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TINERETULUI DE LA LOTRU
Lotru, 29 martie, 1970. Pentru diagrama producției această 

zi nu propune fapte senzaționale. N-au fost atinse cote spec
taculoase la vreun obiectiv, nu s-au înregistrat recorduri 
deosebite. Duminică a fost o zi normală la Lotru. O zi în 
care activitatea productivă a păstrat ritmul alert, riguros 
dimensionat în programul ce coordonează munca miilor de 
constructori ai celei mai mari hidrocentrale de pe rîurile 
interioare ale țării. 29 martie va fi, cu toate acestea, înscrisă 
cu majuscule într-o viitoare cronică a marelui obiectiv ener
getic căci duminică la Lotru, așa cum se cunoaște, a luat 
ființă Șantierul național al tineretului, eveniment cu mul
tiple semnificații, ale cărui rezonanțe depășesc hotarele șan
tierului de aici.

Pe un platou, aproape 700 dc tineri — băieți și fete. în 
uniforme albastre — purtind însemnele distinctive de briga
dier, au format primul lor careu, după un ceremonial ce ne 
reînvie în memorie episoade din marea epopee a muncii, scri
să CU ani în urmă, la Bumbești—Livezeni, la Salva-Vișeu. 
Munții, văile au răsunat din nou în acordurile cîntecelor ti
nerești și am avut revelația unor activități care parcă ieri 
le mai văzusem.

S-a dorit reînvierea unei tradiții și s-a declanșat o acțiu
ne a cărei arie de cuprindere, cu siguranță, nu se va limita 
la munții Lotrului. Ce este, de fapt, acest șantier național 
al tineretului ? Cine sînt tinerii care l-au format ? Cum este 
organizat ? Ce obiective urmărește ? Iată cîteva din întrebă
rile la care încercăm un răspuns în pagina a treia a numă
rului nostru de azi.

In aparență, nu s-a întimplat nimic
Cei șapte sute nu au acum, 

pentru prima dată, revelația 
momentului. Nici măcar pe cea 

■ a Lotrului. Pe mulți îi cunoaș
tem încă de la Argeș și am mai 
avut ocazia să scriem despre ei. 
Alții au venit aici cliiar de la 
începerea lucrărilor de organiza
re a șantierului. Alții, mai tîrziu.

TINIIILHIL 
Șl CIUTURA
Întrcbînd pe un oarecare 

dacă a fost la un anume mu
zeu, de cele mai multe ori ți 
se răspunde afirmativ. Da. 
am fost, singur sau cu școa
la, cu prietenii sau cu părin
ții, ,,am vizitat" pe rînd mu
zee, case memoriale, expoziții, 
foarte bine, dar de ce „am 

Vizitat” ? Pentru că între- 
bîimu-1 mai departe pe ace
lași de cîte ori a fost, să 
zicem, la Muzeul Antipa, vei 
vecjjea cum dă din umeri oa
recum mirat de o astfel de 
curiozitate, inutilă din punc
tul său de vedere, răspunzînd 
cu seninătate : ..o dată“. Deci 
„vizitatorul” a fost odată și o 
singură dată printr-un muzeu, 
suficient pentru a-ți spune 
adresa și subiectul „vizitei” 
sale. Aceasta ar fi tot ce se

în orice caz toți, dar absolut toți 
la data înființării Șantierului na
țional al tineretului, erau sala- 
riații întreprinderii de constructs 
hidrotehnice.

Dacă veți merge la Lotru să 
căutați șantierul tineretului, deli
mitat precis într-unul sau mai 
multe puncte din păienjenișul de 
lucrări ce se execută aici, veți a- 
vea surpriza de a... nu-I găsi, dar 
nu pentiu că ar fi ascuns în nu 
Știu ce vale sau loc ferit, ci 
pentru simplul motiv că întregul 
complex do lucrări de aici con
stituie, de fapt, Șantierul națio
nal al tineretului. Veți observa, 
în schimb, la aproape toate punc
tele de lucru, muncitori ce poar
tă la buzunarul de la veston o 
insignă pe care n-o veți mai în

TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUȘESCU

A PRIMIT DELEGAȚIA 
UNIUNII DEMOCRATE

DE STINGĂ
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Co
munist Român, a primit pe to
varășii Antonis Brillakis, Hara- 
lambos Drakopoulos și Nikos 
Karas, membri ai Comitetului 
Executiv al Uniunii Democrate 
de Stingă din Grecia (E.D.A.).

La primire au participat to-

DIN GRECIA
varășii Paul Niculescu-Miziî, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, secre
tar al C.C. al P.C.R., și Ghizela 
Vass, membru al C.C. al P.C.R.

Convorbirea, care a avut loc cu 
acest prilej, s-a desfășurat într-o 
atmosferă tovărășească.

VASILE BARAC
Imagine infăfifmd un front

Z,» m. '■

de lucru în centrala subterană de la Ciungei — Lotru 1970 
Fotografia : ION CUCU I.

URCUȘURI CONSTANTE
PE DIAGRAMA

PRODUCȚIEI
DE LAPTE

.Premiul intii pe (arc 'a produefia de lapte a 
'ost atribui* cooperativei agricole din Stoicănești, 
județul Olt, lore - obținut 3 152 litri lapte în medie 
de la 422 vaci a livrat la fondul de stat 9 585 
hectolitri lapte'. IDin comunicatul dat publicității 
privind acordarea titlului de cooperativa agricolă 
fruntașă pe țară în întrecerea socialista 
1969).

Și iată-ne oaspeții Stoicăneș- 
tiului, ai sătenilor care, cum 
plastic sublinia președintele 
cooperativei agricole, tovară
șul Dumitru Tudose, „de ani de 
zile au „importat" mereu — fără 
să se rușineze că... nu s-au năs
cut a toate știutori — și rase 
valoroase de animale și forme 
de construcție a grajdurilor sau 
dc conservare a furajelor, și 
cele mai moderne, mai științi
fice reguli dc creștere a anima
lelor; care se puteau aplica in 
fermă, le-au adăugat experien
ța dobindită, iar acum obțin și 
Valorifică, intr-o creștere con
stantă, producții mari dc lapte, 
de carne". Oamenii cu care dis- 

seanvăuâ. mult cu 
* îngrijitori pe
întîlnit și cu

discutat în alte
harnici,

mii- 
care 
care 

locali- 
, mo

le
i-am
am
tăți ale țării :
dești, bine legați, și. totuși, în 
dreptul numelui celor cu care

mă întrețin aici sînt așezate 
realizări autentice, cu care alt
cineva nu s-a putut mîndri : 
3152 litri lapte obținuți anul 
trecut în medie de la un efectiv 
de 422 vaci, aproape 800 de litri 
in primele trei luni ale lui 1970. 
Construcțiile, la fel de spațioase, 
de aerate, cu apă permanentă, 
cu mică mecanizare și totuși de 
aici pornește un adevărat rîu 
de lapte : anul trecut aproape 
un milion de litri valorificați 
prin contracte, iar în primul 
trimestru al acestui an doar cu 
puțin sub 300 000 de litri. Ani
male din rase comune și metiși, 
cum sînt cu milioanele în țară 
și, totuși, cele de aici, de la 
Stoicănești, au adus anul trecut 
un venit mediu de 4 740 lei, iar 
anul acesta se vizează cifra de 
5 000 lei.

Pe ce s-a clădit : 
stoicăneslenilor — pe 
răsplătit cu diploma 

și drapelul 
fruntașă 

se termină

DUMITRU TUDOSE,
Erou al Muncii Socialiste, pre

ședintele C.A.P. Stoicănești

NICOLAE CIOBANU, 
îngrijitor mulgător

(Continuare in pag. a lll-a)

poate înțelege prin „vizitarea” 
unui muzeu : una — două — 
trei ore de trecere rapidă 
prin fața exponatelor, priviri 
aruncate la iuțeală prin col
țuri, lecturi grăbite ale pa
nourilor de orientare ; cu sau 
Iară ghid, cu sau fără plăceie 
?i interes — cu sau fără mi
nim de cunoștințe privitoare 
la exponatele muzeului. Ca 
rezultă dintr-o asemenea vi
zită. vă-nchipuiți : muzeul se 
confundă cu un spectacol 
oarecare, cu un film pe care 
este suficient să-l „vizionezi" 
o dată: deci se reține subiec
tul (istorie, artă, știință etc), 
se memorează unul sau două 
lucruri importante („a, flutu
rii de la Antipa”, „a. Rem
brandt”) dar mai ales „de 
neuitat” este clădirea ca ata
re, tavanul și podeaua, mar 
mura scării și balustradele, 
lustrele și draperiile. întoc
mai ca atunci cînd trecînd pe 
lîngă un .pj&Kijnpș<-'» pu
tem Foaftc bine să-i ob
servăm înălțimea, îmbrăcă
mintea și pantofii, une
ori culoarea părului, dar 
niciodată culoarea ochilor. 
Atît. Vizitarea unui muzeu 

te prima cunoștință, ori a 
le limita la aceasta nu în-

| de IULIAN NEACȘU

(Continuare în pag. a V-a)

SALUBRITATEA MORALĂ A STRĂZII

Apropo de „ACCESUL LA ACEST FILM 
ESTE INTERZIS TINERILOR SUB 18 ANI"

ca uteclstl Măsură educativă reală
sau reclamă prin

contrabandă
Pentru selectivitatea care tre

buie să opereze într-un efort e- 
ducativ, atît în ceea ce privește 
obiectivele cît și instrumentele 
sale, vîrsta nu e poate totdeauna 
criteriul cel mai important, dar, 
oricum, niciodată nu este și nu va 
fi cel de pe urmă. Și, evident, nu 
se poate înscrie într-un regim de 
excepții o operă instructiv.-for- 
mativă care apelează sau include 
în arsenalul său mijloacele artei. 
Fiindcă efectul educativ al unor 
creații — ne referim aici exclu
siv la cele cinematografice, dat 
fiind relația lor mai directă cu

UN AEROGLISOR
CONSTRUIT DE ELEVI

Căutîndu-I pe Matei Kiraly, 
am avut prilejul să cunosc două 
trepte ale dezvoltării pasiunii de 
navomodelist, poate primele 
trepte.

La Casa de cultură a studen
ților din Galați, în sala cercului 
de navomodelc, studentul Marcel 
Tiribegea care s-a remarcat anul 
trecut la concursurile de la Giur
giu și Mamaia, ne propune 
incursiuni în timp cu ambarca
țiunile construite de viitorii ingi
neri. El lucrează acum la o navă

după stu- 
Matei Ki- 
devenit la

rii rotoare, concepută 
diile și încercările lui 
raly. Navomodelist a 
8 ani și mult îi datorează maes
trului sportului Angliei Gheorghe. 
de la Casa pionierilor.

Ne îndreptăm spre Casa pio
nierilor și, în sfîrșit, sîntem față 
în față cu Matei Kiraly. E încă 
student, dar peste cîteva luni va 
fi inginer. Au trecut 3 ani de 
cînd am scris despre cercetările 
sale, despre nava cu aripi sub
merse, navă concepută în între-

gime de el. Intre timp, numele 
lui a devenit cunoscut oricărui 
constructor naval. Incontestabil, 
avem în față o puternică perso
nalitate : un clocot necurmat de 
idei, o sete neostoită penjpi nou, 
îndrăzneală, impresionantă pu
tere de muncă. Dar dialogul nos
tru are de această dată ca temă

problema care ne preocupă, ți- * 
nuta etică a străzii — depinde în- | 
tr-o măsură deloc neglijabilă de 
cel căruia i se adresează, de ex- 1 
periența, de puterea de înțelege- | 
re, de discernămîntul și capacita
tea lui de apreciere. |

Rezultatele pot fi adesea tocmai | 
opusul celor scontate și asta nu 
datorită întotdeauna operei ca 8 
atare, ci și incapacității explica- | 
bile a unei anume vîrste de-a re
ține ceea ce este demn de reți- I 
nut, a ceea ce este semnificativ, | 
valoros. Nu e nevoie să apelăm, 
la exemple pentru a dovedi aces
te lucruri fiindcă întîlnim fieca
re și nu de puține ori tineri care 
dintr-un film sau altul rețin sche
me de conduită morală ce nu li 
se potrivesc, ce le sînt și ar trebui 
să le rămînă străine, sau alții care 
dinlr-o deformată înțelegere, diii- 
tr-o eroare adoptă ca modele eroi 
sau gesturi pe care însuși filmul 
le condamnă,

Necesara selectivitate după cri
teriul vîrstei care trebuie să ope
reze deci, primordial în cazul fil
mului, apelează firește la modali
tăți dintre cele mai diferite, a- 
cestea putînd merge, de la re
comandare și explicitare pînă Ia 
măsura cea mai severă, interdic
ția.

Limitarea accesului în cinema
tografe — bineînțeles, la anumite

întotdeauna operei ca I 
și incapacității explica- |

COLOCVIU

ETIC

ION ClIIRIC

N. ARSENIE 
M. TACCIU
I. MARCOVICI

(Continuare în pag. a IlI-a) (Continuare în pag. a Il-a)
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succesul 
merit 
de o- 

roșu de 
pe țară ? 

efectul a 
prin 

. și 
unde începe sa apară conse
cința a ceea ce ține de OM, de 
MESERIAȘ, de INTERPRETA
REA în specific local a tot 
ceea ce a oferit la un moment 
dat, cercetarea, practica de 
producție ? Explicații solicităm, 
cum este și firesc, celor ce au 
determinat urcușul permanent al 
vectorului pe diagrama produc
ției de. lapte. Printre alții, ape
lăm Ia cîțiva dintre tinerii care 
lucrează la ferma de vaci.

noare 
unitate
Unde 
ceea ce noi înțelegem i 
condiții economice optime, 
unde începe să apară

TEODOR MILITARU, 
tehnician veterinar, secretarul

U.T.C. de la zootehnie

NICOLAE CIOBANU, îngriji
tor mulgător : „Cînd în munca 
ta de îngrijitor ții mereu seama 
de minut și gram, cînd te stră- 
duiești să rămîi „robul" a două 
idei — prima, că lucrezi cu fi
ințe, iar cea.de a doua, că aces
te ființe trebuie astfel modelate 
incit să producă maximum din

FORMAREA (IMULUI
NOU PE SEAMA SPONTANEITĂȚII

ACEASTA ESTE PRIMA CONCLUZIE A „MESEI ROTUNDE" ORGANIZATE DE ZIARUL NOSTRU 
cu participarea tovarășilor conf. dr. NICULAE BELLU, membru corespondent al Academiei de 

--------- :_i_ uniy rfr STELIAN STOICA, prof. IOSIF UTO, director al liceului 
POPESCU, cercetător principal in sectorul de etică al Institutului deI științe sociale și politice, lector 

„Miliail Sadoveanu", VASILE PC 
filozofie.

i
i
i
i

V. ARACHELIAN: Mulțumin- 
du-vă, în numele redacției, pen
tru amabilitatea cu care ați dat 
curs invitației de a susține pen
tru tinerii noștri cititori acest 
colocviu etic, aș vrea ca intro
ducerea în perimetrul discuției 
noastre să rezume intervențiile 
anterioare pc această temă vas
tă, publicate în „Scînteia tinere
tului". Esențializînd pluritatea 
raporturilor stabilite între drep
turile și îndatoririle cetățeanului 
în socialism, accentuînd cu deo-I
Isebire locul pe care-1 ocupă în 

această relație tinărul cetățean 
— crescut și format în sfertul

de veac de construcție socialis
ta — discuțiile anterioare, în
scrise sub această temă, au re
levat natura politică a spiritului 
de echitate, punind, totodată, 
sub un fascicol de lumină locul 
și rolul tinerilor in procesul dia
lectic pe care-1 dezvoltă în so
cialism spiritul de echitate. Mai 
mult decît atît, abordind cîteva 
situații — de natura excepții
lor — de eludare a îndatoririlor 
sociale în care se află unii ti
neri, dialogurile noastre au re
liefat cît și de ce sînt păgubi
toare nu numai în plan social, 
dar și în cel strict individual a-

ceste mentalități. Dar trebuie 
să avansam discuția noastră vi- 
zînd exigențele care trebuie in
staurate în practica muncii de 
educație cu marea masă a tine
rilor, cu acea parte preponde
rentă și omogenă a tinerei ge
nerații.

N. BELLU : Din punct de ve
dere moral — nu este numai 
părerea mea — avem un tineret

VARTAN ARACHELIAN

(Continuare în pag. a V-a)
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Tinerețea pe „șantierele primăverii

Șubredacțiile noastre județene ne informează despre noi fapte de hărnicie 
înscrise în cronica acțiunilor voluntar-patriotice.

Tot mâi ample și numeroase 
sint corespondențele care so
sesc la redacție de pe șantierele 
muncii voluntar-patriotice. Ti
nerii țin să-și manifeste entu
ziasmul in muncă, dorința de 
a-și aduce o contribuție spo
rită la înfrumusețarea locu
rilor natale, ia amenajarea pro
priilor baze sportive, fa acțiunile 
de colectarea fierului vechi, de 
defrișări și împăduriri etc. Bo
gatele* cifre înscrise frumos la 
sfârșitul fiecărei zile de muncă 
constituie un efect firesc al op
țiunii lor, o dovadă a seriozi
tății și hărniciei. Spicuim, in 
• ele ce urmează, ctîeva secvențe 
din scrisorile ce vorbesc despre 
acțiunile ultimelor zile.

