. 
Și o „scenă" inedită : portarul 
gazdelor, Niculescu. a încercat 
să-l convingă pe arbitrul Gri- 
gore Birsan, că la golul clujea
nului Barbu, din minutul 7, 
mingea ar fi intrat în poartă — 
printr-o presupusă ruptură a 
plasei — venind din spate ! Nu
mai că arbitrul nu a luat în 
seamă — pe bună dreDtate — 
pledoaria goal-keeperului pi- 
teștean și a indicat repunerea 
mingii la centru".

BUJOR PATRUȚESCU (ob
servator la Jocul „U" Craiova— 
A.S.A. Tg. Mureș) :

„Trei lucruri mi-au reținut 
atenția in mod deosebit : 1. Căl
dura cu care publicul craiovean 
si-a nrimit „idolii", serios ..ava- 
riați" miercuri la Constanța.
2. Nota de absolută sportivitate 
in care s-a desfășurat partida.
3. Jocul foarte bun al tinărului 
Caniaro. Elevul lui Bone are 
viteză, este tehnic, gîndește 
bine. îi prevăd un viitor fru
mos".

SELECȚIONABILII 
— LA BUCUREȘTI 1

Ieri dimineață au fost reuniți 
la București componentii lotu
rilor naționale A și B de fotbal. 
Antrenorii Angelo Niculescu și 
Valentin Stănescu vor ține, 
timp de trei zile, antrenamen
te tactice și de menținere a con
diției fizice. Din cele două lo
turi fac parte, printre alții, Ră- 
ducanu, Sătmăreanu. Dan. Mo- 
cauu, Dumitru. Dumitrache, 
Ghergheii. Adamache, Neagu 
Domide. Dinu (Iotul A) ; Cor
nea, Popovici. Grozea, Tătaru, 
Tufan. Angelescu, Kallo. Bădin 
Both (lotul B).

de cele aflate. Doar cu cîteva 
ore mai înainte, din aceleași mo
tive, ale încălcării legii circulației, 
la serviciul de circulație al In
spectoratului Județean al Miliției 
s-au înregistrat două accidente.

Dar nu numai accidentele dau 
adevărata măsură a ignorării legi
lor. Șoferilor din aceeași între
prindere gălățeană de la care am 
pornit li s-au încheiat în cursul 
anului trecut aproape 1000 
de procese-verbale pentru in
fracțiuni la legea circulației 
care puteau fi tot atîtea acciden

PERFECȚIONAREA PBOFESIOWA
te. Cu alte cuvinte, fiecare al 
treilea șofer a comis o eroare 
profesională, pentru care au fost 
sancționați cu suma de peste 
114 000 lei, în care, firește, nu 
intră despăgubirile civile supor
tate de ei în urma accidentelor.

Despre nivelul profesional defi
citar al conducătorilor auto din 
această întreprindere mai avem 
la îndemînă încă un exemplu, 
dacă celelalte n-au fost suficient 
de elocvente. In urma unui son
daj al Inspectoratului Județean al 
Miliției în colaborare cu inspecto
ratul I.T.A., întreprins la autoba
za 1 Galați, s-a constatat că 
numai 12 șoferi din 34 au răs
puns corect la toate întrebările 
adresate, restul — adică majori
tatea — nereușind să întrunească 
punctajul necesar pentru califi
cativul satisfăcător. Concluzia 
este așadar, evidentă : accidentele 
sînt în cea mai mare măsură 
apanajul necunoașterii cu temei-

(Urmare din pag. I)

anul 1970 este hotărîtor. Vor fi 
continuate, în primul rînd, lu
crările în marile sisteme a- 
tacate încă din anii anteriori, 
dîndu-se In funcțiune noi ca
pacități în sistemele Valea Ca- 
rasu, 83 000 hectare, Pietroiu- 
Ștefan cel Mare, 48 000 hectare, 
Gălățui-Călărași, 38 000 hectare, 
Calafat-Băilești 24 000 hectare 
etc. Totodată vor fi intensificate 
lucrările în sistemul Nicorețti- 
Tecuci în suprafață de 13 840 
hectare — prevăzut a intra în 
exploatare în propot-ție de peste 
50 la sută încă din acest an. 
Vor fi deschise, de asemenea, 
șantierele pentru amenajările 
în terasa Brăilei, trupul sud. 
în suprafață de 48 000 hecta
re, Mostiștea cu 200 000 hec
tare, Terasa Corabia cu 30 000 
hectare și altele. In scopul 
creșterii eficienței economice 
a exploatării suprafețelor ame
najate, vor fi aplicate noi 
soluții tehnologice, vor fi ge
neralizate rezultatele cercetă
rii în această privință. Fac a- 
ceastă ultimă remarcă in ideea 
că sporurile de recoltă obținute 
nu reflectă adevăratul potențial 
al sistemelor de irigații. Așa 
cum sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la recenta Plenară a 
Comitetului Central al partidu
lui, sînt destule întreprinderi a- 
gricole de stat și cooperative a- 
gricole care obțin producții cu 
mult sub posibilități, care nu 
justifică eforturile materiale fă
cute pentru amenajarea terenu 
lui. măresc perioada de amor 
zare a investițiilor. Această cri
tică impune din partea noastră, 
a specialiștilor, găsirea ți apli
carea tuturor acelor măsuri care 
să permită exploatarea rațio
nală, științifică și mai eficientă 
a fiecărui hectar de teren ame
najat, măsuri cu atit mai nece
sare, cu cit la Plenara C.C. al 
P.C.R. s-a subliniat necesitatea 
extinderii suprafețelor irigate, 
ca una din sarcinile primordiale 
ale agriculturii pentru perioada 
de perspectivă.

La realizarea programului c 
irigații pentru anii parcurși dir. 
prezentul cincinal. apreciem 
aportul tineretului. Antrenat 
de către organizațiile U.T.C., 
tinerii au contribuit la reali
zarea suprafețelor amenajau 
pentru irigații ori redate cir
cuitului agricol prin îndiguiri 
și desecări. Anul trecut, de pil
dă, au ființat mai multe șantier 
naționale ale tineretului și foart- 
multe șantiere locale, unde ti
nerii și-au materializat entu
ziasmul și puterea lor de muncă 
in zeci de mii de hectare am. - 
najate pentru irigații. Pentru că 
anul acesta, în viitorii ani. vo
lumul lucrărilor de îmbunătă
țiri funciare ce va trebui exe
cutat va crește incomparabil tna: 
mult față de ceea ce s-a realizat 
pînă acum, am convingerea că 
numărul tinerilor ce vor spri
jini, prin munca lor, nobila ac
țiune ce sîntem chemați de 
partid s-o înfăptuim in numele 
bunăstării poporului român, va 
fi șl mai mare. Pe șantierele de 
irigații din Dobrogea ori din Bă
răgan, din sudul Olteniei sau 
din vestul țării, din Moldova ori 
din Argeș, prezența tinerilor 
va trebui să se materializeze 
nu numai într-o participare en
tuziastă dar și în sunrafețe mai 
mari amenajate.

HEI-RUP, HEI-RUP — 
UN REFREN 

Șl Al ANULUI 1970...