• .Ziua sădirii pomilor”... așa 
s-a intitulat acțiunea care a a- 
vut Ioc la Craiova. Orașului cu 
mii de flori i s-a adăugat ur> 
plus de frumusețe : 7000 de ti
neri au efectuat 30.000 de gropi 
m care sfe vor planta tot atîția 
puteți. Craiova va oferi turiști
lor și locuitorilor plăcute locuri 
de agrement : lacul „Victoria", 
reamenajat, o nouă cabană și 
un camping în zonă „Uatiu Doc
torului-1. Zonele verzi vor avea 
pe lingă 1.500.000 fire dc flori, 
peste 37.000 de trandafiri, 
45.000 arbori și arbuști ornamen
tali etc. (subredacția voluntară 
Dolj).

• într-o singură zi, peste 
12.000 de tineri din județul Te
leorman au fost prezenți pe 
șantierele muncii patriotice. O 
bună parte dintre ei au lucrat 
în sectorul legumicol, la plantări 
in solarii, pregătirea terenului. 
Priihole rezultate : 3.000 pomi 
fructiferi și ornamentali, 10 ba-

ze sportive amenajate, puteți 
plantați pe 12 hectare, amenaja
rea a 14 parcuri, colectarea a 
peste 70 tone de metale vechi, 
(ing. G. Mihăilițeanu).
• Bilanț promițător. Acțiunea 

inițiată de Comitetul județean 
Vrancea al U.T.C. a fost intitu- 
lată, sugestiv, „Ziua curățirii 
izlazurilor și a înfrumusețării 
comunei". Peste 8000 de tineri, 
elevi și cooperatori» au curățat 
2.500 ha izlaz, au plantat peste 
2.000 pomi ornamentali în alinia
mente, au asigurat 186.000 pu- 
ieți necesari acțiunilor de îm
pădurire etc. în orașele județu
lui și în municipiul Focșani ti
nerii au amenajat 30.000 m.p. 
spații verzi și 12.000 m. p. 
parcuri. (Ion Găneț).

• In județul Galați, peste 
4000 de tineri au participat la 
lucrările de împădurire în fon
dul silvic, pe cele 21 de șan
tiere. Au fost plantați 65.000 de 
puieți, evidențiindu-se organiza
țiile U.T.C. de la Liceul teoretic 
Berești, Liceul nr. 2 Tecuci, 
ce.le din comunele Berești-Meria, 
Liești, Vlădești, Băneasa, Mun
teni etc. în aceste zile, tinerii 
au colectat 230 tone de fier vechi, 
au amenajat 60.000 m.p. spații 
verzi, au curățat 350 ha izlaz 
etc. (V. Cînepă).

• Peste 5000 de tineri din ju
dețul Gorj au participat la nu
meroase acțiuni de muncă vo
luntar-patriotică. Ei au luat

parte la colectarea fierului ve
chi, plantări de pomi fructiferi 
și ornamentali, împăduriri, de
frișări, amenajări de baze spor
tive etc. Numărul orelor de 
muncă voluntar-patriotică efec
tuate depășește cifra de 25.000, 
concretizată în peste 15 tone 
fier vechi colectat, 3 baze spor
tive amenajate, 65 hectare de
frișate, peste 1500 m. 1. plan
tări de gard viu, repararea a 
peste 10 podețe, 20 hectare îm
pădurite și alte lucrări de în
frumusețare a comunelor. 
Punctele transformate în ade
vărate șantiere ale tineretului 
au fost Ceauru, Cîrdești, No
vaci, Turceni, Polovraci, Arcani 
etc. (T. Stoichițoiu).

• In zilele de 27, 28, 29 și 30 
martie, peste 4000 de elevi și ti
neri de la școlile profesionale, 
liceele, întreprinderile și insti
tuțiile târgoviștene au participat 
la o amplă acțiune voluntar- 
patriotică. Pe Bulevardul casta
nilor, bulevard ce leagă Gafa de 
sud cu centrul orașului, după 
scoaterea pavajului prin muncă 
voluntară, vor începe lucrările 
de modernizare. Acțiunea va fi 
continuată și în zilele urmă
toare. Paralel cu aceste activi
tăți desfășurate în municipiul 
Tîrgoviște, tinerii din orașul 
Găiești au participat la o ac
țiune silvică. Peste 500 de tineri 
găeșteni au participat la acți
unea de scoatere a circa 400.000 
de puieți la pepiniera Crânguri. 
(Mihail I. Vlad).

Astăzi se deschide, pentru traficul 
curent, aeroportul Otopeni

„Atențiune ! Atențiune ! Ach- 
tung ! Achtung ! Atencion ! 
Atencion! Pasagerii pentru 
cursa TAROM în direcția Bucu
rești — Budapesta — Fraga — 
Berlin — Copenhaga sînt invi
tați la avion!“ Semnalul care 
pînă acum putea fi auzit numai 
în sala de așteptare a aeropor
tului Băneasa își va lansa de 
astăzi invitația în spațioasa 
aerogară a aeroportului Bucu
rești — Otopeni. începînd de 
astăzi, noua poartă a aerului va 
primi toate cursele externe de 
pasageri și mărfuri. în legătură 
cu aceasta vă oferim cîteva de
talii. Ceea ce atrage atenția pa
sagerilor înainte de a intra pe 
aeroport este aerogara — un 
mare și luxos salon internațio
nal. Autorul proiectului este 
conferențiar arhitect Cezar Lă- 
zărescu, laureat al Premiului 
de Stat. Noua aerogara poate 
primi anual 1 200 OOO de pasa
geri» adică de patru ori și ju
mătate mai mult decît traficul 
intern și extern actual al aero
portului Băneasa:. Accesul în 
aeroport, dinspre șosea, se rea
lizează Cu ajutorul a două ni
vele : unul superior, pe unde 
vor intra și ieși autoturismele 
și autobuzele, celălalt, inferior, 
care va face legătura direct cu 
locurile de parcare. Pasagerii 
în tranzit dispun de bar. restau
rant» tohete, florărie, magazine

cu articole de artizanat, oficiu 
P.T.T., locuri de odihnă, frize
rie și coafor. Pista aeroportului, 
de 3 500 metri lungime, dotată cu 
un sistem modern de iluminație, 
instalațiile moderne aeroportua
re, de radiolocație și telecomu
nicații facilitează desfășurarea 
navigației aeriene în orice con
diții atmosferice. Aici pot de
cola și ateriza toate tipurile de 
avioane de mare capacitate și 
viteză aflate în serviciu pe li
niile internaționale, ca și cele 
în curs de construcție și experi
mentare. Orele de sosire și ple
care ale aeronavelor sînt anun
țate nu numai prin interfon, 
dar și printr-un sistem de tele
viziune interioară.

MARIA MINCIU

Sub tipar: „îndrumătorul 
pentru admiterea in școlile 

profesionale in anul 
școlar 1970—197T*

Ministerul învățăfnîntului a 
predat tiparului „îndrumătorul 
peniru admiterea în semitic pro
fesionale în anul • școlar 
1970—1971“. Acesta pune la în
demâna color interesați condiții
le <ie admitere, obiectele de exa
men, data ținerii concursului, 
rețeaua și profilul acestor școli, 
ministerele, organele centrale și 
locale care le au in subordine.

Noul îndrumător face cunoscu
te schimbările intervenite în da
tele examenului de admitere. în
scrierile se fac, de pildă. în pe
rioada 1—5 iulie, examinările se 
desfășoară in intervalul 6—14 
iulie, candidați! susținînd lucră
rile. scrise în zilele de 7 și 8 
iulie, iar probele orale între 
9—14 iulie. De asemenea, el pre
zintă candidaților școlile profe
sionale create anul acesta în nu
meroase localități din țară.
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VITRINA
T. T.

Activitățile turistice 
organizate la sfîrșitde 
săptămînă cuprind un 
număr tot mai mare 
de tineri : ele sînt în 
prezent mai diversifi
cate, uneori fiind com
binate cu variate ma
nifestări eulturăl-ariis- 
tice și distractive. Sec
toarele de turism ale 
comitetelor județene 
U.T.C. și-au dezvoltat 
sfera activității, orga
nizând acțiuni de am
ploare in cadrul jude
țului sau prin conlu
crarea între, mai mul
te județe. Printre ac
tivitățile propuse în a* 
cest an, un loc impor
tant îl ocupă cele ce 
urmăresc antrenarea 
unui număr cit mai 
mare de tineri la di- 

w-'bări popu
lare și datini strămo
șești ce au loc în ju
dețe. Iată dc ce, înce
pînd eu acest număr, 
vom publica, la fiecare 
început de lună, un

SERBĂRI POPULARE
Șl DATINI STRĂMOȘEȘTI

serbări- 
și dati-

scurt ghid al 
lor populare 
niior tradiționale ce se 
desfășoară în județe— 
în dorința de-a oferi 
organizațiilor U.T.C. 
tot atâtea adrese ale 
unor posibile acțiuni 
valoroase.

MANIFESTĂRILE 
LUNII APRILIE

• Primăvara ară
deană -- festivitate 
cultural-ărtisțită Ia 
care participă forma
țiuni cultural-artistice 
din întreprinderile- și 
instituțiile , județului, 
(județul Arad).

• Strigatul fetelor— 
o serbare populară ca
re se organizează în 
toate comunele dc pe 
Valea Cnfmeanei (ju
dețul Argeș).

• Alaiul primăverii 
organizat în genul

unui cortegiu al an
samblurilor- folclorice, 
urmat de"un, spectacol 
la Casa de1 cultură a

sindicatelor din Reșița 
(județul Caraș-Seve- 
rin).

• Sărbătoarea nar
ciselor — petrecere 
câmpenească urmată 
de un spectacol fol
cloric în Poiana Nâr- 
ciselor-iZărvești jude
țul Carâș-S’evcrin).

• Luptele tătărești 
— serbări specifice co
munelor Murfatlar, 
Tătaru. Cobadin 
Aceste lupte 
mate de o 
cîmpenească. 
Constanța).

< Nedeele ...din ju
dețul Hunedoara — 
încep din aprilie și țin 
pînă vâra târziu, cu- 
prinzînd satele din 
Țara Hațegului, Valea 
Jiului, de pe vetrele 
Mureșului și Streiului. 
Ele oferă un continuu 
prilej de cunoaștere a 
bogăției folclorului hu- 
nedorean -(județul Hu
nedoara).

• Tînjana

etc. 
sânt ur- 
serbare 
(județul

se

in satul 
comUha

desfășoară 
Hdteni, din 
Ocna Șugatag și du
rează o zi. Tînjana 
este cel mai frumos și 
mai tipic obicei al sa
tului maramureșean» 
fiind, în același timp, și 
o datină strămoșească 
în care este sărbătorit
„omul care, a tras cu 
plugul prima brazdă 
de păihint" în primă
vară. Prilej de sărbă
toare și veselie, (ju
dețul .Maramureș).

• Târgul fetelor de 
la Coteiiița -- serbare 
folclorică ce se ține 
în comuna Bălfinești, 
în ultima' duminică din 
luna aprilie, și durea
ză o zi. Este o pa
radă a portului popu
lar, urmată de festivi
tăți artistice, jocuri 
distractive ; ște face 
schimb de obiecte lu
crate măiestrit in. 
cursul anului (județul 
Olt).

C. K.

•
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Comitetul județean Harghi
ta al U.T.C. în colaborare cu 
U.J.C.A.P.. a organizat, la 
C.A.P. Sînmartin un schimb 
de experiență pentru tinerii 
zOotehnișli dîn cooperativele 
agricole Ciceu. Sincrăieni, 
Sintimbru, Bancu, Armășeni, 
Tușnad-sat, Ciuc, SîngeorgiU 
și Cozmeni. A fost prezentată 
evoluția economică a C.A.P. 
Sînmartin, unde de la înfiin
țare pînă ătum valoarea ave
rii obștești a crescut de la 1.2 
milioahe ta 7.6 milioane, în 
mare parte datorită dezvoltă
rii sectorului zootehnic. După

LA SFAT

Crescătorii 
de animale 

vizitarea fermelor de bovine, 
ovine și porcine s-a purtat o 
amplă dezbatere în legătură 
cu angajarea și specializarea 
personalului dih zootehnie, 
metodele de întreținere și 
furajare a animalelor etc. 
Tovarășul Rozsa Ludovic, vi
cepreședinte al U.J.C.A.P. a 
înfățișat importanța și pers
pectivele dezvoltării sectoru
lui zootehnic în județul Har
ghita, explicând apoi noile 
norme de retribuire a muncii.

Apreciind nivelul calitativ 
al întâlnirii, influența poziti
vă pe care o are pentru acti
vitatea lor viitoare, tinerii au 
cerut ca asemenea schimburi 
de experiență să se organize
ze cu un număr mai mare de 
participant!, în acest scop fo* 
losindu-se cu mai multă efi
ciență fondurile social-cultu- 
ralc ale cooperativelor agri
cole. Comitetul județean al 
U.T.C. preconizează aseme
nea întâlniri și pentru tinerii 
zootehniști din zona Gheor- 
ghieni și QdorbeitU-Se.cuiesc.

C. POGÂCEANV

(Urmare din pag. 1) 
filme — pentru anume categorii 
de vîrstă e o practică . uzitată în 
numeroase țări. în efortul mai 
mult sau mai puțin încununat de 
succes de-a stăvili influența ne
fastă pe care o abundență de 
supraproducții comerciale o are 
asupra tinerilor, organisme gu
vernamentale, au declarat unele 
filme prohibite pentru copii sau 
adolescenți. Chiar în condi
țiile în care sălile de proiecție 
sînt proprietate particulară și unde 
principalul Criteriu de selecție 
este cel al succesului de casă, n- 
ceste interdicții dictate de foruri 
specializate nu pot constitui su
biect de controversă ; respectarea 
lor este urmărită îndeaproape ; 
patronii înșiși, proprietarii cinez- 
matografeior al căror scop esen
țial este să aibă sala plină, 
veghează asupra respectării lor și 
asta pentru că eventualele aba
teri se pot solda cu sancțiuni ca
re încep de la aplicarea unor se
vere amenzi, ajungînd, în caz de 
recidivă voită, pînă la suspenda
rea temporară sau definitivă a 
sălii.

Alăturată altor numeroase cri
terii, o asemenea selectivitate o- 
perează evident și în rețeaua 
noastră de distribuție și difuzare 
a filmelor. In peisajul tot mai di
vers al producțiilor ce sînt puse 
la îndemîna publicului, în varie
tatea de teme, de stiluri și de 
producători pe caro le găzduiesc 
ecranele noastre, faptul e de la 
sine înțeles. O comisie autorizată, 
ne informează tovarășul Gheoi- 
ghe Ravaș, directorul Direcției 
Difuzării Filmelor, alcătuită din 
specialiști, din pecjagogi cu ex
periență, din reprezentanți ai 
principalilor factori educativi, 
avizează din punctul de vedere 
al accesibilității tinerilor progra
mul tuturor filmelor în premie
ră. Această comisie decide daca 
un film este sati nu potrivit pen
tru toate vîrstele, dacă el poare 
fi văzut sau nu de tinerii sub o 
anume vîrstă. Hotărîrea este 
transmisă tuturor întreprinderilor 
cinematografice din țară, respon
sabilii de cinematografe urmînd 
șă o respecte întocmai. Un grup 
de inspectori veghează asupra în
deplinirii ei.

Așadar, există o comisie, o 
hotărîre, atribuții precise si pe 
deasupra și un corp de inspec
tori.

Și totuși...
Reprezintă o asemenea limitare 

a accesului la un film în 
cazul rețelei noastre cinema
tografice o măsură reală, o mă
sură cu adevărat eficientă ? Căci 
nu putem înțelege a fi astfel de- 
cît una care nu rămîne pe hîrtie, 
ci se și traduce în fapt. Ne-am pus 
această întrebare nu din dorința 
dc a isca o dezbatere de principii 
ci de-a îndemna la o meditație 
serioasă asupra unor fapte pe 
care le-am întâlnit nu mai de
parte decît zilele acestea. De 
două săptămîni pe ecranele câ
torva cinematograf ’ preștene 
rulează un film cu ivire la 
care, în urma hotărîrif./actorilor 
competenți, D.D.F.-ul avertizea
ză î „Interzis tinerilor sub 18 ani’4.

în vitrinele cinematografelor 
respective, la casele de bilete și 
chiar la intrarea în săli. afișe 
vizibile menționează .același lu
cru.-

Dar, iată :

nr. 76, ai școlii profesionale 
Electroapartaj ; cîțiva dintre cei 
cărora le-am cerut să-și spună 
vîrsța, ne-au mărturisit că citi
seră anunțul că filmul nu e 
pentru ei, dar văzînd că și alții 
dc seama lor intră, că nu le zice 
nimeni nimic, s-au hotărît să în
cerce. Și au reușit. Ca și ceilalți 
dinaintea lor. Șeful de sală» șe
ful de cabină -r responsabilul 
avea liber în ziua aceea, dar si
tuația e la fel și cînd acesta e 
la serviciu — s-au dezvinovățit 
încercînd să explice că ar fi niște 
excepții, datorate neatenției. Sala 
era însă plină de asemenea ex
cepții și chiar în prezența noas- 
stră, numărul lor continua să 
crească. Căci rupînd biletele» con
trolorul se făcea că nu sesizează 
vîrstă celor ce i le întind.

La cinematograful „Patria" di
rectorul Vasile Zaharia ne asi
gură că» filmul aflîndu-se în a 
doua săptămînă de programare, 
și în acest moment fiind matineu,, 
nu este posibil ca pe fotoliile din 
sală să existe adolescenți. în 
scurta pauză dintre jurnal și 
film surprindem însă refugiați în 
rîndurile de la balcon grupuri de 
tineri în uniforme școlare. Cum 
au ajuns aici Olteanu Sorin dc 
14 ani — din cl. VII-B și cole
gul său Petrișor Alexandru, elevi 
la Școala generală nr. 98 ? Este 
ora la care ceilalți colegi ai lor 
asistă la lecții. Ei — chiulangii

MĂSURĂ

RIA1A'!

(Agerpres)

SPLENDOARE ÎN IARBA: ru
lează la Patria (orele 9; 11,30; 14; 
16.30; 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; 18,15*. 20,45). Excelsior Cote
le 9.30; 12,15; 15: 17,45; 20,30).

ASTERIX ȘI CLEOPATRA : ru
lează la Republica (orele 9.15; 
11,30; 14: 16.15; 18.45; 21).

JOC DUBLU ÎN SERVICIUL 
SECRET : rulează la Luceafărul 
(orele 5: 11.15’ 13.30; 16; 18.30: 21), 
București (orele 9: 11,15: 13,30;
16,30; 13,45; 21), Modera (orele 9.15; 
11.30: 13.43; 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 Festival (orele 8.20; 11;
13,30; 16; 18,30; 21); Favorit (orele 
10; 13; 15,30; 18.45; 21).

FECIOARA CARE-MI PLACE : 
rulează la Victoria (orele 9; 11.15: 
13.30; 16; 18.30; 20,45),

ULTIMA DRAGOSTE : rulează 
la Centrai (orele 9; 11.15; 13.30;
15,45; 18.15; 20,45).

STEI ELE DIN EGER - rulează 
la Lumina (orele 9.39—15.45 în con
tinuare; 19.30).

GHICI CINE VINE LA CINA : 
rulează la Opina (oțele 11,30: 13.45; 
16; ’8,30; 20,45). Miorița (orele 10: 
12.30: 15; 17,30; 20).

PROGRAM DE FILME DOCU
MENTARE t rulează lâ TimpUn 
Noi (orele 9—19 îrt continuare).

.ADIO TEXAS • rdiează ta pri
vita (orele 9.30; 11,45: 16; 18,15; 
20.30). Fkneasea (orele 9; 11.15; 
13.45; 16: 19.15: 20,30). Gloria (orele 
9: 11,15; 13,30; 16; 18,15: 20.30).

U1NNETOU ÎN VALEA MOU
TH : rulează la înfrățirea (orele 
15,15; 17;45: 20). Vîitorbl (orele
15.30; 18).

PĂSĂRI Șl OGARI : rulează la 
ViitorUJ (orele 20.30).( ĂIXGĂRîTA rulează la Bu- 
■zesti (orele 15.30; 19). Popular (o- 
lele 15,30; 19).

CÎND SE ARATA CUCUVEAUA: 
rulează ia Dacia (orele 8.30—19,4o 
în eohtînUăfft): Flacăra (orele 
15.30: 18; 20.30).

VISUL DOMNULUI GENTIL : 
rulează ia Bucegi 'orele 16: 18,15; 
20.30). Ciulești (orele 15.30; 18;
20.30) . Arfa (oțele io—16 în conti
nuare: 18,15; 20,30).

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

V IR.* DIANA ? rulează la Lira 
(ora 20.15)

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

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

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

LA NORD PRIN NORD-VEST : 
rulează Ja Cotroceni (orele 15.30; 
15).

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

MIREASA ERA IN NEGRU : 
rulează la Aurora (orele 9; 11,15; 
13.30; 15,45; 18; 20,15), Tomis (orele 
9,30—15.30 în continuare; 18: 20.15).

URMĂRIREA : rulează la Fla
mura (orele 9; 11,30; 15; 17,30; 20).

DOI BA «BAȚI PENTRU O 
MOARTE : rulează la Moșilor 
(ora 20,30).

A TRAI PENTRU A TRAI î ru
lează la Moșilor (orele 15,30; 18).

COMISARUL ,.X“ ȘI 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).

BLOW-UP : rulează la Progre
sul (orele 15,30; 18; 20,30).

BĂIEȚII IN HAINE DE PIELE: 
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).

19,30; Teatrul Dramatic din. Baia 
Mare (în sala Teatrului de Come
die): NORA — ora 20; (în sala 
Studio a Teatrului Național) : 
DONA JUANA — ora 20; Teatrul 
„C. I. Noțtara" (Bd. Magheru) : 
VIJELIE ÎN CRENGILE DE SA
SSAFRAS ora 19,30: Teatrul 
..Ion Vasilescu": domnișoara 
DIN SIGHIȘOARA — ora 19,30; 
Teatrul „Țăndărică" (Calea Vic
toriei) ; O POVESTE CU ClNTEC 
— orele 15 și 17; Teatrul „C. Tă- 
nase" (Calea Victoriei) : NICUTA 
LA TANASE - ora 19.30.

MIERCURI, 1 APRILIE 1970

MIERCURI, 1 APRILIE 1970

Opera Română : LACUL LEBE
DELOR — ora 19,30; Teatrul de 
Operetă : MY FAIR LADY — ora 
19,30; Teatrul Național ..I. L. Ca- 
ragiale“ (Sala Comedia) : COANA 
CUIRITA — ora 19,30; Teatral 
„Lucia Sturdza Bulandra" (Schitu 
Măgureanb) ; LflONCE $1 LEONA 
— ora 20; Teatrul Mic : DEZER
TORUL — premieră — ora 20; (In 
sala Teatrului Giulești) : PRIMA
RUL LUNII ȘI IUBITA SA — ora

• 18,00 Deschiderea emisiunii. 
„Ex-Terra ’70" — emisiune-con- 
curs pentru școlari • 18,25 Ac
tualitatea muzicală • 18.50 Dese
ne animate : „In grădină" — pro
ducție a studiourilor bulgare • 
19.00 Telejurnalul de seară • 19,20 
Acțiunea .,L“ — Legumicultura. 
Lucrul în solarii • 19,30 ..Orașul 
nu doarme niciodată" — reportaj- 
anchetă. Realizator : MÎHAl STO- 
TAN • 20,00 Șarje de 1 aprilie. 
Redactor Mihaeia Macovei e 
20,15 Tele-ciriemateca : ..Vin ploi
le" — ecranizare după romanul 
lui Louis Bromfield. In distribu
ție : George Brent, Brenda Joyce 
Tyrone Power și Myrna Loy • 
21,50 Anunțuri — publicitate • 
21,55 Un zâmbet de fetiță. Repor
taj de Aristide Buhoiu • 22,10 
Telejurnalul de noapte • 22.20 
Salonul literar al televiziunii. E- 
misiune de Constantin Crișan și 
Domnița Munteanu.

Simpozion pe tema „Utilizarea calculatoarelor

electronice In industrie și cercetare"
Din inițiativa Comitetului ju

dețean Prahova al U.T.C. recent 
a avut loc la Palatul culturii din 
Ploiești simpozionul intitulat 
„Utilizarea calculatoarelor elec
tronice în industrie și cercetare“. 
la care au participat tineri ingi
neri, tehnicieni din întreprinde
rile și. institutele de cercetări din 
județul Prahova. După prezenta
rea unei lucrări realizată de ti
neri. privind modele matematice 
utilizate în cercetare, tovarășul 
Dragoș Vaidc, directorul științi
fic al Centrului de calcul eco
nomic și cibernetica economică

din București și tovarășul IonFi- 
lipaș de la Centrul de calcul ai 
Ministerului Petrolului au ținut 
expurîeri despre performanțele 
obținute în utilizarea calculatoa
relor electronice pe plan mon
dial și în țara noastră.

Cinematograful ,,Festival”, 
holul de dincolo de bariera 
care o reprezintă controlorul 
bilete, printre spectatorii ___
așteaptă liniștiți începerea filmu
lui surprindem și un numeros 
grup de elevi, vizibil sub 18 ani. 
La casă li s-au oferit bilete, iar 
controlorul, întâmplător în ziua 
aceea era chiar șeful de sală, 
Lerner Michel, și-a făcut „da
toria" vizîndu-le accesul în 
cinematograf. Sînt elevi de școală 
elementară, clasa a VII—VIII, 

Școlii general eelevi ai

în 
pe 
de 

care

Petrolul 
hihorcîin 
Iii primii 

aniversare
Azi. 1 aprilie» colectivul 

rafinăriei „Crișana" din Su- 
placul de Barcău, județul 
Bihor, împlinește un an de 
la intrarea în funcțiune a 
acestui irtiportant obiectiv 
industrial. Colectivul format 
în majoritate din tineri» 
(parte fiind chiar construc
torii rafinăriei), raportează 
că a realizat peste plan 2000 
tone petrol distilat, 1000 tone 
motorină și 400 000 lei bene
ficii.

VALENTIN BUZLEA

Vizionați la cinematograful „PATRIA" din Capitală

producție a studiourilor Warner Bros
regia : Elia Kazan

S.U.A

cu: NATALIE WOOD, PAT H INGLE, AUDREY CHRISTIE, 
BARBARA LODEN

V. GOGA

COOPERAȚIA DE CONSUM
VA OFER.

PLĂCUT

PETRE ȘTI-VRANCEA

UN POPAS

UNITATEA DISPUNE :

Specialitatea culinară a casei — pastrama de vită cu mă- 
măliqufă, stropită cu renumitele vinuri de regiune.

LA CABANA
TURISTICĂ

— de 7 camere de cazare în cabana, cu 20 de locuri
— de 10 căsuțe camping cu 20 locuri în camping
— 80 locuri la mese în sală și
— 100 locuri la mese pe terasă acoperită
— 10 locuri parcare auto.

admiși în sala cinematografului, 
cu bună știință de plasator — gă
sesc un potrivit loc de refugiu. 
„Noi n-am știut — nu ne-a în
trebat nimic nenea de la intrare 
și nici nu am citit afișul, ne gră
beam să nu înceapă filmul. Am 
luat bani de acasă să ne tunderii 
și am venit la filmul acesta pe 
care ni l-au recomandat colegii 
noștri..."

Putem da crezare justificării ce 
o aduce controlorul de serviciu 
Ion Axente — că s-au strecurat 
neobservați» în situația cînd lo
curile din sală erau ocupate pe 
jumătate, sau că cei 3 controlori 
și 4 plasatoare nu reușesc sa facă 
față publicului ?

Un alt cinematograf — „Melo
dia" — nu face decît să întă
rească și mai mult impresia că 
limitarea accesului la o anume 
vîrstă, în intenție o m?i«*ră edu
cativă necesară, devine în prac
tică mai mult o reclamă. Cum 
difuzează D.D.F.-ul propriile 
hotărîri, cum i le respectă cei 
subordonați nu ne propunem 
a discuta. Cert este că aici, la 
„Melodia" ni se oferă o dovadă 
concludentă : responsabilul Hoff
man Aurel — cu de la sine pu
tere — a atras grupuri mari 
de elevi din toate școlile, trans
formând spectacolul de la 15,30, 
ou un film „interzis tinerilor 
sub 18 ani“, într-un veritabil 
matineu școlar 1 Și cu toate că 
vîrstă limită e coborîtă aici, 
din dispoziția cui nu se știe, 
la 16 ani — controlorii de bile
te sînt și mai concilianți, 
trecînd cu vederea chiar vira
te mai fragede. Inutil să 
mai cităm nume — imii 
elevi aduși de colegii lor 
mai mari nu știau titlul, te
matica filmului, aflaseră doar că

ei nu ar avea acces la cinemato
grafele de pe bulevard și au ve
nit să se bucure de bunăvoința 
aici. Nu aflaseră însă bine, situa
ția e aceeași la toate cinemato
grafele la care rulează acest film. 
In ciuda afișului sever de la in- 
trate, accesul c liber pentru toa- j, 
te vîrstele, ușile sînt larg și îrn- ’ 
bietor deschise — parcă cu 0 in
vitație anume tocmai pentru cei 
cărora filmul nu le este recoman
dabil.

O explicație a tuturor acestor 
încălcări sistematice, a tuturor 
acestor abateri ni s^a conturat în 
discuția cu directorul întreprin
derii cinematografice a munici
piului București. Dhna Iorga, care 
ne-a mărturisit că în pofida „pre
lucrărilor" întreprinse .,de sus", 
în pofida comunicărilor fă
cute responsabililor de cine
matografe, care âveau datoria 
să, transmită la rîndul lor 
salariaților din subordine sanc
țiunile prevăzute pentru neres- 
pectarea interdicției de vizionare, 
un argument mult mai puternic, 
mult mai convingător este pentru 
toți aceștia planul de venituri pe 
câre trebuie să4 realizeze.

— Pentru ca, ne declara direc- 1 
torul întreprinderii cinematogra
fice a municipiului București, eu ' 
nu cred că aglomerația sau nea
tenția controlorilor, sau neprice
perea lor în a aprecia vîrstă oa
menilor, sau timiditatea în a cere 
o legitimație edificatoare, îi de
termină să permită accesul de-a 
valma în sala de spectacole. îi 
preocupă, probabil într-o mar» 
măsură planul de încasări, acesta 
cred că e adevărul.

Dar dacă acestă este adevărul, 
atunci sîntem în măsură să ne 
întrebăm: nu cumva afișele de 
la intrare, puse toate la 10c vi
zibil, care interzic accesul în sală 
tinerilor de o anumită vîrstă, 
joacă, în metalitatea acestor oa
meni rolul unor reclame deghi
zate ? Nu cumva ele sînt tin 
prilej abia așteptat pentru crea- 
rfea afluenței la casele de bile
te, făcînd ineficientă măsura e- 
ducativă adoptată? Pentru că ce 
prevederi există, cine âsigută res
pectarea măsurii luate, cine și 
cum și cînd se interesează dacă 
măsura devine fapt împlinit ? în 
cazul municipiului București ni se 
vorbea de existența unor inspec
tori de zonă care, printre alte o-> 
bligații (nu prea multe în gene
ral) ar avea-o și pe aceasta. Dar. 
după cîte am fost informați, ârl 
ultimii ani nu s-a întâmplat mă
car o dată să întocmeas
că unul din ei un raport
în care să constate ce anu
me se întâmplă, ce se petrece 
în realitate, ce sancțiuni se cu
vin date. Dacă, ar fi să le repro
ducem punctele de vedere înțe
lese de la sine dih atitudinea bi
nevoitoare pe care o au, nicio
dată nu s-a întâmplat nimic, nici

odată și nicăieri nimeni n-a încăl
cat nici o hotărîre a comisiei au
torizate să permită sau să limi
teze accesul tinerilor la un anume 
film. Nici în aceste două săptă
mîni inspectorii de zonă ai între
prinderii cinematografice a mu
nicipiului București n-au obser
vat nimic nelalocul lui. Șî dacă 
directorul întreprinderii se îndoia 
de buna credință a controlorilor 
și a plasatorilor, ne luam îngădu
ința să judecăm cu aceeași mă- j 
sură conștiinciozitatea cu care 
și-au făcut pînă acum dator 
inspectorii de 2onă ai întreț*. <- 
derii, ba sîntem mai de%faoă 
convinși că prin indiferen
ță, prin toleranță, prin lipsa de 
exigență, ei n-au făcut altceva 
decît să înlesnească ceea ce nu 
era de înlesnit.

Cum instituția oare se cheamă 
cinematograf nu are alte scopuri 
decît cele ale întregii societăți, 
cum interesele sale nu pot fi 
opuse imperativelor activității e- 
ducative, credem că nu-i deloc 
dificil să împiedicăm ca lipsa de 
responsabilitate a unor responsa
bili, ca lipsa de fermitate a unei 
instituții să golească de conți
nut o măsură educativă judicioa
să și necesară.

în prima zi a vacanței de primăvară

ÎNCEPE FINALA FESTIVALULUI

REPUBLICAN DE TEATRU 

PIONIERESC Șl ȘCOLAR
Prima zi a vacan

ței de primăvară, 
care începe sîmhă- 
tă, marchează un 
weniment deosebit 

!.n viața elevilor . 
finala celei dintîi 
ediții a Festivalului 
republican d tea
tru pionieresc și șco
lar, inițiat de Con
siliul Național al 
Organizației pionie
rilor și Ministerul 
învățămîntului. In 
municipiul Bucu
rești, ca și în toate 
județele, selecția 
pentru ultima etapă 
s-a făcut în urma 
trecerii în revistă a 
celor mai valoroase 
colective teatrale 
școlare. Din cele 
peste 2 000 de for
mații de teatru, de 
păpuși și brigăzi ar
tistice, montaje mu- 
zical-literare și foi- 
mații de estrada

pionierească, cele 
mai bune colective 
artistice teatrale se 
vor întîlni, în cursul 
vacanței, pe scenele 
unor teatre din 
București, Brașov și 
Piatra Neamț. Re
pertoriul cuprinde 
piese din literatura 

. română
universală basme 
scenarizate: „Șîn-
ziana. și Pepelea" 
de Vasile Alecsan- 
dri, „Momente și 
schițe" de 1. L. Ca- 
ragiale. „Amintiri 
din copilărie" de 
Ion Creangă, „Cră
iasa zăpezilor" de 
H. Andersen, pre
cum și lucrări con
temporane semnate 
de, autori români 
sau străini.