„Pentru tineretul satelor pa
triei noastre, sublinia tovarășul 
VIOREL VIZUREANU, șef de 
sector la C.C. al U.T.C. Progra
mul național privind gospodă
rirea rațională a resurselor de 
apă, extinderea lucrărilor de 
irigații, îndiguiri, desecări și de 
combatere a eroziunii solului 
reprezintă un cadru concret de 
muncă, un apel la dăruire , la 
o activitate permanentă și în
cordată pe șantierele agricul
turii. începînd din aprilie și 
pînă la toamnă tirziu, contri
buția de muncă a tinerei gene
rații va fi adăugată efortului 
general ce vizează dezvoltarea 
agriculturii noastre socialiste, 
sporirea rodniciei ogorului pa
triei prin lucrări de irigații și 
îmbunătățiri' funciare de o foarte 
mare amploare. în acest dome
niu avem deja o bună experien
ță. Numai în anul 1969 de exem
plu, au ființat șantiere naționa
le ale tineretului la Coveiu, Va

nicie a legilor de circulație. 
Bineînțeles, primii vinovați sînt 
șoferii înșiși, ei avînd de fapt 
obligația profesională și morală 
de a se pregăti cu răspundere și 
seriozitate, de a nu se împăca cu 
cunoștințe pe jumătate. Dar nu 
mai puțin vinovată este și condu
cerea întreprinderii, a autobaze
lor din raza ei de activitate pen
tru că nu folosesc un sistem efi
cient de pregătire și instruire a 
salariaților săi. De fapt ce forme 
se folosesc în prezent ? Doar una 
singură : școala personalului, cu 

formalismul și inconsecvențele ei. 
Din chiar sesizările inspectorilor 
întreprinderii, am reținut că unii 
lectori nu se achită cu conștiin
ciozitate de sarcina ce le revine, 
că cursurile se țin sporadic și cu 
o slabă frecvență din partea șofe
rilor. Această stare de lucru nu 
este specifică în exclusivitate 
I.T.A. Galați, ci și altor întreprin
deri de transporturi din țară. Cu 
atit mai acut se pune întrebarea : 
care ar fi în această situație re
mediul ? Desigur, în primul rînd 
conducerea autobazelor au datoria 
să selecteze cu mai mare exigență 
lectorii cursurilor din rindul ce
lor mai pregătiți și mai conștiin
cioși salariați, să se creeze șoferi
lor condițiile de muncă necesare 
pentru a putea participa cu regu
laritate la toate orele de tnvăță- 
mînt.

Este momentul să semnalăm și 
faptul că organizațiile U.T.C. din 
cele opt autobaze ale întreprinde- 

lea Ierului, DragaLna. Ștefan 
cel Mare, Tudor Vladimirescu, 
Castelu și îneu, la care putem 
adăuga alte o mie de șan
tiere locale al căror bilanț 
s-a impus prin cifre semnifica
tive : 8.223 hectare redate cir
cuitului agricol, Î8.978 hectare 
amenajate pentru irigații și lu
crări ameliorative pe 425.000 hec
tare de izlazuri și pășuni natu
rale.

Venind in lntfmpinarea solici
tării constructorilor și in urma 
unor atente consultări cu tova
răși din conducerea Ministeru
lui Agriculturii și Silviculturii, 
de la comitetele județene ale 
U.T.C., și din organizații, Comi
tetul Central a botărit redeschi
derea, in cursul lunii aprilie, a 
șantierelor naționale ale tinere
tului in sistemele Carasu, Te
rasa Brăilei ți Gălățui-Călă- 
rați. unde vor lucra, duci nd mai 
departe tradițiile muncii volun- 
tar-patriotiee. tineri din satele 
județelor respective, iar pe 
timpul vacantei, elevi și <u- 
denți. In fiecare dintre aceste 
puncte, tinerii brigadieri vor a

PE ȘANTIERELE
DE ÎMBUNĂTĂȚIRI

FUNCIARE
vea de amenajat complet — de 
la jalonarea canalelor și pină la 
ultima mistrie de mortar, cite 
o mie de hectare. Faptul că se 
va lucra după principiul acor
dului global va permite briga
dierilor să-ți însușească ți să se 
deprindă cu metodeie moderne 
de organizare precum ți cu cal
culele economice. Să deprindă 
coate acestea, dar să și simtă 
răspunderea pentru fiecare leu 
cheltuit, pentru fiecare minut 
..eutilizat la maximum in pro
ducție de către cineva. Se vrea 
ca aceste șantiere să constituie, 
înainte de toate, un sprijin con
cret și eficace al tineretului 
pentru materializarea programu
lui de irigații, dar și o școală a 
educării prin muncă și pentru 
muncă al acestora.

Desprinzind sensul exact al 
liniilor direcuiare ce jalonează 
programul de irigații, tine
retul satelor noastre, ca de atitea 
ori in trecut, ți de această dată 
răspunde plenar apelului ce i-a 
fost adresat de a se înrola în 
puternicele contingente ale con
structorilor. Tinerii iți vor aduce 
contribuția lor nu numai pe șan
tierele de irigații amintite ci și 
pe multe, foarte multe altele. 
Identificind ooiectivele pentru 
a căror realizare este nevoie de 
aportul masiv și susținut al ti
nerilor, comitetele județene, co
munale, din cooperativele agri
cole și din școli ale organiza
țiilor Uniunii Tineretului Co
munist, in colaborare cu orga
nele agricole stabilesc în aceste 
zile zonele, localitățile și punc
tele de lucru unde vor fi des
chise șantiere locale ale tine
retului. Ne preocupă ideea 
ca anul acesta să nu existe 
localitate a țării unde să se 
fi prevăzut ca o suprafață de 
teren să fie amenajată pen
tru irigații, să fie redate s- 
griculturii prin îndiguiri, dese
cări sau prin lucrări de com
batere a eroziunii și unde să nu 
existe un șantier permanent al 
tineretului sau unde, la sfîrșit 
de săptămină, să nu fie organi
zate acțiuni voluniar-patriotice 
de largă cuprindere. Și, există 
convingerea că această activitate 
cu multiplele valențe educative 
va cuprinde Întreaga masă a ti
neretului sătesc. îmi fondez a- 
firmația pe adevărul cunoscut 
că tineretul este vital interesat 
in realizarea la timp și in cele 

rii gălățene nu și-au aliniat 
constant și cu întreaga lor 
autoritate eforturile proprii, la 
eforturile conducerilor tehnice 
și administrative pentru crea
rea climatului de autopregă- 
tire și de întărire sub acest as
pect al disciplinei în rîndul tine
rilor conducători auto. Forme 
educative și instructive, specifice 
muncii U.T.C., cum sînt olim
piada șoferilor, concursuri perio
dice gen „Cine știe, cîștigă" pe 
tema legii circulației, alte com
petiții asemănătoare se bucurau 

U

pînă nu de mult de aderență la 
tineri dar ele au fost abandonate 
sau formalizate pînă la o totală 
ineficiență.

— Ar mai fi apoi util — spu
ne tovarășul I. Mocanu, șef ad
junct al autobazei 1 Galați — ca 
Ministerul Transportului să edi
teze un manual pentru școala 
personalului — care să fie un 
ghid lesne de utilizat pentru lec
tori și cursanți. El ar trebui să 
cuprindă legile comentate ale 
circulației, diverse alte hotăriri 
ca și problemele de tehnică 
care îi vizează pe salariații noștri 
auto.

Mai mulți șoferi cu care am, 
stat de vorbă își exprimau de 
asemenea dorința de-a găsi în li
brării mai mult material biblio
grafic pentru profesiunea lor și 
îndeosebi un manual al șoferului, 
așa cum există un manual al 
strungarului, al frezorului etc. 
Sînt propuneri prin însușirea că

mai bune condrțiuni a planului 
de irigații prezent și de pers
pectivă. Este interesant, pentru 
că dezvoltarea ți modernizarea 
producției agricole oferă tinerei 
generații, noi și multiple posibi
lități de afirmare in domeniul 
producției materiale, asigură ri
dicarea continuă a nivelului de 
civilizație al satelor ; în ultimă 
instanță, pentru că ei înșiși 
tinerii, sînt principalii beneficiari 
ai acestor înfăptuiri. Angaja
mentul, a cărui înfăptuire va 
polariza munca, entuziasmul și 
dăruirea a circa un milion de 
tineri constructori de pe șantie
rele naționale și locale ale mun
cii patriotice, poate fi, succint, 
formulat In cifre: aproape 13 000 
hectare amenajări pentru iri
gații, 5 482 de hectare redate 
circuitului agricol prin îndiguiri, 
desecări ți măsuri de combate
rea eroziunii solului, adică lu
crări în valoare de cîteva zeci 
de milioane de lei".

_ Acesta este, deocamdată, 
angajamentul. Avem convin
gerea că, la sflrșitul anului, bi
lanțul va fi mult mai expresiv.

TREI RĂSPUNSURI 
LA ACEEAȘI ÎNTREBARE: 

ÎN CE SE VOR MATERIALIZA 
EFORTURILE TINERILOR 

PREZENTI PE ȘANTIERELE 
DE IRIGAȚII?

„În județul Dolj, ne răspundea 
tovarășul ADRIAN CIOBOIU, 
prim secretar al Comitetului ju
dețean al U.T.C. există două mari 
șantiere de irigație : Calafat- 
Băilești și Sadova-Dăbuleni, iar 
prin amenajări locale sînt cu
prinse în plan cîteva sute de 
hectare. însumate, suprafețele 
ce vor trebui amenajate în 1970, 
depășesc cifra de treizeci de mii 
de hectare. O sarcină de plan 
mobilizatoare, un eîmp vast de 
afirmare plenară a inițiativei și 
hărniciei tineretului. La îndem
nul Biroului Comitetului jude
țean de partid, încă din iarnă 
ne-am preocupat de găsirea u- 
nor forme specifice de antrena
re a tineretului pe șantierele a- 
cestor importante obiective. Ca 
urmare, la Coveiu, Sadova, Ciu- 
perceni și Calafat, sîntem în 
relații cu conducerile unităților 
constructoare pentru a deschide 
șantiere locale ale tineretului ce 
vor ființa toată vara. În același 
timp, în cadrul cooperativelor 
agricole, organizațiile U.T.C. au 
fost îndrumate să stabilească 
concret suprafețele pe care să le 
amenajeze prin contribuția tine
rilor. Pină în prezent au fost 
identificate peste trei sute de 
hectare ce vor fi amenajate nu
mai prin contribuția tineretului. 
Este cifra minimă. Spun a- 
cest lucru pentru că în zi
lele ce au urmat recentei Ple
nare a Comitetului Central al 
partidului, organizațiile U.T.C. 
din cooperativele agricole cu
prinse în sistemele de irigații 
amintite și-au reanalizat posi
bilitățile, angajîndu-se să con
tribuia mai substanțial la reali
zarea planului de amenajări 
pentru irigații, la apropierea ter
menului de dare în exploatare a 
suprafețelor amenajate. Astfel, 
din Bistrețu, Rastu, Bechet. 
Goicea și Poiana Mare Sîntem 
înștiințați că tinerii au hotărît 
să dubleze angajamentele ini
țial formulate. În același timp, 
ei s-au angajat să se pregă
tească, prin școlarizare, în me
seriile de motopompist, meca
nic de întreținere, manipu
lator al coloanelor de irigat și 
aripilor de ploaie etc. Inițiativa 

rora s-ar umple un gol în biblio
grafia ce se adresează acestei ca
tegorii de muncitori. Dar ele nu 
absolvă, ci sporesc îndatorirea 
conducerii I.T.A. și a autobazelor 
din subordine, a organizațiilor 
U.T.C de a-și face o mai mare 
preocupare din inițierea și îndru
marea activității de pregătire pro
fesională permanentă a șoferilor, 
îndeosebi a celor fără experiență 
în meserie.

Acum însă, cînd călătoria noas
tră se apropie de sfîrșit, să reve
nim în cabina autocamionului 
Bucegi 21 Gl. 581.

— In cei aproape 30 de ani 
de muncă la volan, timp în care 
ați parcurs cca un milion de kilo
metri pe drumurile țării, cîte 
accidente ați săvîrșit ?

— Din fericire, nici unul. In 
schimb am fost lovit de vreo 80 
de ori.

— Secretul ?
— Nu e nici un secret Totul 

depinde de temeinica cunoaștere 
a regulilor de circulație și de 
conștiinciozitatea cu care șoferul 
le respectă, de autocontrolul și 
promptitudinea cu care ia decizia 
optimă în împrejurările deosebite. 
După 12 ore eram la Sibiu.

— La dvs. câre e situația acci
dentelor pe ziua de azi ?

i— O singură tamponare — ne 
spune tovarășul inginer Petre Ba
lade, directorul autobazei. Ea s-a 
datorat șoferului Nicolae Burlete 
care a încălcat legea circulației 
prin depășirea în pantă. In rest, 
cei peste 400 de conducători auto 
ai autobazei noastre n-au săvîrșit 
în primele 10 zile ale lunii cu
rente nici un alt accident.

Cei aproape 500 km au fost 
străbătuți. Desele controale de pe 
parcurs n-ău semnalat nici 6 
abatere a șoferului cu care călă
toream. El este doar unul dintre 
cei mai apreciați din autobaza 
nr. 1 Galați. 

tinerilor din Poiana Mare — 
să folosim Ia parametrii ma
ximi suprafețele amenajate pen
tru irigații — s-a generalizat, 
astfel, în întreg județul ; In pre
zent peste trei sute de tineri 
aflîndu-se la cursurile de șco
larizare .sau în preajma începe
rii lor".

Din celălalt colț al țării, din 
comuna Bucecea, județul Boto
șani, tovarășul ION BELCIUG, 
secretar al Comitetului U.T.C. 
din cooperativa agricolă, ne răs
punde : „Primăvara timpurie 
ne-a scos de mult în cimp. Nu 
atît pentru executarea lucrărilor 
de semănat cit mai ales a celor 
ce țin, cum spunem noi, de in- 
zecirea recoltelor. Săpăm canale 
care să ne permită irigarea a 
altor șaptezeci de hectare și 
combaterea eroziunii pe cca o 
sută și ceva de hectare. Zilnic, 
aproape cei 60 de uteciști parti
cipă la executarea acestor lu
crări cuprinse în angajamentul 
formulat la începutul anului, de 
a amenaja pentru irigații, cu 
forțe proprii, 16 hectare — a- 
dică cca un sfert din suprafața 
planificată. Pînă acum, mai bine 
de 10 hectare, pe care am lu
crat noi, uteciștii, au fost pre
date „la cheie". Au fost recep
ționate cu calificativul „foarte 
bine". Sperăm ca superlativul 
foarte bine să fie așezat și în 
fața recoltelor ce le vom ob
ține. Și nu numai de pe supra
fețele amenajate sau ce le vom 
amenaja pentru Irigații, dar și 
de pe terenurile pe care vom 
aplica lucrări de combatere a e- 
roziunii. De fapt amenajările 
pentru irigații și lucrările de 
combatere a eroziunii solului 
sînt obiectivele șantierului mun
cii noastre, a tineretului, pentru 
cel puțin încă 4—5 ani de aici 
încolo".