O acțiune îndtă- 
gită de școlari, care 
— în funcție dc 
condițiile pedocli

matice locale 
continuă și in va
canță este ediția 
1970 a tradiționalei 
„Săptămîni a pri
măverii". In cadrul 
acesteia, elevii vor 
participa la amefta- 
jarea și înfrumuse
țarea mrților, gră- 
dinilaz și loturilor 
e?q)erimduîilte șco
lare, plantînd flori, 
arbuști, pomi fruc
tiferi. Alături de 
părinți ei vor lucra, 
de asemenea, în 
livezile cooperative
lor agricole de pro
ducție, în pepinie
rele pomicole ale 
întreprinderilor a- 
gricole dc stat, vor 
contribui la înfru
musețarea satului 
sau orașului natal.

(Agerpres)
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PETRE GRAS, 
Comandantul Șantierului național 

al tineretului

IOSIF TaUT, 
comandantul brigăzii Malaia

AL. MUȘETO1U, 
comandantul detașamentului Uzi

na Ciungei

ECATERINA BOCOTAN, 
brigadieră

NICOLAE TRUȚĂ, 
comandantul brigăzii Rudăreasa

GH. MATEESCU, 
comandantul brigăzii Castel

DUMITRU ANTOCI, 
comandantul brigăzii Centrala 

subterană

ION POP,
comandantul brigăzii ateliere 

centrale

(Urmare din pag. I) 

tîlni în altă parte, iar pe mîne- 
că — ecusonul ele brigadier. A- 
ceștia sînt brigadierii. Cu această 
constatare n-o să vă edificați, 
însă, prea mult, pentiTT'că cerce- 
tînd mai atent, veți afla că for
mațiile de lucru au păstrat și 
după 29 martie aceeași structu
ră, că brigadierii lucrează la a- 
celeași locuri de muncă, îndepli
nind aceleași sarcini de produc
ție, că munca lor este îndrumată 
și coordonată de persoanele care 
o făceau și pînă acum.

Propunîndu-și să organizeze la 
Lotru, în colaborare cu Ministe
rul Energiei Electrice și Grupul 
de șantiere de aici, un șantier na
tional al tineretului, Comitetul 
Central al U.T.C. n-a intenționat 
nici un moment preluarea de 
către tineri a unor obiective se
parate pe care să le execute în 
exclusivitate, la care să inițieze o 
organizare diferită a producției 
și a muncii. La început a existat 
și o asemenea idee dar ea a fost 
repede abandonată din motive 
lesne de înțeles. Căci, să nu ui
tăm, cei 700 de tineri erau dis
persați la diferite obiective, în
cadrați în anumite formații de 
muncă, înzestrate cu mijloace și 
unelte de producție corespunză
tor naturii lucrării ce o aveau 
dc executat. Strîngerea lor la un 
loc ar fi însemnat dezorganiza
rea echipelor, a brigăzilor, o re
grupare a utilajelor, a corpului 
tehnic, ceea ce nu era de natură 
să favorizeze intensificarea rit
mului de luciu, ci dimpotrivă. 
Apoi, formațiile de lucru erau 
bine închegate, oamenii se cu
noșteau și se înțelegeau între ei, 
își avea fiecare locul său de mun
că stabilit în funcție de pregă
tirea, priceperea și capacitatea 
de efort. La Latru prezența ti
nerilor este necesără la fiecare loc 
de muncă, înfăptuirea fiecărui 
obiectiv avînd importanța sa în 
realizarea la termen a întregu
lui complex hidroenergetic. în 
sfîrșit, edificarea hidrocentralei 
de pe Lotru — una dintre cele 
mai complexe lucrări din țară — 
presupune, desigur, o muncă en
tuziastă. încordată, care încorpo

rează elanul și puterea de crea
ție a tinerilor, dar numai entu
ziasmul nu este suficient. Aici 
este nevoie de o organizare supe

0 FORMĂ DE MARE EFICIENȚĂ PENTRU MOBILIZAREA TINERILOR

LA ÎNDEPLINIREA EXEMPLARĂ A SARCINILOR DE PRODUCȚIE

ȘANTIERUL NAȚIONAL AL 
TINERETULUI DE LA LOTRU

rioară a muncii, se folosesc uti
laje complicate de mare produc
tivitate. Toate acestea presupun

Ce se urmărește prin crearea 
Șantierului național al tineretului ?
Ideea de bază este cuprinsă în 

însăși definiția pe care o propu
ne regulamentul de organizare și 
funcționare a șantierului. Citim 
din regulament. „Șantierul națio
nal al tineretului reprezintă o 
formă superioară de organizare 
a tineretului în scopul îndepli
nirii exemplare a sarcinilor de 
producție, care creează cadrul 
favorabil pentru activizarea în
tregii munci desfășurate de 
U.T.C., în vederea înviorării ac
tivităților în domeniul educației 

multă experiență, competență și 
o ridicată calificare, calități care 
abia acum și le formează o mare 
parte dintre tineri. lata de ce nu 

s-a adoptat formula creării unor 
formații distincte de muncă, eu 
obiective separate.

comuniste, al calificării și perfec
ționării pregătirii profesionale, 
pentru folosirea plăcută și instruc
tivă a timpului liber. Șantierul 
național al tineretului reprezin-f 
tă pentru organizațiile U.T.C. un 
instrument, deosebit de eficient, 
de educare prin munca și pen
tru muncă a tinerilor, de formare 
a lor în spiritul dragostei față 
de patrie și partid, o formă prin 
care se stimulează și se dezvoltă 
spiritul de responsabilitate, ho- 
tărîrea acestora de a aduce n 

contribuție tot mai mare în în
făptuirea operei de edificare, în 
țara noastră a societății socialiste 
multilateral dezvoltate".

Organizarea Șantierului na
țional al tineretului de la Hidro
centrala Lotru reprezintă, prin 
urmare, răspunsul dat de orga
nizația U.T.C. la apelul de a 
spori contribuția tinerilor în în
făptuirea acestui important o- 
biectiv al economiei naționale. 
Această formă reprezintă, în a- 
celași timp, o modalitate concre
tă de intervenție eficientă și o- 
perativă a organizației U.T.C. în 
problemele fundamentale cu care 
se confruntă grupul de șantiere, 
— asigurarea unui ritm alert de 
muncă, întronarea ordinei și dis
ciplinei la toate punctele de lu-

Structura organizatorică
Constituirea șantierului nu s-a 

făcut peste noapte. Ea a început 
încă din luna februarie. Atunci 

cru, îngustarea terenului pe care 
apar elementele nedoritului fe
nomen de fluctuație a cadrelor, 
calificarea și permanenta perfec

ționare profesională a tuturor ca
tegoriilor de salariați. în sfîrșit, 
această formă de organizare, 
prin activitățile ce le propune, 
înscrise în regulamentul de func
ționare, creează cadrul optim 
pentru folosirea utilă și plăcută a 
timpului liber de către tineri 
care, altfel, dată fiind situația 
specifică de la Lotru, au posibi
lități mai restrînse în această di
recție.

Cum se realizează aceste de
ziderate se poate deduce cu ușu
rință trecînd în revistă structura 
organizatorică a șantierului tine
retului, programul său de activi
tate.

a fost adusă la cunoștința tine
rilor intenția comitetului U.T.C. 
și prevederile regulamentului de 

funcționare. înscrierea era bene
volă. în cadrul formațiilor de 
lucru existente, în funcție de 
condițiile specifice și de ponde

rea tinerilor în numărul total al 
salariaților, au început să se for
meze echipe de brigadieri, apoi 
brigăzi, un detașament și, în sfîr
șit, șantierul. Echipa cuprinde 
10—15 brigadieri, brigada mai 
multe echipe cuprinzînd 50—200 
de tineri, detașamentul un nu
măr de brigăzi stabilit în func
ție de condițiile specifice, avînd 
150—400 de brigadieri. Echipa 
este condusă de către un co
mandant care se confundă cu or
ganizatorul grupei U.T.C. El este 
primul ajutor al șefului formației 
de lucru, numit de conducerea 
grupului de șantiere. Coordona
rea activității celorlalte eșaloane 
ale brigadierilor se exercită de 
către un comandament, format 
din trei persoane, ales în aduna
rea brigadierilor. De reținut că 
si la brigadă-sau detașament, co
mandantul este primul 'ajutor âl 
conducătorului subunității res
pective de producție. Șantierul 
național de la hidrocentrala Lo
tru, care cuprinde aproape 700 
de brigadieri, are acum creat un 
detașament la uzina Ciunget și 
două brigăzi — la atelierul me
canic și o brigadă de construc
tori. Această structură este pro
vizorie, urmînd a fi lărgită prin 
constituirea de noi echipe, bri
găzi și detașamente la alte punc
te de lucru, în funcție de condi
țiile noi ce vor apărea. însăși 
numărul brigadierilor cuprinși 
într-o formație va crește. Anul 
acesta grupul de șantiere va an
gaja încă 700 de salariați. O 
parte dintre aceștia vor fi inte
grați în formațiile de muncă și 
de brigadieri deja constituite.

Comandamentul șantierului na
țional al tineretului a fost ales 
duminică cu prilejul festivităților 
de constituire. El are în frunte 
un comandant, ales în persoana 
secretarului U.T.C. pe grupul de 
șantiere. Din comandament mai 
fac parte locțiitorul comandantu
lui, responsabilul cu problemele 
profesionale și-sociale ale tineri
lor? directorul tehnic al grupului 
de șantiere și comandanții deta

șamentului și ai celor două bri
găzi.

întreaga activitate a tinerilor 
brigadieri se desfășoară pe baza 
programului de lucru stabilit se
mestrial de către comandamen
tul șantierului. Acesta cuprinde, 
delimitat precis în cadrul unei 
zile : timpul afectat producției, 
pregătirii profesionale (anul a- 
cesta vor urma, la Lotru, cursuri 
de calificare, în diverse meserii, 
peste 700 de tineri) și politice, 
activităților culturale, sportive și 
turistice, de pregătire militară și 
administrativ- gos podăreș ti.

Periodic se organizează adu
nări ale brigadierilor (la nivelul 
șantierului o dată pe semestru, 
detașamentul, trimestrial, brigă
zile, lunar, iar echipele ori de 
cîte ori este nevoie). Adunările 
brigadierilor se vor desfășura 
după ceremonialul cunoscut ; 
brigadierii se vor strînge în ca
reu, se va prezenta raportul, dra
pelul patriei va fi ridicat pe ca
targ în acordul cîntecelor patrio
tice. Cu acest prilej se va face 
analiza muncii desfășurate de 
brigadă, detașament, șantier, se 
va înmîna drapelul de brigadă 
fruntașă în întrecere și se vor 
prezenta obiectivele muncii pen
tru perioada următoare.

Spuneam că se va înmîna dra
pelul de . brigadă fruntașă. Pro
punîndu-și ca principal obiectiv 
ridicarea contribuției tinerilor la 
îndeplinirea sarcinilor de plan ce 
revin grupului de șantiere, încă 
de la constituire, comandamen
tul șantierului a inițiat o susți
nută întrecere între echipe și 
brigăzi. Obiectivele urmărite sînt: 
depășirea planului, ridicarea ca
lității lucrărilor executate, eco
nomisirea de materii prime, ma
teriale și combustibil, respectarea 
strictă a disciplinei muncii, însu
șirea cunoștințelor la cursurile de 
calificare și ridicarea calificării, 
acțiuni de muncă patriotică. E- 
fectele acestei activități, așa cum 
rezulta din însumarea angaja
mentelor luate, a fost sintetizat 
în Chemarea Șantierului național -: 
.al tineretului de la hidrocentrala 
Lotru, adresată organizațiilor 
U.T.C., tuturor tinerilor din în
treprinderile de construcții-mon- 
taj, publicată în numărul nostru 
de luni. Sînt stabilite, firește, 
și criterii de departajare pe baza 
cărora se vor stabili fruntașii în 
întrecere.

★
Desigur, acum este încă prea 

devreme să vorbim despre re
zultatele acestei excelente iniția
tive a organizației noastre. To
tuși, cîteva lucruri au și început 
să se contureze. Ce înseamnă 
Șantierul național al tineretului 
pentru grupul de șantiere de la 
Lotru ? Firește, cel mai în mă
sură să ne-o spună este directo
rul general al grupului, inginerul 
GHEORGHE COCOȘ:

,,De cînd au luat ființă deta
șamentul, brigăzile, echipele de 
brigadieri, se simte la fiecare loc 
de muncă mai multă ordine, a 
crescut disciplina în producție. 
Alcătuirea detașamentelor de bri
gadieri realizează un lucru esen
țial, după părerea mea ; dezvol
tă spiritul de autoanaliză al ti
nerilor, contribuie la creșterea 
responsabilității fiecăruia în înde
plinirea sarcinilor. Faptul că ei 
sînt primii care-și analizează re
zultatele ca și posibilitățile de

MARIA V1COL,
brigadieră

GH. SOFRAN, 
comandantul brigăzii construcții 

Ciunget

PETRU BRADESCU 
comandantul brigăzii auto

care dispun, că își stabilesc în 
comun modalitățile de atingere 
a obiectivelor ce le stau în față, 
este de cea mai mare însemnă
tate. în fapt, este și aceasta una 
din modalitățile de atragere a 
masei largi de salariați la rezol
varea problemelor esențiale ale 
producției.

în al doilea rînd, pentru con
ducerea grupului de șantiere se 
rezolvă o problemă în care am 
făcut mult prea puțin — folosi
rea plăcută, dar în același timp 
utilă a timpului liber al tineri
lor. Noi dispunem de posibilități 
restrînse pentru aceasta aici, la 
Lotru, în inima munților. Orga
nizația U.T.C. a găsit modalități 
atractive în acest sens, propune 
activități specifice vîrstei, care 
se bucură de o largă apreciere 
din partea tinerilor. Iată cîteva 
din motivele care m-au deter
minat să susțin încă de la început 
această idee generoasă. și care 
mă fac să-i acord în continuare 
tot sprijinul necesar".

Ce înseamnă înființarea Șan
tierului național al tineretului de 
la Lotru pentru proaspeții bri
gadieri ? Vom încerca să răspun
dem într-unul din numerele noa
stre viitoare.

Moment solemn: Drapelul organizației este adus cu toate onorurile la locul adunării festive în i
care s-a constituit Șantierul național al tineretului de la Lotru.

Fotografii de ION CU CU

AEROGLISOR
(Vrmare din pag. I)

nu navele concepute de el, cer
cetările sale, ci activitatea cercu
lui de ambarcațiuni al cărui în
drumător este.

— Cercul pe care-1 conduc, ne 
declară Matei Kiralv. a luat fiin
ță anul trecut. Apariția lui era 
foarte necesară. în Galați, copiii 
pasionați de navomodelism, de 
nave deci, au la Casa pionierilor 
un cerc. El cuprinde elevii de Ia 
8 la 14 ani. Pînă la intrarea în 
Institutul politehnic, absolvenții 
școlii generale nu mai aveau însă 
unde să-și cultive pasiunea. Con
siliul județean al pionierilor, îm
preună cu comitetul județean 
U.T.C. au ajuns la această solu
ție : înființarea unui cerc de am
barcațiuni la care să participe e- 
levi de la școlile generale (cei 
mai buni din clasele mari) și 
liceeni.

c In cadrul acestui cerc a fost

constituită și o grupă de cerce
tări și experimentări navale. Aici 
sînt cuprinși cei mai buni, cei cu 
idei îndrăznețe, cei mai ingenioși. 
Cu ei lucrează Matei Kiraly. 
Pînă în prezent, rezultatele sînt 
remarcabile : copiii au construit 
un aeroglisor cu pernă de aer 
care e pilotat de unul dintre ei, 
știu să repare motoare, să facă 
calculele necesare construirii unei 
elice. Aeroglisorul a fost conce
put și construit după principii 
modeme, iar de curînd a trecut 
cu succes probele pe uscat și pe 
apă. Matei Kiraly ne vorbește cu 
căldură despre constructorii-copii: 
„Antohi Sebastian, în cadrul 
grupului, e constructorul șef. în
țelege cu ușurință fenomenele 
complexe și deseori mă înlocuieș
te cu succes. Dumitru Ciupercă 
e un bun teoretician; dintre fra
ții Surdu, unul are o răbdare de 
invidiat, celălalt e zvăpăiat, dar 
practician, cu bune reflexe. Mir-

cea Leonard e pilotul de încer
care: a reacționat bine în toate 
situațiile la probele primului ae
roglisor. Aș putea să vă spun 
multe despre ei. Adeseori vin la 
mine acasă și discutăm despre 
nave, nu de puține ori merg eu 
la ei. Uneori ideile lor sînt nai
ve, dar au cîte un sîmbure sur
prinzător de nou, observații 
neașteptate care te pot conduce 
la descoperiri interesante".