Ascultăm cel de al treilea 
răspuns. Este de aceeași consis
tență, la fel de concis. „Despre 
Sistemul de irigații Carasu, ne 
spune tovarășul N. DUMITRE
SCU, secretatul comitetului 
U.T.C., de pe unul din șantiere
le acestui obiectiv, s-au scris 
multe. De aceea mă voi re
zuma să vorbesc numai despre 
ceea ce ne-am propus noi, cei 
peste o mie de tineri ce lucrăm 
fn sistem. Stimulați în mod deo
sebit de documentele recentei 
plenare a partidului, am hotărît 
intensificarea ritmului muncii 
prin folosirea rațională a utila
jelor și a timpului de lucru, 
prin continua ridicare a Cunoș
tințelor profesionale. Toate a- 
cestea le vom materializa în 
predarea microsistemului Ko- 
gălniceanu, in suprafață de cea 
1500 de hectare, cu trei luni 
mai devreme ; in încheierea mai 
devreme a lucrărilor pe alte sis
teme de irigații. Totodată ne 
angajam să facem totul pentru 
a executa numai lucrări de cea 
mai bună calitate".

Cuvinte simple dar cu o va
loare deosebită. Cele peste o 
mie de hectare predate benefi
ciarului mai devreme, ca urmare 
a înfăptuirii angajamentului lor, 
al tinerilor, vor însemna pro
ducții in plus obținute, vor în
semna venituri pentru coopera
tivele agricole, cantități mai 
mari de lapte, de carne, de 
grîu.

♦
...Irigații — program 1970. 

Peste două sute de mii de hec
tare sîpt ^prevăzute a se adăuga 
suprafeței amenajate în anii tre- 
euți. înfăptuirea exemplară a 
acestui obiectiv — deloc ușor —, 
firesc, solicită și efortul tinerei 
generații. Nil ne îndoim că, așa 
cum au dovedit-o în nenumărate 
rinduri pînă acum, organizațiile 
U.T.C., tineretul satelor noastre, 
din școli și facultăți vor avea o 
prezență activă oriunde va fi 
nevoie de contribuția lor ; nu 
vor precupeți eforturile pentru 
realizarea acestor prevederi de 
care depinde progresul agricul
turi! noastre, ridicarea nivelului 
de trai al întregului popor.

AZI, ÎN LIBRĂRII
EDITURA MERIDIANE
FEUCHTWANGER L. : „Go- 

ya“, lei. 21,00; ADINA DA- 
RIAN : „Free-Clnema", lei 5,00; 
D. I. SUCHIANU : „Erlch von 
Stroheim, lei 5.00 ; PAVEL 
FLOREA : „Mănăstirea Fru
moasa". lei 7.00; ALEXANDRO 
PARRONCHI : „Michelangelo 
sculptor", lei 40,00; MARIA 
DUMITRESCU : „Adam Bălța- 
tu“, lei 20,00 ; AMELIA PAVEL 
„Boris Caragea", lei 20,00; MA
XIME DELAMARE : „Triplu 
salt mortal", lei 5,00.
EDITURA „UNIVERS"

T. ISTVAN : „Apă sălbate
că", lei 7,50.

ED. PENTRU LITERATURA 
UNIVERSALA

ALFRED JARRY : „Uhu", 
lei 29,00.
ED. POLITICA

• • * „întrebări care își aș
teaptă răspunsul", lei 6,75.
ED. MILITARĂ

L. LOGHIN ; ,C. CORARIU : 
„Aspecte militare ale revolu
ției din 1848—1849 în Transilva
nia", lei 18,50.
ED. MINERVA

STENDHAL; „Mtnăstirea din 
Parma", vol. I. H, lei 10,00.
ED. „M. EMINESCU"

CARAION I. : „cirtița și a- 
proapele", lei 8,75.
ED. „ION CREANGA"

B. BRUIEVICI: „Din co
pilăria Iui V. I. Lenin", lei 
1,75.
ED. ,,CERES"

T. BORDEIANU, GH. STAN- 
CIU : „Cultura lămîiulul în 
apartament", lei 2,50.
ED. „DACIA" CLUJ

NEGOITĂ IRIMIE : „Patima 
cioeîrliei", lei 4,25.

ED. ENCICLOPEDICA 
ROMANA

M. IELENICZ, M. GRIGORE: 
„Cetatea de piatră a Carpați- 
Ior", lei 2,00.
ED. MUZICALA

A. FERNANDEZ . — CID : 
„Grandos", lei 10,00.
ED. ȘTIINȚIFICA

ION PASCADI : „Din tradi
țiile gindirti axiologice româ
nești", lei 14,50 * » * „Mic dic
ționar francez român", lei 12,00 
ED, DIDACTICA ȘI 
PEDAGOGICA

ION P. NECULA : „Orto- 
PXin Imagini și comparații", Iei 4.50.



Conferința internațională
de solidaritate cu lupta

poporului
A cincea conferință internațio

nală de solidaritate cu lupta 
eroică a poporului vietnamez 
și-a încheiat luni lucrările la 
Stockholm. La conferință au 
participat reprezentanți ai opi
niei publice din 62 de țări ale 
lumii, printre care și delegați 
din Republica Socialistă Româ
nia, precum și reprezentanți a 
peste 30 de mari organizații in
ternaționale.

în rezoluția generală a confe
rinței se subliniază că războiul 
dus de S.U.A. împotriva poporu
lui vietnamez, intensificarea a- 
mestecului armat american în 
Laos, mașinațiunile Washingto-

i 
i

vietnamez

R.P. UNGARA. Fabrica de 
mașini unelte Csepel din 

Budapesta.

nului tn Cambodgia, pun 
mod serios în primejdie cauza 
păcii și securității popoarelor. 
Pentru a preveni extinderea răz
boiului în întreaga Peninsulă In- 
dochineză, se subliniază în re
zoluție, este necesar să se ceară 
cu hotărîre ca S.U.A. să înceteze 
escaladarea agresiunii în Laos și 
să pună capăt intervenției în 
treburile interne ale Cambodgiei.

într-o altă rezoluție privind 
ajutorul pentru lupta poporului 
vietnamez, Conferința de la 
Stockholm recomandă o sporire 
importantă a sprijinului material 
și în medicamente acordat Viet
namului.

Acte ostile comise de 
autoritățile cambodgiene 

împotriva rezidenților vietnamezi Al XX-lea Congres

Guvernul U.R.S.S. protestează împotriva 
acțiunilor provocatoare la adresa 

diplomaților sovietici din Argentina

□
100 de ani 

de la nașterea 
lui V. I. Lenin
Conducerea centrală a Aso

ciației de prietenie sovieto-ro- 
mâne s-a întrunit luni la Mos
cova într-o ședință festivă con
sacrată împlinirii a 100 de ani 
de la nașterea lui V. I. Lenin.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de Vasili Konotop, preșe
dintele conducerii centrale a 
A.P.S.R.

A luat apoi cuvîntul prof. 
Ivan Oleinik, doctor în științe 
economice, care, relevînd im
portanța acordată de Partidul 
Comunist Român răspîndirii ți 
însușirii ideilor marxism-leninis- 
mului în țara noastră, s-a refe
rit la multitudinea manifestări
lor ce se desfășoară în Româ
nia, potrivit hjotărîrii Comite
tului Central al Partidului Co
munist Român privind aniversa
rea centenarului nașterii lui 
Vladimir Ilici Lenin.

în încheierea ședinței a luat 
cuvintul ambasadorul român 
Teodor Marinescu. El a vorbit 
despre Lenin și România, des
pre aplicarea creatoare de către 
P.C.R. a marxism-leninismului.

Incidente în Irlanda 
de nord

în majoritatea orașe
lor din Irlanda de nord 
au fost înregistrate du
minică incidente puter
nice intre catolici și pro
testanți.

cii Irlanda, toate unitățile de po
liție și aproximativ 9 000 de sol
dați britanici dislocați îa provin
cie rămîn în stare de «Iertă.

Un purtător de cuvînt al Ministerului Afacerilor Externe 
al R. D. Vietnam a dat publicității la Hanoi o declarație 
privind actele ostile comise împotriva rezidenților vietna
mezi din Cambodgia.

în declarație se arată că, în 
timpul pregătirii loviturii de stat 
din 18 martie și în zilele urmă
toare, actualele autorități de la 
Pnom Penh au lansat o susținu
tă campanie antivietnameză. Au 
fost violate și jefuite ambasada 
R.D. Vietnam și cea a Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al Repu
blicii Vietnamului de Sud, au 
fost comise spargeri și jafuri în 
atelierele, prăvăliile și locuințele 
rezidenților vietnamezi din Pnom

Penh și din alte localități, pro
prietarii lor fiind molestați. Poli
ția a primit ordin să reprime pe 
rezidenții vietnamezi, iar la 27 
martie numeroși dintre aceștia au 
fost arestați.

Autoritățile cambodgiene — se 
subliniază în declarație 
trebui să suporte 
răspundere pentru toate urmări
le grave care ar putea decurge 
din acțiunile loc.

vor
întreaga

al P.C. din

Ședința Comisiei 
militare de armistițiu

din Coreea
La 30 martie a avut loc la Pan- 

munjon, la propunerea părții 
R.P.D. Coreene, o nouă ședință 
a Comisiei militare de armistițiu 
din Coreea.

La ședință, reprezentantul 
R.P.D. Coreene a arătat că, re
cent, au fost trase focuri cu ar
mament de infanterie și artile
rie asupra teritoriului nord-co- 
reean și a zonei de la linia de 
demarcație militară. De aseme
nea, a spus el, în zona demili
tarizată au fost introduse care 
de luptă și diferite alte tipuri 
de armament. Avioane militare 
americane au violat spațiul ae
rian al R.P.D. Coreene încăl- 
cîndu-se astfel prevederile a- 
cordului de armistițiu.

VIENTIANE — Adunarea Na
țională din Laos a adoptat o ho
tărîre prin care cere prințului 
Suvanna Fuma, șeful guvernu
lui regal de la Vientiane, să în
ceapă negocieri cu reprezentanți 
ai partidului Neo Lao Haksat, 
pe baza propunerilor președinte
lui Comitetului Central al aces
tui partid, prințul Sufanuvong. 
De asemenea, Adunarea Națio
nală laoțiană a oerut ca aceste 
tratative să fie duse fără con
diții prealabile.

Luxemburg
în ședința de luni a celui 

de-al XX-lea Congres al 
Partidului Comunist din Lu
xemburg, tovarășul Simion 
Bug’nici, membru al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al co
legiului central de partid a 
adresat delegaților la Con
gres, comuniștilor, oamenilor 
muncii din Luxemburg, un 
cald salut frățesc, în nume
le C.C. al P.C.R., al comuniș
tilor și oamenilor muncii din 
Republica. Socialistă 
nia.

Membrii partidului 
— a spus vorbitorul 
porul român cunosc _ 
măresc cu simpatie și soli
daritate internaționalistă ac
tivitatea desfășurată de par
tidul dumneavoastră pentru 
apărarea intereselor funda
mentale ale clasei muncitoa
re, ale maselor largi popu
lare, pentru realizarea aspi
rațiilor acestora de libertate 
și progres, pentru țelurile 
socialiste.

MOSCOVA. După cum infor
mează TASS, guvernul U.R.S.S. 
a adresat un protest guvernului 
Argentinei în legătură cu acțiu
nile provocatoare la adresa di» 
plomaților sovietici din Argenti
na. în nota înmînată luni însăr
cinatului cu afaceri ad-interim al 
Argentinei în U.R.S.S. se arată 
că la 29 martie, la Buenos Aires,

un grup de infractori au comis 
o tentativă de răpire a unui di
plomat sovietic.

In notă se atrage atenția asu
pra acestor acțiuni provocatoare 
exprimîndu-se speranța că auto
ritățile argentiniene vor lua mă
suri pentru depistarea vinovați- 
lor.

Romă-

nostru
— po- 
și ur-

Cutremurul din Turcia
Surse oficioase din Ankara 

lanțul victimelor puternicului ... ......... _ ....... ..... _ =____
Anatoliei occidentale s-ar ridica la 1 200 de persoane.

Agențiile de presă relevă că toate spitalele și centrele de aju
tor din provincia Kutahya au fost puse in stare de alertă. Da
torită timpului nefavorabil, operațiunile de ajutorare a sini- 
straților se desfășoară în condiții foarte grele. Mai multe dru
muri spre regiunea unde s-a produs mișcarea seismică continuă 
să fie blocate. Agenția Anatolia subliniază că în subprefectura 
Gedîz 80 la sută din locuințe au fost distruse. Se confirmă, de 
asemenea, că cea mai mare parte a victimelor s-au datorat in
cendiilor care s-au produs în urma scurtcircuitelor electrice. 
Un întreg cartier al orașului \Gedîz a căzut pradă focului.

Trei noi cutremure s-au produs luni dimineața în subprefec
tura Emet, la o distanță de numai 40 kilometri de Gediz.

au anunțat luni dimineața că bi- 
cijtremur de pămînt din regiunea

ORIENTUL APROPIAT
• O HOTĂRÎRE A GU
VERNULUI ISRAELIAN

TEL AVIV. — Vicepremierul 
israelian, generalul Yigal Allon, a 
anunțat că guvernul a hotărit să 
stabilească 250 de familii de e- 
vrei în orașul Hebron (numele a- 
rab EI Khalil), situat pe terito
riul iordanian ocupat în urma 
conflictului din iunie 1967.

AMMAN. — Ziarul iordanian 
„Al-Difaa" anunță că în orașul 
Hebron au fost împrăștiate ma
nifeste care cheamă populația să 
se opună planului israelian de în
ființare a unui cartier evreiesc în 
oraș.

Ziarul citat menționează, de a- 
semenea, că Consiliul municipal 
și diverse organizații din Hebron, 
printre care și cele studențești, 
au denunțat această hotărîre a 
guvernului israelian.

BAGDAD. — Noul guvern al 
Irakului a depus luni jurămîntul 
în fața președintelui țării, Ahmed 
Hassan Al-Bakr. în noul cabinet 
irakian au fost numiți cinci mi
niștri de naționalitate kurdă.

BEIRUT — în cursul zilei de 
duminică în clădirea Ambasa
dei americane din Beirut și la un

birou al unei companii america
ne de asigurări, au avut loc două 
explozii provocate de bombe.

• LIBIA VA PUNE LA 
DISPOZIȚIE SUDANU
LUI UNITĂȚI MILI
TARE.

CAIRO. — Agenția M.E.N. re
latează că colonelul Moamer El 
Gedafi, președintele Consiliului 
Comandamentului Revoluției din 
Libia, a adresat un mesaj gene
ralului Gaafar Mohammed El 
Numeiry, președintele Consiliu
lui Comandamentului Revoluției, 
informîndu-1 că unități ale for
țelor armate libiene vor putea fi 
puse la dispoziția armatei suda
neze. După cum s-a anunțat, du
minică și luni au avut loc în re
giunile Omdunnan și 
din Sudan tulburări 
de partizanii imamului 
Mahdi, șeful sectei 
musulmane a ansarilor.

Khartum 
provocate 
El Hadi- 
religioase

Guvernul sudanez a dat pu
blicității un comunicat în care 
arată că o încercare de rebeliu
ne, organizată de partizanii ima
mului El Hadi-Mahdi, șeful sec
tei religioase musulmane a an- 
sarilor, a fost înăbușită în cursul 
dimineții de luni, după lupte 
sîngeroase.