Dialogul cu Matei Kiraly, pur
tat între diferite navomodele și 
secțiuni de ambarcațiuni 
fi conduse de copii, se 
gește fără să observăm, 
de viitor în ce privește
Sînt multe și o parte dintre a- 
cestea ne surprind prin îndrăz
neala lor. Tocmai de aceea, pes
te o lună, cînd proiectele vor 
deveni realitate probabil, 
reveni aici, la punctul de : 
re al noului.

care vor 
prelun- 
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cît pot da, înseamnă că ai făcut 
"n 1 - sută din cît trebuia. Să mă 

Noi, programul. îl în
cepem la oră. fixă, la 5 dimi
neața. Ceasul marchează exact 
fiecare lucrare ce o executăm. 
La 5, de pildă, începem cu cură
țenia ; la 5 și 10 administrăm 
primul tain din rația zilnică ; la 
6 fără 10 începem primul muls, 
într-o ordine strictă, care se în
cheie la ora 7. Apoi, pînă la 11 
executăm cea de a doua admi
nistrare a furajelor, țesălatul și 
iarăși furajarea. Intre 11 și 14 
repaus. Programul de după-a- 
miază se desfășoară, riguros, în 
aceeași ordine. Procedînd me
reu așa, intervine reflexul con
diționat ce ordonează, fiziologic, 
animalul. Gramul intră în aten
ția noastră la furajare. Orice 
‘ ~ 12 ’ 1 de creștere a produc- 

_ încurajăm, individual, 
prin furajare : 300 grame con
centrate pentru fiecare litru de 
lapte obținut în plus. Așa am
ajuns ca-vaca Breaza să devină

i. Nu numai în coope-
pe județ.
6 787 litri

la ce-ți spune inginerul sau me
dicul veterinar, la experiența 
vecinului. Iar pe deasupra este 
nevoie de multă, foarte multă 
dragoste față de animal. In 
grajd îngrijitorul n-are ce căuta 
cu vorba aspră, cu nuiaua sau 
cu indiferența44.

PAUL MATEI, îngrijitor 
mulgător: „Noi, îngrijitorii, sîn
tem preocupați mereu de un 
singur lucru : producția de

așa ne străduim să ajungem să 
punem în valoare întregul po
tențial al animaleloi' din coope
rativa noastră agricolă44.

STAN GHINESCU, șef de fer
mă : „Succesele la . ferma de 
vaci au început să apară din 

, momentul în care am reușit să 
încadrăm ca îngrijitori de ani
male soț și soție, să convingem 

, că în zootehnie se impune mun
că și răspundere de meseriaș.

3152 litri. Sîntem convinși că 
n-am atins nici pe departe po
tențialul maxim de producție al 
efectivelor de care dispunem, 
dar oricum, am făcut un pas 
serios înainte. Nu ne rărnîne 
decît să finalizăm ceea ce am 
început, pentru a aduce produc
țiile întregului efectiv la nivelul 
vîrfurilor de astăzi44.

DUMITRU TUDOSE. președin
tele cooperativei agricole, Erou

URCUȘURI CONSTANTE
PE DIAGRAMA

PRODUCȚIEI DE LAPTE

țiilor, depozitării acestora. Anul 
trecut, de pildă, am obținut 
peste 10 000 kilograme fîn de lu
cerna la hectar și 88 000 ki
lograme sfeclă furajeră la 
hectar. Cultivăm, însă, anual
— în cultură dublă — 
pînă la 400 hectare porumb, 
iar furajele nu le administrăm 
niciodată decît pregătite : lu
cerna umectată, concentratele 
uruite, grosierele tocate și sa
ramurate. Producțiile s-au dez
voltat și ca urmare a preocupă
rii noastre pentru menținerea 
curățeniei în grajd, a eliminării
— cu orice risc — a animalelor 
slab productive, a stăpînirii ac
țiunii de selecție, a stimulării

prin retribuție 
pentru experi- 
introducerea în 

munca lor a tuturor acelor me
tode recomandate de producția 
zootehnică avansată din țară 
sau din străinătate, a strădaniei 
de a asigura din prăsila coope
rativei noastre întregul efectiv 
de vaci".

îngrijitorilor, 
suplimentară, 
mentarea și

I 
I
I 
I, vom 

fierbe- I

DINU PANTILIE, 
mulgător : „Eu am 
zootehnia nu se însușește la 
fără frecvență ; zootehnia se 
învață zi și noapte. Ca să 
obții cît mai mult lapte, 
trebuie să rămîi cît mai 
mult printre animale, să rezolvi 
operativ și bine fiecare dintre 
problemele ce țin de îngrijire, 
de furajare, de producție ; să 
citești : să apleci atent urechea

îngrijitor 
o vorbă i

lapte. Tot ceea ce facem subor
donăm acestui scop. De aceea 
nu ni se pare ca o sarcină grea, 
asumată în plus, urmărirea in
dividuală a animalelor din gru
pa de care răspundem, hrăni- 
rea diferențiată, in funcție de 
producție a acestora, selecția 
reproducătorilor, învățătura din 
cărți, din reviste, din filmele ce 
ni.se prezintă. Nu, pentru că în 
orice moment avem clar în 
minte ce obținem dar și ce va 
trebui să realizăm. Numai așa 
am putut urca această compli
cată scară a producțiilor, și tot

iar retribuția ș-a efectuat nu
mai în funcție de producțiile 
realizate. Din momentul în care 
am barat calea indisciplinei și 
superficialității, am reușit per
manentizarea oamenilor și am 
pretins participarea lor Ia stu
diul permanent, în forme orga
nizate ; din momentul în care 
am reușit să alcătuim și să res
pectăm rețete optime de fura
jare pentru fiecare animal în 
parte efectul a fost pe mă
sura eforturilor. Am pornit, în 
1962, de la o medie de 1 900 litri 
și am ajuns, după opt ani, la

Muncii Socialiste î „Mulți 
putea crede că succe- 

vaci 
si- 
re- 
fu- 

așa. 
noi 

față 
to-

al
ar ___ ____
sul obținut la ferma 
s-ar datora și unei fericite 
tuații privind suprafețele 
zervate producerii bazei 
rajere. Dar nu este 
Pentru 1 400 de bovine, 
cultivăm 312 hectare — 
de 408 cît ne-au indicat 
varășii de la direcția agricolă. 
300 hectare sînt cultivate cu 
lucerna, iar 12 hectare cu sfe
clă furajeră. Particularitatea 
constă în aceea că noi acordăm 
toată atenția sporirii produc-

că 
de

★
In puține cuvinte, oamenii, 

cei despre ale căror frumoase 
rezultate se vorbește în toată 
țara, au numit și acele resorturi 
greu de sesizat la prima vedere 
pe care se clădește de ani de 
zile succesul lor de azi : răs
pundere, conștiință, permanenti
zare ; toată activitatea pusă sub 
exigența unui înalt profesiona
lism.

Ea cooperativa agricolă din 
Stoicănești am întîlnit o experi
ență ce se recomandă a fi pre
luată ; o experiență a cărei 
valoare deosebită este sublinia
tă de amănuntul că, aici, este 
supusă unei continue perfec
ționări.
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Ne-a atras Liceul „Gheorghe Lazâr" din Sibiu pentru renu
me!® lui clădit nu numai pe 275 de ani de existenta, ci și pe 

existenta sa actuala, înnobilată de caratele rezultatelor deose
bite ia învățătură și în activitatea științifică școlară, consecința 
cea mai firească a pasiunii cu care elevii se dedică studiului, 
sub îndrumarea unui corp profesoral de ținută. Ne-a atras Li
ceul „Gheorghe Lazăr" pentru că bănuiam aceste rezultate sus
ținuta de efervescența unei activități dincolo de orele de clasă, 
purtând însemnele diversității, ineditului, valorii educative. Gîn- 
deam că vom face cunoștință cu o organizație U.T.C. puternică, 
cu personalitate — aproape toți elevii liceului, peste 700, sînt 
uteciști — animatoarea numărul unu a vieții care pulsează în 
cicel spațiu numit timp liber — liber nu pentru a fi pierdut ci, 
dimpotrivă, pentru a fi valorifr/cat în scopul împlinirii spirituale.

Ceea ce am aflat în dialogul nostru cu o parte din membrii 
activului U.T.C. ne-a convins că alegerea a fost bună ; în 
principal pentru că a făcut vizibile fațete actuale ale activității 
U.T.C. din liceu.

elev - organizație, o relație
care anulează PARTICULARITĂȚILE ?

Aducem la începutul rela
tării noastre formularea aces
tei relații, așa cum a fost fă
cută în finalul discuției, pen
tru că ea justifică o anumită 
optică. Indrumătoarea U.T.C.
— profesoara Emilia Doboș
— a acreditat ideea că școala 
și organizația U.T.C. au de-a 
face cu aceiași tineri — prima 
în calitate de elevi, Har a doua 
în calitate de uteciști (reamin
tim că din totalul elevilor 
doar 17 nu sînt uteciști) deci, 
este foarte greu să faci o de
marcație netă între activitatea 
lor. Da, pînă^ la un-~, anumit^ 
punct are dreptate : Lda£ă în-' 
principiu sarctiiife ^acefT 
leași — școala și organizația 
U.T.C. urmăresc deopotrivă 
formarea și educarea fiecărui 
elev pentru muncă și viață — 
uneltele — ca să le numim 
așa — sînt foarte specifice. 
Pentru că, încălcarea atribu
țiilor nu numai că poate vă
duvi de efect educativ acți
unile inițiate dar poate naște 
chiar situații hilare. Ce-am 
spune dacă organizația U.T.C. 
ar acorda consultații și medi
tații la învățătură, în vreme ce 
școala s-ar ocupa de cercul 
de învățare a dansurilor mo
derne ? Sigur, întrebarea vi
zează extreme, dar echipa, 
în discuție, a adresat o în
trebare aproape elementară:

ECHIPA „SCÎNTEII TINE
RETULUI" : Ce a întreprins 
anul acesta organizația U.T.C. ?

Și a aflat :
ANA-MARIA TRAȘCA, clasa 

a Xll-a D, secretara biroului 
U.T.C. : Anul acesta am avut 
adunări mai mult cu profil li
terar ; aceasta ne pasionează 
căci majoritatea mergem la 
Universitate. Am avut un sim
pozion despre filozofia lui Blaga, 
cu un recital de poezie, urmat 
de reuniune. în clasă avem ti
nere talente, poeți, soliști de 
muzică ușoară. Ăm organizat o 
seară, a participat și tovarășa 
dirigintă — sprijinul dinsei ne 
era de folos — la care am pre
zentat din creațiile noastre. 
Mi-amintesc de o întîlnire cu 
studenți, de la ei am aflat o 
mulțime de lucruri ; de o altă 
întîlnire cu actorul și regizorul 
Dan Nasta, de o vizită la o ex
poziție, de excursiile inițiate de 
școală în Munții Apuseni, la 
Tg. Mureș, Sovata.

TITUS CRÎSNIC, clasa a XÎ-a 
B. membru în Comitetul U.T.C.: 
M-aș referi la informările po
litice. Consider bună îmbina
rea între orele de dirigenție și 
informările politice, întrucît 
dacă referatele sînt pregătite de 
elevi, participarea tovarășului 
diriginte, chiar și numai în cali
tate de asistent, impune. Tot pe 
linia informării alcătuim pa
nouri reprezentând situația poli- 
tico-economică a țării, ori cu- 
prinzind realizările din județul 
nostru, cu care s-au făcut două 
expoziții in școală. La realiza
rea lor au participat mulți ute
ciști. Apoi, să nu uităm spec
tacolele de teatru vizionate, a- 
bonamentele la concert, partici
parea la manifestările universi
tății populare. Deși trebuie să 
adaug că văd puțini elevi în să
lile universității populare.

DANIELA ALBULESCU, cla
sa a Xl-a B, secretara biroului 
U.T.C. : Am să vorbesc de cer
cul de desen care funcționează 
in școala noastră prin grija or
ganizației U.T.C. Cercul a făcut 
o expoziție cu desenele elevilor 
— are vreo 40 de membri — se 
lucrează intens, cu pasiune. Și 
încă ceva : școala noastră dis
pune de mulaje în ghips, care 
interesează pe cei ce se pregă
tesc pentru arhitectură. Organi
zația a propus ca aceste mulaje 
să fie împrumutate elevilor care 
se pregătesc pentru profesie.

Colegii au vorbit de cei 
dintr-a IX-a și a X-a, care merg 
la concerte. într-un fel. prin ora 
de muzică, școala le creează a- 
ceastă obligație. Dar eu, am vă
zut că primele rînduri din sala 
de concert sînt ocupate de elevii 
din clasele a Xl-a și a Xll-a,

L* ■ ■ JL, J

Iți

ceea ce înseamnă că obligația 
din primii ani de liceu s-a 
transformat în nevoia și plăce
rea de a asculta muzică.

Și la activitatea cercurilor pe 
materii organizația U.T.C. este 
prezehtă. Mă gindesc că toți 
membrii cercurilor sînt uteciști 
și, în plus, la început de an, or
ganizația U.T.C. stringe de la 
elevi temele care îi interesează.

CARMEN VLAD, clasa a X-a 
E, secretara biroului U.T.C. : 
Spre deosebire de școala gene
rală, organizația din care fac 
parte acum este foarte puterni
că. Mă refer, de pildă, la adu
nările U.T.C. din clasa noastră 

. pare au fost foarte instructive, 
îmăi ales că temele lor au fost*; 

’«.propuse de uteciști. Numesc^ 
dezbaterea cu tema „Beethoven 
— titanul muzicii" urmată de 
audiții interesante pentru care 
am cerut și sprijinul profeso
rului de muzică. Dar nu vreau 
să trec nici peste faptul că cla
sa noastră a obținut rezultate 
frumoase la olimpiade, că clu
bul școlii este foarte bun, iar bi
blioteca are un număr mare de 
cărți și cititori. Și, apoi, să nu 
uităm cercul de dans, care e 
foarte bine venit pentru noi, cei 
din a X-a. La activitatea lui par
ticipă un număr mare de ute
ciști.

DANIEL POP, clasa a X-a B, 
secretarul biroului U.T.C. : Or
ganizația U.T.C. a inițiat niște 
concursuri pe teme de fizică, 
matematică; cu toate că sîntem 
realiști, vom iniția și un concurs 
de recitări. De multe ori, după

DOREL CHELĂRESCU, 
cl. a IX-a B

ore, luăm picup-ul școlii și as
cultăm muzică simfonică. Co
lega mea avea dreptate, am vă
zut și eu mulți elevi la biblio
tecă împrumutând sau citind a- 
colo cărți. Există o pasiune pen
tru știință, iar la baza acesteia 
stă îndrumarea diriginților și a 
organizației U.T.C. deoarece 
s-au organizat mai multe ședin
țe in care s-a vorbit despre 
noile cuceriri ale științei în di
verse domenii.

ECHIPA „SCÎNTEII TINERE
TULUI" : Nu enumerăm toate 
acțiunile la care au participat 
uteciștii liceului-gazdă. întrucît, 
la un moment dat, ele au în
ceput să se repete în cuvintul 
celorlalți secretari. Poate citito
rul ar simți nevoia unei ordo
nări a stenogramei incit să re
iasă limpede răspunsul Ia între
barea „Ce a întreprins anul a- 
cesta organizația U.T.C. ?“ In
tenționat n-am făcut însă ordine 
în răspunsuri ; de fapt, nu răs
punsurile. sînt amalgamate ci 
concepția despre sfera de ac
țiune a organizației U.T.C. este 
îndeajuns de confuză. Am fi lă
murit pe loc lucrurile, fără a ne 
simți obligați să le punem acum 
în atenție, dacă confuzia ar fi 
locală. Confuzia nu este însă lo
cală. am întîlnit-o și în alte or
ganizații U.T.C. și deci o discu
tăm în detaliu, aici. De cîte- 
va ori în timpul dialogului am 
cerut precizări : „A fost iniția
tiva organizației U.T.C. ?“ „Or
ganizația U.T.C. face lucrul a- 
cesta ?“ Ni s-a răspuns afirma
tiv și în cazul bibliotecii și în 
cazul cercurilor, al abonamente- 

• lor la concerte și al excursiilor.

al participării la universitatea 
populară, ca și în cazul întâl
nirilor etc. Argumentul care 
urma sa convingă era : elevii 
sînt uteciști, organizația nu poa
te fi despărțită de școală. Sau, 
dacă se admitea necesitatea u- 
nei diferențieri, ea ținea , de 
tehnica desfășurării unei acțiuni. 
Concludent in sensul acesta este 
punctul de vedere exprimat de 
Mariana Hîncu, secretara birou
lui U.T.C. al clasei a Xl-a D. 
..In clasa noastră este o îmbi
nare fericita între clasă și U.T.C. 
Cum toți elevii clasei sînt

□
DANIEL POP,

cl. a X-a B
ANA MARIA TRAȘCĂ, 

cl. a Xll-a D
CRISTINA CERNEV, 

cl. a X-a A
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EVA SCHMIDT, 
cl. a IX-a C

uteciști, nu are rost să facem o 
demarcație. Poate de aceea adu
nările U.T.C. și orele de diri
genție sînt aidoma. Deosebirea 
este că Ia dirigenție la catedră 
stă tovarășa dirigintă, iar la a- 
dunare dînsa trece în bancă, Ia 
catedră se pun trei scaune și iau 
loc coordonatorii adunării 
U.T.C.".

Numai în aceasta să constea, 
oare, deosebirea ?

Nu inventăm noi. acum, prin
cipiul potrivit căruia activitatea 
organizației U.T.C. este specifi
că, prin conținut și nu prin 
chestiunile de procedură. El se 
află înscris la temelia muncii 
U.T.C., așa cum a fost formulat 
de partid. De altminteri, și Re
gulamentul liceelor de cultură 
generală, recent apărut, îl re
amintește : „Activitatea organi
zațiilor U.T.C. completează și a- 
dîncește, prin forme de activita
te specifice, munca educativă 
realizată de școală și se desfă
șoară in conformitate cu Statu
tul acestei organizații.

Personalul didactic sprijină 
organizația U.T.C. în realizarea 
sarcinilor politico-ideologice, în 
organizarea și desfășurarea ac
tivităților în afară de clasă și 
extrașcolare, participă alături de 
elevi la realizarea lor, promo- 
vînd continuu spiritul de iniția
tivă și independență, asigurînd 
crearea unui climat favorabil 
autoeducării și autoconducerii 
elevilor...".

Apar, deci, mai multe ele
mente :

Activitatea U.T.C. este speci
fică. Deci, chiar în situația cînd 
toți elevii sînt uteciști, viața de 

organizație nu poate fi confun
dată cu ora de dirigenție sau cu 
alte acțiuni școlare ;

Cadrele didactice sprijină 
munca U.T.C., stimulind spiri
tul de independență și autocon- 
ducere și nu părăsesc catedra 
așa, din tact pedagogic, după ce 
eventual au organizat ei acțiu
nea respectivă.

Nu ne formalizăm că interlo
cutorii noștri n-au desenat un 
hotar, ca pe hartă, între ceea ce 
fac ei, în completarea muncii 
educative a școlii, și nici n-avem 
ambiția de a întabelia de-o par-

ADA FISCHER, 
cl. a Xll-a A

te ce a făcut organizația U.T.C. 
și de alta ce a făcut școala. In 
definitiv, faptul că elevii parti
cipă la cercuri, la olimpiade, 
merg Ia concerte și' expoziții, 
frecventează biblioteca, fac sport 
și excursii este un cîștig incon
testabil.

N-ar deranja nici faptul că, 
atît școala, cît și organizația 
U. T. C., la un eventual bilanț, 
ar fi puse în situația de a se 
referi la aceleași și ace
leași acțiuni. în fond, dacă au 
fost bine gîndite și bine or
ganizate, profitul există, in
diferent cine a fost inițiatorul. 
Cu toate astea, nu se poate 
renunța în nici un chip la 
acel principiu potrivit, căruia 
activitatea de organizație tre
buie să aibă specificul său, în
trucît numai particularizind-o 
aceasta poate avea amprenta 
accentuată a tinereții. Iar o ac-

Pînă unde merge sprijinul dat de diriginte 
și de unde incepe răsfățul?

Din totalul întrebărilor echi
pei alte două veneau în spri
jinul clarificări aceleia de mai 
sus : „Vă autoconduceți, voi ini
țiali activitatea, voi o organi 
zați ? Cum intervin școala, di- 
riginții, profesorii în activitatea 
voastră ?"

Spre regretul nostru, și aces
tea au rămas în suspensie. S-a 
limpezit cu claritate doar ceea 
ce ține de sprijinul diriginților, 

tivitate tinerească, venită din 
partea organizației, are, impli
cit. acel element care transfor
mă pe elevi din spectatori în or
ganizatori. Altminteri se ajunge, 
ca în cazul nostru, la între
barea :

„Personal, ce acțiune, ori ac
țiuni, ai organizat ?“
să se ocolească răspunsul direct. 
Și vom vedea de ce.

S-a putut reține de la în
ceput : întrebarea n-a fost adre
sată unor simpli uteciști, ci u- 
nor membri ai activului U.T.C. 
din liceu, majoritatea secretari

T1TUS CRÎSNIC, 
cl. a Xl-a B

ai birourilor U.T.C. de clasă. 
Chiar și din partea unor simpli 
uteciști ar fi urmat să primim 
un răspuns direct, adică numin- 
du-se o acțiune ori mai multe, 
inițiate de ei, vorbindu-se des
pre realizarea unei sau unor 
sarcini de organizație. în defi
nitiv, în organizație nu avem 
de-a face cu organizatori și 
spectatori — deci cu atît mai 
mult așteptam un răspuns din 
partea unor cadre investite cu 
funcție organizatorică. Să ad
mitem că nu s-a uzitat de for
mula „eu am făcut", din mo
destie. Dacă am încerca să a- 
flăm în procente, cît la sută 
ocolirea răspunsului se datorea
ză modestiei, ar rămine încă un 
mare spațiu nemotivat. Sau mai 
degrabă motivat. Dar, aceasta 
nu mai este, ca modestia, în a- 
vantajul activului U.T.C. Din 
acest considerent discutăm : 

al profesorilor. N-a existat elev 
care, la discuția noastră, să nu 
spună ceva, să n-aducă un elo
giu. o mulțumire, să nu expri
me intr-un fel recunoștința pen
tru ceea ce face pentru U.T.C. 
tovarășa dirigintă, ori tovarășul 
profesor. Realmente, asemenea 
cuvinte impresionau, simțeam 
că profesorilor liceului nu le 
este nimic străin din ceea ce in
teresează și-i frămîntă pe elevii

bună-

lor, că-i cunosc și-i ajută. 
Transpărea din cuvintele lor 
dragostea și nevoia de a-1 avea 
pe profesor alături. Am notat 
lucrul acesta pentru a-i incu- 
noștința și pe dascăli cum gin- 
desc elevii despre ei, despre 
sprijinul pe care li-1 dau. Fie
care utecist s-a justificat de ce 
nu se pot lipsi de acest ajutor. 
Titus Crisnic explica, ’ “
oară, că el, in calitate de res
ponsabil cu probleme de propa
gandă în comitetul U.T.C. al 
școlii, nu s-ar putea descurca 
fără ajutorul diriginților și, mai 
ales, al profesorului de econo
mie politică. Nu se simte stă- 
pîn pe probleme, și e normal, 
el însuși se află Ia vîrsta for
mării, are nevoie de ajutor in 
ceea ce privește conceperea pla
nurilor de desfășurare a infor
mărilor politice. N-ar vedea alt
fel desfășurindu-se informările, 
decit la ora de dirigenție deoa
rece acolo se află de față și di
rigintele care poate oricînd lă
muri confuziile, adînci unele lu
cruri... Ada Fischer, clasa a 
Xll-a A, secretara biroului 
U.T.C., a explicat, la fel de con
vingător, că elevii ultimei clase, 
frămîntați de problemele viito
rului, găsesc numai la tovarășii 
diriginți ajutorul necesar. După 
cum alții, Mariana Hincu — cla
sa a XÎ-a D, Cristina Cernev — 
clasa a X-a A, Maria Tudor — 
clasa a Xl-a E, au remarcat că 
o excursie nu se poate lipsi de 
un profesor inițiator, o vizită la 
un muzeu are nevoie de asis- 

; tența profesorului de specialitate, 
un simpozion, de asemenea, și, 
în general, profesorul ori, mai 
exact, dirigintele trebuie să fie 
prezent pretutindeni.

De acord. E foarte bine așa. 
Cine se poate supăra că elevul 
îl acceptă pe matur, în cazul 
nostru, pe profesor, și în activi-

MARIANA HINCU, 
cl. a Xl-a D

CARMEN VLAD,
cl. a X-a E

tatea care se desfășoară în afara 
orarului școlar ? Dar de ce a 
fost atît de greu să ajungem, 
în final, la o concluzie limpede 
privind modul în care se reali
zează autoconducerea în cadrul 
organizației liceului sibian ? De 
fapt, nici n-am ajuns' să ne edi
ficăm dacă posibilitatea pe care 
o au uteciștii de a se autocon- 
duce în propria lor activitate 
constituie și o realitate. Nu cre
dem a fi fost un impediment 
faptul că, de la discuție, din mo
tive obiective, a lipsit secretarul 
comitetului U.T.C. Bănuim că 
nu el este acela care realizează, 
de unul singur, autoconducerea. 
Suspectăm mai degrabă că în 
cadrul organizației U.T.C. din 
școală nu se știe ce este aceea 
autoconducere. Ni s-a spus : 
„ne autoconducem. noi venim 
cu sugestiile, ideile sînt întot
deauna ale noastre, nl se cere 
părerea, noi inițiem, noi facem". 
Ce, cum, cit, cine a făcut ceva 
anume ? — n-am aflat.

Ada Fischer spunea, la un mo
ment dat : „Sîntem tineri, capa
bili de a ne evidenția persona
litatea, și ce poate fi mai plă
cut și mai satisfăcător decît să 
ai posibilitatea să te afirmi, 
să-ți exprimi opinia, să com
bați sau să aprobi, să întrebi 
sau să răspunzi ? Entuziasmul 
celor de 18 ani își găsește de
plina desfășurare în activitățile 
organizate pc linie U.T.C.. bine
înțeles în limitele admisibilu
lui". Foarte adevărat și foarte 
frumos spus. Atunci de ce atît 
de anevoie se poate detecta acel 
ceva care ține de organizația lor 
— de la inițiativă pînă la rea

lizare și la efect ? Cei doi ute
ciști din clasa a IX-a, Eva 
Schmidt și Dorel Chelărescu, de 
două trimestre membri ai acti
vului, au declarat că sînt de-a 
dreptul impresionați că fac parte 
dintr-o organizație U.T.C. atît de 
puternică, ca cea din liceul în 
care au intrat, că este o mare 
deosebire intre activitatea de 3 
aici și cea pe care au depus-o 
în școala generală. N-am reușit 
să obținem insă concretizarea in 
ce se exprimă deosebirea, prin 
ce este puternică organizația. 
Mai cu seamă că nici nu văd 
de ce ar exista o deosebire în
tre adunarea U.T.C. și ora de 
dirigenție, de ce ar fi delimitări 
între activitatea școlii și cea a 
organizației.

E limpede, undeva există un 
punct vulnerabil și acesta s-a 
subînțeles din cuvintul elevilor, 
dar, mai ales, din discuția finală 
cu indrumătoarea U.T.C.. și to
varășa Felicia Cărăuș, directoa
rea adjunctă a liceului. El a- 
parține, trebuie să adăugăm, 
nu numai liceului din Sibiu.

Profesorii și mai cu seamă di- 
riginții își răsfață elevii. Am 
auzit și argumentul suprem : au 
mult de învățat, n-au timp, nu-i 
putem solicita să facă prea mult. 
De aici pînă la tutelă și coma
sarea activităților, e doar un pas 
și pasul se face. Să nu ne auto- 
încîntăm că elevii doresc spriji
nul cadrelor didactice și în ac
tivități pe care și le-ar putea 
face singuri. Le este mai comod. 
Sprijinul înseamnă, de fapt, 
preluare de sarcini, motiv pen
tru care, adesea, elevii spun am 
participat la cutare acțiune și 
nu am organizat cutare acțiune. 
Mai exact, practica aceasta se 
numește tutelă. îngrijorător, dar 
se accentuează tendința ca or
ganizația U.T.C. să facă numai 
ceea ce concep profesorii, școa-

MARIA TUDOR, 
cl. a Xl-a E

DANIELA ALBULESCU,
cl. a Xl-a B

la, sau. cum am mai notat, să 
participe la ceea ce întreprind, 
cu competență, diriginții. în 
practică se admite ca activita
tea specifică organizației să fie 
participarea, mobilizarea la ac
țiuni deja făcute de cineva. Di
rectoarea adjunctă a liceului, 
tovarășa Felicia Cărăuș, spu
nea la un moment dat un ade- 
văr din care se poate înțelege 
de ce se petrec lucrurile astfel. 
..De mici, din pionierie, elevii 
sînt menajați, cocoloșiți, lăsați, 
chipurile, să se ocupe doar cu 
învățătura. Cei mai buni elevi, 
potrivit unei eronate concepții, 
nu pot fi și niște activi uteciști. 
Vedeți, uteciștii care au parti
cipat Ia discuția de față sînt 
elevi buni, dar n-au personali
tate ca uteciști, se lasă dirijați, 
așteaptă prea mult să li se 
spună ce să facă, de aceea di- 
riginții preiau ceea ce ar tre
bui să facă ei. Am senzația 
că o anume pasivitate deter
mină colectivele de uteciști 
din unele clase să aleagă în bi
rouri pe cei care sint mai do
cili. în felul acesta au credința 
că le vor cere lor mai puțin. 
Cred că organizația ar trebui să 
se ocupe cu insistentă să-și for
meze activul din rîndul uteciști- 
lor care întrunesc toate condi
țiile : sînt excelenți la învăță
tură, inventivi, dinamici, capa
bili să-și împartă bine timpul 
între activitatea de .elev și cea 
de organizație. S-ar crea astfel 
un activ U.T.C. foarte puternic, 
cu personalitate și mobilitate, 
cu inițiativă și în continuă stare 
de acțiune, capabil să-și impună 
punctul de vedere, în stare să 

magnetizeze întregul colectiv de 
uteciști și elevi pentru ceea ce 
întreprinde organizația". împăr
tășim punctul de vedere, ca și 
pe acela, tot de dînsa susținut, 
ca îndrumătorii- activității U.T.C. 
să depisteze din clasa a IX-a pe 
acei uteciști care întrunesc cali
tăți de conducători ai vieții 
U.T.C. în școală și să-i pregă
tească cu temeinicie, un an în
treg, incit, apoi, in următorii 
ani de liceu să poată prelua a- 
tribuțiile de organizatori ai tu
turor activităților de organizație.

Cum se poate 
ajunge de la 
idei numeroase 

și valoroase 
la uniformitatea 

petrecerii timpului liber ?
Notam mai sus că toți inter- 

locuitorii noștri au căutat să ne 
convingă că sînt spontani și fac 
o mulțime de sugestii, că furni
zează un noian de idei privind 
petrecerea timpului liber, incit 
ar fi suficient să ocupe spațiul 
extrașcolar. Puterea de convin
gere a scăzut brusc cînd a ve
nit vorba de transformarea idei
lor în acțiune. Nu, nu afirmăm 
că elevii din liceul amintit 
n-au preocupări interesante in 
timpul lor liber. Ar însemna să 
ignorăm o realitate. Elevii — 
și ne-au vorbit despre aceasta 
toți coechipierii noștri — trăiesc 
viața cultural-științifică a ora
șului, profită de tot ceea ce a- 
cesta le oferă. Există de acum 
obișnuința frecventării concer
telor, cu sau fără abonament. 
Se citește mult. Se face sport. 
Nu mai vorbim de excursii, în 
domeniul cărora o tradiție so
lidă se preia de fiecare promo
ție de elevi. Se dansează la reu
niunile făcute in școală cu des
tulă frecvență. Iar televizorul 
completează dacă nu cumva stă 
chiar la temelia programului 
din timpul liber al elevilor.

Deci, ce s-ar mai putea cere ? 
Tocmai ceea ce ar dori elevii : 
mai puțină uniformitate. Ni s-a 
vorbit de la clasa a IX-a. și pînă 
la a XII-a despre aceeași întâl
nire cu actorul și regizorul Dan 
Nasta ; despre aceleași audiții 
de concerte, aceleași filme 
vizionate, aceeași ultimă re
uniune cu dans, consacrată pre- 
mianților la olimpiadele școlare, 
despre aceleași excursii.

Știm, timpul este măsurat. 
Celui ce vrea să-și facă datoria 
de elev la modul exemplar, îi 
rămîn puține ore după lecții. 
Dar îi rămîn. Acest timp poate 
fi devorat mai întîi de neștiința 
de a-1 folosi, de plictiseală, mo
notonie, dar poate fi devorat de 
preocupări care nu așează ni
mic valoric în viața spirituală 
a tînărului. Se spune că acest 
timp scurt poate fi dilatat ori, 
dimpotrivă, contractat, in func
ție de experiența noastră, de 
dorința noastră de a face ceva 
util, nu orice numai să treacă o- 
rele. Trebuie s-o recunoaștem, 
elevul n-are o experiență prea 
mare, incit prin puterea lui să 
dilate timpul. Și dacă nimeni nu 
se ocupă cu insistență de acea 
parte a timpului pe care impro
priu îl numim liber, îl poate 
irosi, fără măcar a ști exact pe 
ce. Nu ne vom sluji decît de un 
exemplu, oferit de Daniel Pop. 
El ne mărturisea că foarte mulți 
colegi au un adevărat cult per 
tru muzica ușoară. Sint Ia cu . 
rent cu totul în acest domeniu, 
se documentează, citesc și află 
despre apariția a fel de fel de 
orchestre, fel de fel de formații, 
fac imprimări de la radio, de la 
prieteni. L-am întrebat : ați dis
cutat vreodată despre muzica 
ușoară ? Ați făcut voi, organiza
ția, cu ajutorul acestor pasio
nați, audiții care să vă ofere o- 
eazia să discutați despre valoare 
și nonvaloare in muzica ușoa
ră ? De ce nu inițiați un ciclu 
de cultură muzicală, pe secții, 
cu o secție de muzică ușoară, 
sub patronajul organizației, in
cit să se promoveze o muzică 
bună, iar elevul șă reziste ten
tației de a se așeza lingă apa
ratul de radio ori magnetofon 
ore întregi ascultând, de-a val
ma, muzică bună, muzică proas
tă sau, pur și simplu... zgomot? 
Nu, nu s-a făcut. După cum or
ganizația n-a fost suficient de 
receptivă nici la marele interes 
pe care îl dovedesc elevii liceu
lui de a se întâlni și discuta cu 
personalități din diverse do
menii de activitate. Nu-i ușor 
să-1 soliciți, de pildă, pe acade
micianul Grigore Moisil să vină 
la o întîlnire cu elevii din Si
biu. dar e posibil. Nici domnia 
sa și mei alți dascăli de presti
giu n-ar refuza o invitație veni
tă din partea organizației U.T.C. 
de la Liceul „Gh. Lazâr" din 
Sibiu. Cu interes și îndrăzneală 
se poate realiza. Totul este ca 
organizația U.T.C. să nu se bi- 
zuie că altcineva o va face în 
locul său, să nu se justifice. 
Prin organizația U.T.C. se reali
zează întreaga activitate extra- 
școlară și răspunderea aceasta 
trebuie să capete contur. Ute
ciștii cu care discutat ne-au 
atras atenția în cîteva rînduri 
că mulți colegi sînt pasivi, vin 
cu greu la acțiunile la care sint 
chomați._ se eschivează cit pok 
Poate că este așa. Dar. cu si
guranță este așa mai ales cen
tru că sint invitați în calitate 
de spectatori. Și nu mai puțin 
pentru că, în fiecare clasa, ac
țiunile se reiau. îneît un elev 
poate ajunge șă viziteze, bună
oară, ani la rind, organizat, cu 
școala, un anumit muzeu, o a- 
numită localitate, un anumit 
spectacol, să se întâlnească cu 
un anumit om, ușor de solicitat 
să vină printre elevi fiindcă 
este din localitate, ori are o a- 
numită prietenie pentru școală.