în centrul orașului London
derry, un grup de aproape o mie 
de persoane, formînd „ariergar
da" unei demonstrații a catolici
lor republicani, care traversau o- 
rașul, au atacat trupele britanice 
și un post de poliție, încercînd să 
captureze un drapel britanic de 
pe clădirea acestuia. Intervenția 
forțelor de ordine s-a soldat cu 
arestarea a 30 de persoane. Tul
burări similare s-au înregistrat și 
în orașul Lurgan, unde un grup 
de protestanți a atacat un corte
giu al populației catolice care de
monstra în centrul orașului.

Alte demonstrații, degenerînd 
tn incidente mai puțin grave, au 
avut loc, de asemenea, la Belfast 
și la Lisbum.

Din cauza acestor incidente și 
a anunțării altor demonstrații, ca 
și a unor amenințări venind din 
partea unor organizații extremis
te din Dublin, capitala Republi-

• Leonard Farbsteln, președin
tele Subcomitetului pentru Eu
ropa al Comisiei pentru proble
mele externe a Camerei Repre
zentanților, a cerut guvernului 
american să procedeze Ia o revi
zuire a politicii de restricții în 
comerțul cu țările din Europa ră
săriteană. El a subliniat că in 
discuțiile pe care le-a avut în 
timpul unei misiuni de studiu în 
Europa occidentală s-a exprimat 
aprecierea că această politică 
este irațională și lipsita de pers
pectivă.

• Duminică a încetat din viață 
la Pekin, in virstă de 84 de ani 
cunoscuta scriitoare progresistă 
americană Anna Louise Strong. 
In timp ce se afla în tratament 
la spital ea a fost vizitată de 
Ciu En-laî. premierul Consiliului 
de Stat al R. P. Chineze, de 
Go Mo-jo, vicepreședinte al Co
mitetului Permanent al Adunării 
reprezentanților populari din în
treaga Chină, precum și de nu
meroși tovarăși și prieteni din 
Statele Unite și din alte țări, 
aflați la Pekin, relatează agenția 
China Nouă.

Triste recorduri ecuadoriene
„Dacă te impresionează 

ceva în chip neplăcut 
atunci cînd vizitezi Ecua
dorul. fără îndoială că, 
în primul rînd, este mize
ria copiilor". Notația a- 
parține reporterului co
tidianului vest-german 
DIE WELT, Gerhard 
Funk, care a făcut, re
cent, o vizită la Quito.

Străzile capitalei ecuadoriene 
sînt pline de copii vagabonzi 
care se reped că deschidă ușile 
automobilelor în speranța de a 
primi un ban, de lustradores 
(lustragii), de micii vinzători de 
tiare. „Activitatea lor — scrie 
Funk — se profilează pe un 
fundal de dezolare și tristețe, 
intrucit ea se desfășoară în mij
locul unei țări cu un procent 
de peste 80 la sută analfabeți 
și cel puțin 40 la sută subali- 
mentați".

Datele statistice dezvăluie si
tuația dramatică a copiilor in 
„țara bananelor". Paludismul, 
tuberculoza și paraziții intesti
nali fac ravagii in rîndul copii
lor, in marc parte subalimen- 
tați. La fiecare mie de nou năs- 
cuți, mor 95, iar la fiecare mie 
de copii intre un an și patru ani 
mor 81. Potrivit cifrelor oficia
le, 85 000 de copii mor anual în 
Ecuador din cauza foamei și a 
bolilor provocate de subnutriție. 
De la vîrstă cea mai fragedă, 
copiii trebuie să muncească. Nu 
este vorba numai de cei de la 
orașe ai căror părinți sînt ne- 
voiți să-i trimită în fabrici pen
tru un salariu minim (numai în 
industria alimentară sînt înre
gistrate peste 10 000 de copii

între 8—14 ani). în perioada 
strîngerii recoltelor de banane 
sau bumbac, pe plantațiile apar- 
ținind latifundiarilor autohtoni 
sau companiilor străine, pot fi 
întîlniți zeci de mii de copii 
care muncesc alături de părinții 
lor.

Această stare de lucruri a a- 
gravat criza invățămîntului, do
meniu in care Ecuadorul ocupă 
unul din ultimele locuri din 
lume. E suficient să amintim 
că. împreună cu Haiti, Ecuado
rul deține locul întîi în ce pri
vește analfabetismul, cu 82 la 
sută din populație analfabetă. 
Datele statistice privind învăță- 
mîntul preziniă o situație real
mente dramatică. Dintre copiii 
de vîrstă școlară numai 28 la 
sută sînt înscriși în școli. Ne
voia de a munci din fragedă co
pilărie ca și dificultățile, pentru 
foarte mulți părinți, de a asi
gura minimul necesar întreți
nerii unui copil in școală con
duc la rămînerea în afara școlii 
a majorității copiilor. Nu este, 
insă mai puțin adevărat că nici 
rețeaua actuală de școli nu per
mite depășirea acestei situații 
lamentabile. Lipsesc localuri de 
școală (școlile nu pot absorbi 
actualmente decît circa 30 la 
sută din totalul populației de 
vîrstă școlară). Lipsesc cadre di
dactice (în prezent în rețeaua 
școlilor primare revine un în
vățător la 120 de copii ; statis
tici oficiale relevă că e nevoie 
de încă cel puțin 12 000 de ca
dre didactice pentru a asigura 
o desfășurare normală a proce
sului de învățămînt, chiar la 
actualul efectiv redus de copii 
școlarizați).

Găsim, în toate aceste triste 
realități din „țara bananelor" o 
parte din consecințele subdez
voltării.

P. NICOARA

din Canada
La Toronto au luat sfîrșit 

lucrările Congresului de con
stituire a Ligii Tineretului 
Comunist din Canada. Dele
gații au elaborat și aprobat 
programul de activitate al 
noii organizații marxist-le- 
niniste, care își propune să 
militeze pentru crearea unui 
front unit al tuturor orga
nizațiilor democratice și pro
gresiste de tineret în lupta 
pentru pace, democrație și 
transformări sociale. Liga 
Tineretului Comunist se pro
nunță pentru retragerea Ca
nadei din N.A.T.O. și din 
Comandamentul unificat ca- 
nadiano-american al apărării 
antiaeriene a Amencii de 
Nord (Norad) pentru pro
movarea unei politici inde
pendente și pentru normali
zarea relațiilor cu toate sta
tele lumii, indiferent de o- 
rlnduirea lor social-politică.

De partea primăverii sau 
împotriva ei ?