Se spune adesea, și s-a spus 
și la discuția noastră : prefera
bil mai puține activități, dar 
bine făcute, atractive, cu care 
să mergem la sigur, știind că 
plac. Este just, cu amendamen
tul ca acestea să se adreseze 
colectivului respectiv, pasiunilor 
membrilor săi, să fie utile. Iar 
cei care le realizează să fie 
elevii, chiar dacă, undeva, pe a- 
proape se găsesc și ajutorul și 
îndrumarea oferite de dascăli.

LUCREȚIA LUSTIG 
MARIETA VIDRAȘCU
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Primire la C. C. al P. C. R. •
Marți dupa-amiază, tovarășul 

Paul Niculescu-Mizil, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent, secretar al C.C. 
al P.C.R., l-a primit pe Frigyes 
Puja, membru al C. C. al 
P.M.S.U., prim-adjunct al minis
trului afacerilor externe al R. P. 
Ungare, care, la invitația Minis
terului Afacerilor Externe, a fă-

cut o vizită de prietenie în Ro- 
mânia.

La primire, care s-a desfășu- 
rat într-o atmosferă tovărășeas- W 
că, a participat George Maco- 
vescu, prim-adjunct al ministrului 
afacerilor externe. ”

A fost de față Ferenc Martin, 
ambasadorul R. P. Ungare 
București. la«

Delegația P. C. R. condusă de tovarășul
Cheorghe Pană s-a înapoiat în Capitală

VEȘTI DE PE TRASEELE

Crosului tineretului
mai populară și iubită

CLUBUL SUPORTERILOR
începînd cu numărul de astăzi al „Scînteii tineretului*» 

o dată pe săptămînă, oferim cititorilor noștri, suporterilor 
echipei naționale, în acest chenar al paginii, situația la zi a 
pregătirilor fotbaliștilor tricolori pentru „El Mundial ’70". 
Vor fi, deci, oaspeți ai rubricii noastre de sport, antrenorul 
reprezentativei române, Angelo Niculescu, medicul lotului, 
jucători, tehnicieni și reprezentanți ai Federației, angrenați 
în „campania mexicană".

Delegația Partidului Comunist 
Român, condusă de tovarășul 
Gheorghe Pană, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., care, la invitația Partidu
lui Comunist din Marea Britanie, 
a făcut o vizită în această țară, 
s-a înapoiat marți seara în Ca
pitală.

Din delegație au făcut parte 
tovarășii Alexandru Sencovici, 
membru al C.C. al P.C.R., și

Ștefan Andrei, membru supleant 
al C.C. al P.C.R., prim-adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost întîmpi- 
nată de tovarășii Virgil Trotin. 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, secre
tar al C.C. al P.C.R., Dumitru 
Balalia și Ion Savu, membri 
C.C. al P.C.R., de activiști 
partid.

Cea __ ____ ..
competiție de masă a primăve
rii, „Crosul tineretului", se află 
în actualitate pe agenda sporti
vă a organizațiilor U.T.C. Prima 
etapă și cea mai importantă — 
aceea pe clasă, ani de studii, 
școală, sat. C.A.P., comună — se 
apropie de sfîrșit. Zilnic ne so
sesc la redacție vești de pe tra
seele crosului.

ai 
de

11OO concurenți 
la start

Vizita ministrului afacerilor
externe și cooperării 

cii Burundi

™ într-un cadru de mare sărbă
toare tinerească, duminică dimi- 

_ neață. în prezența unei nume- 
roase asistențe, s-a desfășurat la 
Galați faza pe municipiu a 
crosului tineretului. Datori- 

£ tă eforturilor conjugate ale 
(Vrnitetiihil municipal Ga- 

__ U.T.C.. Consiliului
• județean al sindicatelor al 

C.M.E.F.S. întrecerea celor
peste 1 100 de muncitori, elevi 
_i a întrunit toate

unui deplin succes.

Comitetului 
lăți al

insemnat o singură alergare izo
lată : ea a avut loc 
așa-zise sub-etape 
pe clase, și între 
iilor din comuna 
ne relatează VASILE NEAGU, 
secretarul comitetului comu
nal U.T.C. Pentru faza ur
mătoare, profesorii GEOR
GE POPA, MIHAI DUMI
TRU și GICA POPESCU — trei 
dintre cadrele didactice de spe
cialitate care și-au adus o lău
dabilă contribuție la reușita cro
sului — pregătesc cu atenție 
concurenții care s-au calificat 
mai departe. Chiar dacă nu 
avem veleități de a ocupa un 
loc pe podium, Ia finala pe 
țară, deși cîțiva crosiști de-ai 
noștri au un stil dc veritabili 
performeri, ne bucurăm cel mai 
mult că alergarea simplă, exer
cițiu! fizic, fac parte din preo
cupările cotidiene ale elevilor, 
ale tinerilor din comuna noa
stră"

după cîteva 
organizate 

clasele șco- 
noastră —

Antrenorul Angelo ftliculescu face

La invitația ministrului aface
rilor externe al Republicii Socia
liste România, Comeliu Mănescu, 
marți după-amiază a sosit în Ca
pitală. într-o vizită oficială, mi
nistrul afacerilor externe și coo
perării al Republicii Burundi. 
Ndabakwaje Libere.

Oaspetele este însoțit de Albin 
Nymoya, director general în Mi-

Petrice

AGENDA

nislerul Agriculturii, __
Natahorubuze, director general 
al planului, Philippe Rurashitse, 
însărcinat cu afaceri ad-interim 
al Republicii Burundi la Cairo.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, ministrul burundez a fost 
întâmpinat de Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, Pe
tru Burlacu, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, Filip To- 
mulescu, adjunct al ministrului 
agriculturii și silviculturii, func
ționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe și Ministerul 
Comerțului Exterior.

• și studenți
atributele ----- —,---- --------
Se cuvine a evidenția aportul 
adus de profesorii O. Tfrim. 

M O. Tamandi, H. Zorișteanu. Ton
Mușat, St. Constantin și a altor 
cadre didactice la reușita aces- 

A tei manifestări a tinereții, lată 
cîștigfitOrîi : .600 metri, junioare
II -. Maria Vlad (Liceul nr. 4) ; 

• 1000 metri, juniori ÎI : Liviu
Badea (Liceul nr. 4) ; 800 metri, 
junioare T : Ghinița Coadă (Li- 
ceul economic) ; 1500 metri, ju- 

9 niori T • Viorel Seican (Liceul
nr. 4) : 800 metri, senioare : 
Ilinca Iâcob (Liceul pedagogic); 

A lSâO metri.
Paraschiv ( 
facultatea <

R. VIOREL

„Numărătoarea inversă" — 
care precede „lansarea" echi
pei României la C.M. din 
Mexic — a început, deci, ieri, 
cînd 20 de jucători au fost 
convocați la București pentru 
o scurtă perioadă de pregăti
re în comun. Fină la meciul 
cu Anglia mai sînt, începînd 
de astăzi, 61 de zile! Dar fi
lele calendarului vor zbura 
una după alta și, în după a- 
miaza zilei de 2 iunie, băieții 
mei vor căuta, pe stadionul 
„Jalisco" din Guadalajara, 
să-l convingă pe Sir Alf Ram
sey că acel 1—1 de pe Wem
bley n-a fost fructul unei în
tâmplări... Pînă la întâlnirea 
cu Bobby Moore, Banks, Bo
bby Charlton et comp, „trico
lorii", antrenorii și dumnea-

O. Tfrim.

seniori : Gheotghe 
(Institutul pedagogic, 
de educație fizică),

T. SIRIOPOL

(Agerpres) O comună

CORESPONDENȚE NEFRANCATE

• LA INVITAȚIA Consiliului 
Național al Frontului Unității 
Socialiste, a sosit în Capitală 
președintele Partidului Venstre 
(liberal) dili NdrvCgia. Gunnar 
Garbo. împreună cu soția.

în cUrstll zilei de marți, oas
petele a făcut o vi^tă la Consi
liul Național al Frontului Unită
ții Socialiste uncle a avut o între
vedere cu Mihail Levente, secre
tar al Consiliului Național-

CRONICA
cu... 850 

de crosisti
U.T.C

• MARȚI DUPĂ-AMIAZĂ, a 
sosit în Capitala, o delegație de 
activiști ai Partidului Comunist 
Bulgar, condusă de irig. Dimi- 
tăr Ionov, adjunct de șef de sec
ție la C.C. al P.C. Bulgar, care 
la inVitatia Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român 
va face o vizită de schimb de 
experiență în țara noastră.

• DELEGAȚIA Consiliului 
municipal al orașului Teheran, 

c*^dusă de Gholamreza Nikpey, 
primarul municipiului, care ne-a 
vizitat țara la invitația Consiliu
lui popular al municipiului 
București, a părăsit marți Capi
tala, îndreptîndu-se spre patrie.

(Agerpres)

La invitația C.C. a! U.T.C. 
ne vizitează țara o delegație 
a Uniunii Tineretului Comu
nist Leninist din Uniunea 
Sovietică. în ultimele zile, 
oaspeții sovietici au vizitat 
orașele Craiova și Timișoara. 
La Craiova membrii delega
ției au vizitat Uzina „Electro- 
putereM și Universitatea. Cu 
acest prilej, au avut loc con
vorbiri cu cadre de condu
cere și activiști U.T.C. din 
uzină, iar la Universitate cu 
reprezentanți ai conducerii 
acesteia și cu membri ai con
siliului U.A.S.

La Timișoara, după ce a 
fost vizitat orașul, precum și 
cîteva laboratoare ale Insti
tutului Politehnic, membrii 
delegației s-au întîlnit cu re
prezentanți ai consiliului 
U.A.S. din institut. Oaspeții 
s-au întîlnit cu membri ai 
secretariatului Comitetului 
județean U.T.C. Timiș și au 
participat la un spectacol dat 
în cinstea lor de ansamblul 
folcloric a! centrului univer
sitar. „Doina Timișului". De
legația își continuă vizita.

" Crosul — etapa pe comună -*■ 
organizat duminică la Bolintî- 

—nul din Vale s-a bucurat de un 
W ecou considerabil. în cadrul 

unei duminici sportive dc mare 
amploare, în care au mai avut 
loc întreceri la Volei, fotbal, 
handbal și ciclism, peste 850 dn 
tineri și-au disputat dreptul de 
a participa la faza următoare 
a competiției, pe centrele de-oo--\ 
mune ale județului Ilfov....,

• Grupați pe categorii de vîrstă. 
pe trasee cu grade diferențiate 
de dificultate, băieții și fetele, 
pionieri și uteciști ai Școlii ge- 

V aerale și ai Liceului „Dimitrie 
Boiiritirieahu" din localitate au 
demonstrat cu acest prilej că 

£ pentru ei, crosul este unul 
din cele mai îndrăgite spor
turi. De altfel, cele mai 

di gestive secvențe ale întFeofcri-j- 
au fost transmise și la 
ziune. Dar pe lîrigă deplina reu-

• șita a acestei acțiuni de propor
ții, trebuie să menționăm si ex
celenta propagandă făcută cro- 
sului în fața celor peste 1 500

9 <le spectatori, locuitori ai comu
nei Bolintinul din Vale și ai lo-

Â calităților învecinate : Malv
Spart, Crivina, Poenari etc. 
.Dar această etapă a crosului 

0b de la Bolintinul din Vale nu a

Printre inițiativele valoroase ale U.T.C. in domeniul sportului 
de masă este și aceea a organizării „CROSULUI TINERETULUl“ 
competiție ce se bucură de un deosebit succes atît prin rezulta
tele obținute în ceea ce privește marea masă de tineri ahgrenați 
în activitatea sportivă, cit și pentru descoperirea de noi talente. 
Aș vrea să mă opresc la cîteva prevederi ale regulamentului. 
Printre stipulațiile acestuia se specifică la capitolul TI „Criterii 
de participare" că nu au dreptul să participe în cadrul întrece
rilor sportivi clasificați, indiferent de ramura sportivă și de 
categoria de clasificare. De asemenea, nu se admite partici
parea sportivilor la alte categorii de vîrstă în afara celor în 
care se încadrează.

Cu toate acestea la ambele ediții ale finalelor Crosului Tine
retului, unii responsabili ai comisiilor județene nu au respectat 
acest aliniat din regulament deși era bine cunoscut. Cui ser
vește, dacă aducem la start sportivi care au făcut parte din 
loturile republicane de juniori sau din cluburile sportive de 
performanța ? Ce satisfacții pot avea acești atleți consacrați cînd 
întrec niște începători ?

Se pare, după prognoză, că timpul va fi favorabil celor ce 
vor participa la diferitele etape ale competiției în acest an.

DACĂ
Cu ocazia analizelor comisiilor județene de atletism, care au 
avut-Joc..în lunile decembrie 196» și ianuarie 1970, activiștii - 

-fe3ferațier*aeCatT3iisn) și organele ei voluntare au dat indicații 
sa fîe sprijinită în mod deosebit această competiție, organizînd 
antrenamente și concursuri săptămînale cu tinerii începători în 
scopul do a-i pregăti cît mai temeinic pentru toate etapele în
trecerii.

De asemenea, credem că este de datoria secțiilor de propa
gandă ale C.J E.F.S.-urilor să se ocupe de popularizarea acestei 
importante competiții a tineretului din școli, instituții, comune, 
întreprinderi, unități militare etc. angrenîndu-i pe terenurile de 
sport și scutind în evidență efectele fiziologice binefăcătoare ce 
le au alergările asupra organismului. Totodată trebuie rezoivațâ 
o problemă;importantă care a fost uneori neglijată la edițiile 
trecute î- uceea a» vizitei medicale prealabile, o primă condiție-âL 
participafi4.' SînOonvins că în urma acestor sugestii, C.J.E.F.S., 
comitetele județene U.T.C., asociațiile sportive, vor acorda o 
atenție mai mare pregătirilor pentru „Crosul Tineretului0 din 
acest an care așa cum ne-a demonstrat — va crea posibili
tatea descoperirii a noi elemente pentru sportul de performanță 
și totodată va contribui în mod considerabil la o pregătire fizică 
mai bună a tineretului nostru de la orașe și sate

VICTOR FIREA
secretar general 

al Federației Române de Atletism

(Urinare din pag. I)

foarte buri, pus pe muncă, 
treabă serioasă și de lungă 
rată. Putem fi satisfăcuți 
atît ? Vedeți dumneavoastră, o 
examinare de această natură nu 
trebuie făcută din prezentul 
imediat ci din perspectiva unui 
timp socialist, un timp al unei 
societăți care vizează departe și 
vizează nu numai construirea 
unei baze tehnico-materiale dez
voltate și multilaterale, dar și 
relații interurbane de un tip cu 
totul nou. Deci viziunea socie
tății noastre e foarte exigentă
— și nici nu poate fi altfel - 
in această privință. Programele 
noastre de dezvoltare economică 
sînt nu numai deosebit de am
bițioase dar și perfect realiste. 
Ele trebuie să fie realizate și 
vor fi realizate întocmai. Dar cu 
ce energie umană ? Evident, e 
nevoie de o uriașă energie lu
crativă, dar o astfel de energie 
a dezvoltat și burghezia în țări 
astăzi cu o economie avansată. 
De o astfel de energie avem ne
voie ? Nu. de un alt tip de ener
gie avem nevoie, de un alt su
port de pe care să se înalțe a- 
ceastă energie...

V. ARACHELÎAN : Desigur, 
de o energie care să depășească 
o cointeresare materiala de azi 
pe mîine, reacție pur pragma
tică care ține de tipul relațiilor 
capitaliste.

N. BELLU: De aceea locul 
eticului în societatea pe care 
o edificăm, într-o societate 
care a lichidat proprietatea pri
vată asupra mijloacelor de pro
ducție. este vital și nu putem 
lăsa lucrurile să meargă de la 
sine în coada evenimentelor, nu 
putem lăsa ca noua morală, noul 
tip de relații interumane să Se 
dezvolte spontan.

V. ARACHELÎAN : S-ar putea 
argumenta — e adevărat că nu 
subscriem nicidecum la aceste 
argumente ! — că burghezia a 
dezvoltat — și a atins chiar — 
in unele țări uri standard ridicat 
de viață.

N. BELLU : Lucrurile nu sînt 
atit de complicate cum mai cred 
unii. Nu este oare sîrriptomatic 
că lă un anumit nivel de bună
stare în aceste țări se înregis
trează feriomene în masă de 
descompunere morală ? ’ O trei
me dintre studenții americani
— o spune președintele S.U.A. !
— se droghează. 16 la sută din 
elevii americani șe droghează și 
ei ; sînt doar două exemple 
diritf*un lung șir de manifestări 
alarmante dc descompunere

pe 
du-

cu

morală și astea înregistrate la un 
anumit nivel de bunăstare. De 
aceea spun că programul nostru 
de dezvoltare economică, de 
realizare a unui înalt nivel de 
bunăstare trebuie însoțit de e- 
forturi programatice pentru 
construirea in perspectivă a 
omului nou. a unui tip uman 
propriu socialismului.