Fir subțire, alb vrîstat eu 
verde, întrebarea străbate 
martie de-a lungul. Trece 
prin noianul de buletine me
teorologice ; își face loc 
printre munții de telegrame 
ale agențiilor de presă ; se 
insinuează intre cei patru 
pereți tapetați ai cancelariei 
unde se desfășoară o con
vorbire diplomatică ; cerce
tează șir cu șir fiecare co
loană de oameni in marș un
deva pe suprafața planetei. 
Pe un plan direct, percepti
bil. de partea primăverii șan 
împotriva ei se arată a fi 
elementele naturii aflate, in 
martie, intr-un echilibru tot 
atit de precar ca încercările 
italiene de formare a gu
vernelor de centru stingă. 
Numai cine n-a trecut prin- 
tr-un parc ca să vadă, sub 
o timpurie boare caldă, co
lorarea sfioasă ca un abur a 
primelor crengi de salcie, in
terzisă ia scurt timp de înă
sprirea ulterioară, vremelni
că, a condițiilor atmosferi
ce, numai acela rămine in
sensibil la dramatismul pro
cesului de reanimare vege
tală. Dar aici, în ciuda tutu
ror capriciilor, desfășurarea 
etapelor apare mai clar a- 
vînd ca temei ireversibilita
tea fundamentală a succesiu
nii anotimpurilor — decît în 
viața socială, unde proiecția 
simbolică a primăverii întil- 
neșie adversități cind sub
terane, cînd fățișe, o dată 
brutale, altă dată perfide, ac- 
ționind cu violență stridentă 
uneori, cu viclenie diabolică 
in alte împrejurări. Cronica 
de față presupune o prea 
desăvîrșită încredere in dis- 
cernămintul cititorilor pentru 
a oferi răspuns gata elaborat 
la toate semnele, mari sau 
mărunte, cite se înscriu pe 
răbojul unei lumi. Sigur este 
că în cele din urmă, și nu 
fără un imens efort, dirijat 
lucid din partea societății, 
primăvara își impune drep

turile ți In sfera omenescu
lui. Dar ca să nu rătninem 
în domeniul alegoriei sărace, 
cu simboluri ostenite, ar tre
bui să avem în vedere că 
anotimpul marilor înnoiri Ia 
care ne referim nu numai 
că nu încape întreg în spa
țiul strimt a trei luni calen
daristice, ci și că presupune, 
ca o condiție sine qua non a 
izbîndei finale, o cît mai 
mare perspectivă, pentru ani, 
ba chiar pentru decenii de 
evoluție controlată.

Din acest unghi nimic nu 
ne apare mai semnificativ 
decit conținutul plenarei din 
martie a Comitetului Cen
tral al P.C.R. In mod deose
bit elaborarea și dezbaterea 
a două documente în care 
fiecare aliniat, am putea spu
ne fiecare cuvînt, va avea 
uriașe repercusiuni asupra 
cadrului natural in care 
trăim și muncim pe acest 
colț de lume — și prin a- 
cesta, asupra vieții noastre. 
Rîul, ramul, pentru a re
zuma cu fericita și celebra 
formulă eminesciană nesfîr- 
șita zestre de sugestii a de
corului viu dimprejurul nos
tru, vor cunoaște, pornind 
din acest martie ’70, acțiu
nea fertilizatoare a poporu
lui demiurg, decis să-și cro
iască tiparul existenței pe 
măsura nevoilor sale, stăpin 
pe mijloacele trebuincioase a- 
tingerii acestui țel. Conce
pute cu deosebit simț al 
perspectivei, structurind or
ganizatoric experiența și stu
diile unui număr important 
de specialiști, redactate cu 
sobrietatea proprie operei 
științifice. Programul națio
nal pentru dezvoltarea zo
otehniei și Creșterea pro
ducției animaliere în anii 
1970—1980 și Programul na
țional privind gospodărirea 
rațională a resurselor de 
apă, extinderea lucrărilor de 
irigații, îndiguiri, desecări și 
combatere a eroziunii solului 
in perioada 1971—1975 îm
preună eu prevederile gene

rale de perspectivă pînă in 
1985 constituie traseele unor 
acțiuni fundamentale pentru 
acele sporuri masive de pro
duse agro-alimentare atit de 
imperios cerute de dezvolta
rea consumului intern — ți 
numai pentru ele. Implica
țiile traducerii în viață a a- 
cestor două programe sînt 
cu neputință de supraeva
luat ; fiindcă amploarea e-

UȘȚĂZMÎÎND NiEDEȘPARȚIjyE

fortului constructiv, financiar 
și uman va schimba radical 
metode, ritmuri, peisaje, 
structuri, noi fiind numai pri
ma dintr-un șirag de gene
rații care vor beneficia de 
rezultatele multiple ale pre
facerilor. Nepotul păcuraru
lui, eventual moștenindu-i 
bîta de păstor ca relicvă de 
familie probabil plăcîndu-i 
in continuare să cînte „Cio
bănaș la oi ra-aș duce", va 
lucra însă la creșterea ani
malelor în sisteme intensive, 
in cadrul unor complexe in
dustriale de mari proporții, 
cu furajare științifică și grad 
înalt de mecanizare a ritua
lurilor diurne. La rindul său. 
complexul lucrărilor de iri
gație, îndiguiri, desecări și 
combatere a eroziunilor so
lurilor va afecta aproape o 
cincime din suprafața agri
colă a României. Război per
manent degradării pămîntu- 
lui, enorme bazine de inma- 
gazinare a apei, canale ma
gistrale pentru transferul a

pei din zonele excedentare 
către acelea în deficit, diguri 
vestind sfirșitul inundațiilor 
pustiitoare ți apariția a mi
lioane de tone produse a- 
gricole spor anual, stoparea 
hotărită a poluării apelor și, 
in schimb, deschiderea porți
lor spre un timp cind căile 
navigabile interne ne vor a- 
sigura cel mai ieftin și mai 
lesnicios transport — iată, 
intr-o succintă, incompletă 
enumerare, capitole ale aces
tei extraordinare încordări de 
forță in vederea primăverii 
de durată a națiunii socia
liste. Aci vom fi cu toți an
gajați, trup și suflet. Și e fi
resc să fie așa, pentru că se 
împletesc strîns ideologia și 
afectul, interesul economic 
și vibrația sensibilă a fiecă
ruia dintre noi.

De partea primăverii se 
află, firește, plugurile. Soare

Ștefan Iureș

le strălucește răsfrînt în 
Tractorul de aur, trofeul O- 
limpiadei anuale a tinerilor 
mecanizatori, desfășurată cu 
aplomb și Cîștigată in acest 
an de un moldovean, pri
ceput să știe, de la prima 
ochire tot ce se pretrece în 
măruntaiele pegasului me
canic cu 60 c.p. Aurul chea
mă aur, pămintului îi răs
pund cîntecele, tractorul fa
bricat la Brașov, se ia Ia 
întrecere loială cu cerbul să- 
lășluind tot ia Brașov Ia fie
care început de martie. A 
treia ediție a Cerbului de aur 
a fost un succes net, certifi
cat organizatoric și moral, 
spre desfătarea unui public 
de multe milioane care a pri
mit acasă in intimitatea că
minelor sunetul curat, înalt, 
uneori de o noblețe nevero

similă, urcind din pieptul 
acelor ambasadori speciali ai 
speranței numiți, de circum
stanță, cintăreți de muzică 
ușoară. Pe urmă a venit fes
tivalul „Primăvara studen
țească", scenele au fost inva
date de viitori ingineri, pro
fesori, medici, cercetători, 
deocamdată in postura de 
tineri pur și simplu, deloc 
amatori de vedetism, oferin- 
du-ne însă, cu o dărnicie de 
nabab, defilarea montajelor 
literare, spectacolelor muzi- 
cal-coregrafice, ansamblurilor 
folclorice etc. Cornul abun
denței in materie de talente 
tinere ! Din acel sector în
drăgit ai sportului care este 
handbalul, nc-a fost dat să 
primim, pentru a 3-a oară 
intr-un deceniu, titlul su
prem de campioni ai lumii. 
Soarele, prefăcut într-o min
ge, frigea miiniie „tunarilor" 

tricolori care, ca să scape de 
arsură, ii azvîrleau decisiv în 
poarta adversarilor lor. Lup
ta a fost grea și frumoasă, 
ori frumoasă pentru că e atit 
de grea ; e de ajuns că sen
surile lecției de ardent pa
triotism — muncă, entu
ziasm, strădanie, coeziune, 
ambiție, fair-play — nu au 
scăpat nimănui, incă mai 
înainte ca președintele Con
siliului de Stat să inmineze 
inalte distincții participanfi- 
lor la această victorie de 
prestigiu a sportului româ
nesc.

Am mai trimis dincolo de 
hotare, tot in acest martie 
și pentru alte victorii, mulți 
alți soli tineri. Fabrica dc 
zahăr Jose Marti, din San 
Cristobal, provincia Pinar del 
RIo — aceasta este adresa cu 

sonore vocabule latino-ameri- 
cane la care putem trimite 
scrisori băieților noștri din 
brigada „23 August" plecați 
să lucreze în Cuba ca o ex
presie a spiritului interna
tionalist cu care tineretul ro
mân urmărește acumularea 
celor 10 milioane tone de za
hăr din marea recoltă sub 
semnul lui „Venceremos" ! 
Ulianovsk, U.R.S.S., e adresa 
altei brigăzi românești care 
cinstește memoria lui Lenin 
participind la construcția u- 
nui complex memorial în o- 
rașul unde geniul revoluției 
socialiste vedea lumina zilei 
acum 100 de ani. Ansamblul 
„Junii Sibiului" au evoluat 
năvalnic pe scenele din Agri
gento, Italia, Ia festivalul in
ternațional de folclor, cu care 
prilej o româncă. Elena Me- 
rișoreanu, a devenit „Miss 
Primăvara — Europa 1970"...

...Ca tinerii să traverseze 
oceane și continente pornind 
spre depărtări necunoscute 
trebuie — credem noi aici, 
pe versanții Carpaților —să 
existe motive temeinice în 
sprijinul primăverii, adică in 
temeiul vieții. Mii de tehni
cieni, sute de ghizi s-au îm
barcat din toate colțurile 
lumii spre Osaka, in vederea 
deschiderii și funcționării 
ireproșabile a lui EXPO '70, 
întrupare gigantică a nive
lului de civilizație atins în 
ultima parte a mileniului II. 
Dar tot undeva spre margi
nea Asiei, către frămintata 
peninsulă indochineză por
nesc încă mereu și mereu 
alte convoaie, purtătoare de 
moarte și, implicit, sortite 
morții. Martie a văzut situa
ția complicindu-se și mai 
mult in acea zonă planetară: 
lovitură de stat dată de for
țele dreptei în Cambodgia, 
accentuarea intervenției mi
litare americane in Laos, un
de, spun senatorii Symingtbn 
și Young, au și căzut mai 

multe bombe americane de
cit asupra Germaniei hitle- 
riste ; asta ca să nu mai vor
bim de războiul din Viet
nam. Primăvara, jertfele inu
tile de vieți tinere dor parcă 
mai mult ca oricind.

La Osaka, pămintul insulei 
japoneze Honshu a primit in 
adîncul său, intr-un contai
ner betonat, o bilă de oțel, 
emblemă a expoziției uni
versale și două mii de ex
ponate diverse, ce nu vor fi 
dez.gropate de acolo mai îna
inte dc anul 6970, spre a fi 
cercetate de oamenii civili
zației din mileniul VII. Gest 
emoționant și simbolic. Dar 
noi, aici, pe versanții Carpa- 
ților, credem că unul dintre 
primele mesaje transmise 
viețuitoarelor de peste 5000 
de ani ar trebui să fie do
cumentele restabilirii păcii 
pe întreaga planetă stăpinită 
de om. în spiritul respectări» 
dreptului fiecărui popor de a 
trăi liber și a-și decide sin
gur destinul. Sîntem departe 
de a fi singurii care slujim 
fierbinte acestui crez ; dar 
unii ajung la el abia după 
încercări amare. La Sacra
mento, de cealaltă parte a 
Pacificului, a avut Ioc o altă 
ceremonie emoționantă și 
simbolică : participanții la o 
mare demonstrație antirăz
boinică au învelit un sicriu 
in drapelul american, au de
pus sicriul pe treptele clădi
rii Centrului administrativ al 
statului California și, defilind 
prin fața onoarei astfel ră
posate, și-au azvirlit meda
liile lor de veterani in ulti
mele războaie purtate de 
Statele Unite.

Dacă ne aruncăm privirile 
peste 5000 de ani în viitor, e 
bine să ne amintim de til- 
curile ce vin, tot de milenii, 
din trecut. Una din legendele 
Olimpului istorisește întrece
rea dintre Marte, zeul răz
boiului și Athena, zeița în
țelepciunii. In fața adunării 
generale a nemuritorilor. 
Marte, despicînd spectaculos 
pămintul, a ivit din adincurl 
un armăsar- încomat, focos, 
tropăind nerăbdător, neche- 
zind sălbatic, gata de bătălie 
năpraznică. Replica zeiței a 
fost mută : îngroparea unui 
simbure negru din care a ră
sărit repede un modest pom 
fructifer : măslinul. Chemat 
să judece asupra utilității ce
lor două daruri, ambele des
tinate omenirii, Consiliul o- 
limpienilor a atribuit victo
ria măslinului. Or, ceea ce 
am citit cu toții in ziarele 

din martie Anno domini 1970, 
demonstrează că in lumea te
restră și contemporană învă
țămintele competiției mitice, 
rezumată mai sus ciștigă te
ren. Altfel nji s-ar fi pus 
capăt, printr-un acord deplin 
și definitiv, războiului fratri
cid din Irak, unde după 
mulți ani insingerați popu.- 
lația kurdă a fost, în sfîrșit) 
recunoscută ca o entitate na
țională, distinctă, în sinul po
porului irakian, dobindindu-și 
cuvenitele drepturi în admi
nistrație și in suprastructură. 
Altfel, iarăși, în inima Euro
pei nu ar fi avut loc întilni- 
rea de la Erfurt între repre
zentanții autorizați ai celor 
două state germane, eveni
ment pozitiv, cu largi per
spective de îmbunătățire ul
terioară a climatului politic 
european. Firește, inițierea 
dialogului Willy Stoph — 
Willy Brandt nu putea șterge 
brusc contradicțiile acumulate 
in peste 20 de ani, dar toată 
lumea a înțeles — și speră 
intens — că in sala conferin
ței de la Erfurt își începe 
creșterea măslinului zeiței A- 
thena.

La 21 martie a început pri
măvara astronomică. Ziua a 
egalat lungimea nopții, apoi 
a depășit durata acesteia. 
Soarele, care ne cercetează 
indelung, s-a lăsat el însuși 
observat prin sticla afumată 
de amatorii curioși și cu in
strumente perfecționate de 
specialiștii nu mai puțin cu
rioși, cu prilejul eclipsei to
tale pe mii de kilometri în
tre Massachusetts și Florida. 
Soarele a văzut probabil, el 
singur, în ce punct al Medi- 
teranei s-a scufundat pen
tru totdeauna submarinul 
franzece Eurydice cu 57 
de oameni la bord. Soa
rele îl sau ii știe probabil pe 
autorul — autorii atentatului 
neizbutit asupra președinte
lui Ciprului, arhiepiscopul • 
Makarios. Toate aceste mis
tere, și altele incă, nu sint 
mistere pentru astrul vieții. 
Poate că, dacă ar avea timp, 
ar ține o conferință de pre
să și ni le-ar dezvălui la ce
rerea insistentă a corespon
denților marilor agenții. Dar 
soarele e foarte ocupat ; tre
buie să usuce cimpurile în 
vederea semănatului, să colo
reze sălciile in verde diafan, 
să bronzeze copiii de grădi
niță cind merg doi cite doi, 
să furnizeze curent bateriilor 
solare ale sateliților etc.

Așa că lasă toate celelalte 
probleme pe seama înțelep
ciunii omenești.
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