V. POPESCU : Realizările în 
direcția edificării acestui tip 
uman — care nu-s deloc negli
jabile — ar trebui continuate pe 
o scară largă, direcționate de un 
plan major de acțiune cu o lun
gă rază de perspectivă.

ca atare la diferite grade de în
vățămînt. Al doilea argument ar 
fi cel al tradiției școlii româ
nești.

N. BELLU : Prezența eticii în 
vechea noastră școală a fost 
sporadică ; n-a avut o continui
tate absolută și asta din cauza 
oscilațiilor politice : un ministru 
introducea etica în liceu, un al
tul avea o altă părere. La fel 
ca și logica sau filozofia, etica 
â fost supusă la un tratament 
inconsecvent.

S. STOICA ♦ Oricum se poate 
vorbi de o tradiție...

N. BELLU : Și încă cum! Nu-

cînd trecerea de la capitalism la 
socialism a realizat mutații fun
damentale și ethosul nostru este 
afectat și el de mari transfor
mări — pe de o parte vechea 
moralitate este compromisă în 
plan principial, iar pe de altă 
parte noua moralitate nu a reu
șit să fixeze la nivelul indivizi
lor pluralitatea normelor sale ; 
iată de ce consider că prezența 
eticii în liceu este o cerință o- 
biectivă. Dacă în trecut s-a sim
țit nevoia unei orientări etice 
clare, cu atît mai mult avem noi 
nevoie astăzi.

V. ARACHELÎAN : Accepta-

generale — și mai puțin la ni
velul formării modelului omului 
de mîine al societății noastre. 
Explicația este una care ține de 
formația lor profesională : in 
universitate nu s-a acordat a- 
atenția cuvenită eticii — ca o 
disciplină științifică de sine stă
tătoare —, nu au o formație și o 
viziune științifică temeinică a- 
supra eticii.

N. BELLU : Ba. mai mult, 
avem institute pedagogice de 
3 ani. Foarte necesare ! Pregă
tesc cadre didactice, nu ? Da. 
dar nu se predă etica, nu există 
nici un curs de etică și presu-

FORMAREA
OMULUI NOU

S. STOICA : M-aș înscrie în 
discuție mai ales că s*a pregătit 
cadrul general al temei pe care 
o abordăm ! Consider că proble
matica etică, morală a tinărului 
este încă prea mult lăsată — 
mergînd pe linia minimei re
zistențe — în seama spontanei
tății. Eu consider că neintrodu- 
cerea eticii în liceu — și nu nu
mai în liceu, ci și la școlile ge
nerale — constituie o gravă e- 
roare, deși ău existat și pînă a- 
cum propuneri de lichidare a 
acestei greșeli. Absența acestei 
discipline explică — în bună 
măsură — multe din faptele re
probabile care se produc în rîri- 
dul elevilor. Dar. introducerea 
eticii în liceu...

V. ARACHELÎAN : V-aș rUga 
să argumentați această opinie !

S. STOICA : Un argument ar 
fi — pe lingă cele expuse de to
varășul Beliu asupra importan
ței vitale pe care o are pentru 
societatea noastră socialistă, 
morala -* că la o cît de su
mară cercetare a programelor 
de învățămînt din lume, etica 
este prejma îrttr-uh toi sau al
tul : fie suplinită de religie» fie. 
așa cum este în Japonia, îâltiată

mai că forma veche este inac
ceptabilă. Să mă explic puțin. 
Educația morală în vechea 
școală începea cu religia. Cum 
șe preda religia în școala pri
mară ? -* 
rele ea 
modele 
păneau 
zitateâ, .
multe altele pe care morala re
ligioasă le asimilase de-a lungul 
secolelor din viața laică. (Cui 
servea, în final, această morală 
hste obiectul unei alte discuții). 
Mai tîrziu, în clasele de liceu, în 
orele de filozofie și de etică — 
cîte și cbm se făceau — se dă
dea o anumită organizare cultă 
la un material de problematică, 
de morală descriptivă acumula
tă din clasele mici de școală. De 
altfel, noi avem manuale de e- 
tică tipărite încă 
secolului trecut ; 
sînt barate și de 
gioase, dar acela 
mentalitatea dominantă a epocii. 
Preocupări, după cum se vede, 
în acest sens existau.

S. STOICA : Dacă înainte 
vreme eticii i s-a rezervat un 
loc in preocupările școlii, astăzi,

Pe lingă atîtea lucruri 
dădea descrierea unor 

de viață în care precum- 
valori morale ca genero- 
spiritul de sacrificiu și

de la sfîrșitul 
sînt învechite, 
probleme reli- 
era timpul și

rea acestui deziderat — intro
ducerea eticii ca un obiect de 
sine stătător în școală — nu se 
poate face fără a intra în pole
mică cu alte opinii, fără a epui
za toate contraargumentele po
sibile. De aceea vreau să vă 
pun în fața unui astfel de con- 
traargument : școala servește, se 
știe, unui complex instructiv-e- 
ducativ. Veți fi de acord cu mine 
că excluzînd oreie (le dirigen- 
ție, obiectul de educație cetă
țenească. fiecare oră de curs are 
implicată în afara funcției sale 
informative și una educativă.

N. BELLU : în principiu, da, 
dar să vedem ce se întîmplă 
practic. Să le luăm pe rînd.

I. UTO : Dacă sînteți de acord 
că experiența pe care am acu
mulat-o de-a lungul anilor în 
învățămintul liceal îmi dă posi
bilitatea să vă vorbesc dintr-o 
cunoaștere nemijlocită a realită
ții școlare, atunci să-mi permi
teți să răspund eu la contraar- 
gumentul presupus mai înainte. 
Profesorii noștri, indiferent de 
generația din care provin, cu
nosc morala socialistă, mai ales, 
la nivelul principiilor — deseori 
la nivelul principiilor cele mai

puneți singuri că viitorii profe
sori nu au nici un fel de cunoș
tințe calificate de acest gen.

V. POPESCU : Se vor găsi 
unii să spună că nu avem 
cursuri pentru că nu avem pro
fesori, nu avem nici manuale și 
așa mai departe. Cînd e să cău
tăm argumente...

I. UTO : Dar această insufi
ciență generează și o mentalita
te greșită. Noi vorbim de carac
terul formativ al invățămîntu- 
lui, dar în încercarea noastră de 
a-î convinge pe profesori să 
facă mai mult din punct de ve
dere educativ cu elevii nu în
totdeauna ne facem înțeleși. 
Chiar orele de dirigenție se 
transformă nu arareori într-o 
anexă a specialității profesoru- 
lui-diriginte. Cel de fizică dis
cută, de pildă, despre Einstein. 
Foarte bine ! Dar în loc să pună 
accentul pe evidențierea acelor 
trăsături de caracter, pe contu
rarea portretului moral al ma
relui savant, prelegerea profe
sorului face loc cu prioritate re
levării meritelor științifice ale 
acestuia. Un alt exemplu. NOî 
am inițiat, cu concursul Cabine
tului de partid, un cerc pentru

campionat Și cu asta, la re* 
vedere, pe miercurea viitoare.

P.S. Ieri după-amiază, se- 
lecționabilii au urmărit în sala 
clubului de la complexul 
sportiv „23 August" aspecte 
filmate do la meciurile Bel
gia — Anglia, F. C. Sevilla — 
Cehoslovacia și Rapid — F.C. 
Argeș, după care au urmat 
discuții. Deci, un dialog cu 
adversarii noștri cu mult îna
inte de lovitura de începere.

ROMANIA (TINERET) 
A CÎST1GĂT 

CUPA TARILOR LATINE" 
LA HANDBAL

voastră, dragi cititori, vom trăi 
împreună clipe de emoție, de 
speranțe. Pentru mine, grijile 
ce nu-mi dau odihnă au și a- 
părut, căci miercurea viitoare, 
în partida amicală cu R. F. a 
Germaniei, de la Stuttgart, 
nu pot prezenta cel mai bun 
„11" : Hălmăgeanu și Luces- 
cu, doi dintre oamenii de 
bază ai echipei, sînt acciden
tați și recuperarea lor este 
foarte puțin probabilă. Mă 
gîndesc ca în locul lui Bu
jor Hălmăgeanu să-l utilizez 
pe Sătmăreanu, urmînd ca 
fundaș dreapta să joace Ivăn- 
cescu; o altă „variantă" ar fi 
cu Lupescu fundaș central, 
alături de Dinu.

Tricoul vacant cu nr. 11 va 
fi îmbrăcat ori de Kallo, ori 
de Radu Nunweiller. Dacă 
Radu va evolua pe stingă, a- 
tunci îl „împing" pe Dinu, la 
mijloc, lingă Dumitru și-l fo-

losesc pe Pescaru fundaș cen
tral stingă. După cum obser
vați, am de rezolvat o ecuație 
cu două necunoscute, ale că
rei soluții voi încerca să le 
găsesc azi, cînd selecționa- 
bilii vor întâlni — pe stadio
nul din Șos. Ștefan cel Mare 
(ora 16,00) — într-un joc de 
verificare, echipa de t.ineret- 
rezerve a clubului Dinamo 
București.

In încheierea primelor mele 
„confidențe publice", cîteva 
cuvinte despre modificările o- 
perate în componența lotului. 
Am renunțat, deocamdată, la 
„brazilienii" Ghiță, Lupescu 
și Dan, care nu s-au compor
tat la înălțimea așteptărilor în 
turneul de peste ocean. în 
schimb, am promovat în lot 
pe Adamache, Ivăncescu, Pes
caru, Tuf an și Kallo, eviden
tial în turneul de la antipozi, 
precum și în partidele de

FINALA CAMPIONATELOR
NAȚIONALE ȘCOLARE 

GIMNASTICĂDE
în curind un e- 

veniment sportiv dc 
anvergură, care va 
captiva — sperăm — 
nu * . .1
din lumea școlii, ci 
pe toți 
sportului ? 
campionatelor 
ționale școlare 
gimnastică, 
zatc de 
învățămîntului, 
sprijinul ițe
ai C.N.E.FS., 
derației de |

numai pe cei
toți iubitorii

Finala 
na
de 

organi- 
Ministerul 
' cu

nemijlocit 
~ , al Fe- 

gimnas-

tică în special, și al 
Consiliului Național 
al Organizației Pio
nierilor. La Bucu
rești, în sala Flo- 
reasca (6—7 aprilie), 
se vor întrece 12 
echipe de fete și 
12 de băieți (fiecare 
echipă e ’ “w 
din cîte 
tivi) iar 
în zilele ,
și 8, în noua sală de 
gimnastică se vor în
tîlni pretendenții la

alcătuită
6 spor- 

1a Galați, 
de 6, 7

titluri pentru indivi
dual, Ia categoria a 
IlI-a și a IV-a. în 
același timp, cite un 
ansamblu 
nastică 
combinată 
Xerciții 
gimnastică 
vă» plus 
libere la 
prezenta 
spectatorilor 
taluri" de grație, cu
tezanță și virtuozita

te.

de gim- 
modernă, 

cu e- 
impuse de 

sporti- 
exerciții 
sol, va 

în fața 
,reci-

Cea de-a treia ediție a com
petiției internaționale de 
handbal masculin „Cupa țări
lor latine" (rezervată echipe
lor de tineret) s-a încheiat la 
Lisabona cu victoria selecțio
natei României. Tinerii hand- 
baliști români au terminat 
neînvinși acest turneu, obți- 
nînd șase victorii. De-a lun
gul turneului, ei au practi
cat un joc spectaculos și 
eficace, unanim apreciat de 
tehnicienii și gazetarii spor
tivi prezenți la această între
cere. In ultima zi a compe
tiției, echipa României a în
vins cu scorul de 36—12 
(17—5) formația Portugaliei, 
în celelalte două jocuri dis
putate s-au înregistrat urmă
toarele rezultate : Maroc«»- 
Italia 43—10 ; Franța—Bra
zilia 2»—15.

Iată clasamentul final:
1. România — 12 puncte;
2. Franța — 10 puncte :
3. Spania — 8 puncte ; 4.
Portugalia — 6 puncte ; 5.
Maroc — 4 puncte ; 6. Brazi
lia — 2 puncte : 7. '* ” 
0 puncte.

★
Selecționata de _____

(tineret) a României, care a 
cîștigat „Cupa țărilor latine" 
a susținut marți scara la Ma
drid un meci amical în com
pania echipei similare a Spa
niei. Handbaliștii români au 
obținut victoria cu scorul de 
20—17 (8—8).

Italia

handbal

• CAMPIONATUL MAS
CULIN DE VOLEÎ categoria 
,.A“ programează astăzi, în 
cadrul unei etape interme
diare, în sala „Dinamo“ ur
mătoarele partide : orei*’ 
17,00: Dinamo — Tractorul 
Brașov ; orele 18,00 Steaua — 
Politehnica Timișoara.

PRETUITI PREVEDEREA
Preocupată să lărgească 

în permanență protecția 
prin asigurare a bunurilor 
materiale și a cetățenilor. 
Administrația Asigurărilor 
de Stat a pus de curind in 
practică o nouă formă de 
asigurare facultativă. Con
vinși fiind că respectiva 
asigurare prezintă interes 
și pentru tineri, am solicitat 
tov. Pavel Ștefan, director 
în Direcția Generală ADAS, 
răspunsuri la cîteva între
bări.

P. Șt.: Datele pe care le 
evidențiem 
Asigurarea 
vînătorilor sportivi pentru

se referă la 
facultativă a

cadrele didactice de psiho-peda- 
gogie pe care il conduce tova
rășa Ursula Șchiopu. Pe lingă 
informarea cursanților cu pro

blemele pe care și le pune în 
prezent pedagogia și psihologia 
adolescenților, am vrut sâ-i ini
țiem în tehnica unor iniei cer
cetări, studii dacă vreți, cu e- 
levii. Știți care a fost reacția ? 
„Bine, dar eu sînt profesor de 
matematică și acum să mă apuc 
să învăț pedagogia și psiholo
gia ? !“. Desigur că n-am re
nunțat la inițiativa noastră și o 
serie de profesori au îmbrăți
șat-o.

S. STOICA : Cele spuse de 
tovarășul Uto nu mă surprind. 
De aceea sîht partizanul ideii 
că paralel cu introducerea eticii 
în școală toți profesorii — pen
tru început măcar profesorii de 
liceu — să aibă posibilitatea să 
parcurgă un curs post-universi- 
tar de etică, să vină în contact 
cu cuceririle unei discipline ști
ințifice de mare importanță în 
viața noastră practică, socială.

N. BELLU : După cum se 
vede, problema aceasta a edu
cației este lăsată să fie rezolva
tă cam spontan, ca să nu spun 
după ureche. Adică în problema 
formării omului ca om, ca ce
tățean, ca părinte mergem la 
coada evenimentelor, uitînd că 
elevul nostru de azi nu numai 
că e constructorul de mîine, nu 
numai că va fi cetățeanul ma
tur al societății noastre dezvol
tate de peste 10. 20 de ani. dar 
și părinte.

V. ARACHELÎAN : Chiar ne 
învîrtim într-un cerc fatalmen
te închis ? Desigur că soluții 
sînt ; eficiența lor nu poate în- 
tîrzia din moment ce societatea 
noastră este conștientă de mari
le probleme pe care le ridică 
ctitorirea omului nou. a omului 
societății socialiste. Cum școala 
e — așa cum a arătat finalul 
discuției noastre — instituția 
socială care pregătește nu nu
mai oameni care să știe să stă- 
pînească cele mai moderne pro
fesii, cum școala crește pentru 
viată oameni multilateral dez
voltați, cum școala — prin elevii 
săi de azi — părinții de mîine 
perpetuează însăși ideea de 
educație — pe rînd obiectul si 
subiectul acestei complexe acti- 
vități — veți fi, cred, de acord 
să circumscriem în continuare 
discuția noastră temei pe care 
aș numi-o cu un termen de !«- I 
cru ȘCOALA ȘI MORALA.

Dar să încredințăm acest ca- I 
pitol cititorului nostru. într-un . 
număr viitor al ziarului.
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cazurile de răspundere ci
vilă și de accidente, în legă
tură cu activitatea de vînă
toare.

După cum se poate ob
serva chiar din denumire, 
asigurarea se iileheie pen
tru cazurile de răspundere 
civilă a vinătorilor față de 
terți, ca urmare a vătămă
rii corporale sau a decesu
lui unor persoane cu prile
jul activității de vînătoare, 
cum și pentru cazurile de 
accidente suferite chiar de 
vînătorii sportivi.

Rep. : Care sînt situațiile 
în care ADAS acordă asi- 
guraților despăgubiri ?

P. Șt.: La asigurarea 
pentru cazurile de răspun
dere civilă, se acordă des
păgubiri pentru sumele pe 
care vînătorul sportiv este 
obligat să le plătească, cu 
titlu de daună, persoanelor 
păgubite ca urmare a vătă
mării corporale sau decesu
lui persoanelor, pricinuite 
cu arma de vînătoare, pre
cum și pentru cheltuielile 
de judecată făcute de vînă
torul sportiv asigurat. în 
procesul civil, chiar dacă 
nu a fost obligat la plata 
de daune.

Despăgubirea se stabileș
te în limita sumei asigurate 
de 5 000 de lei pentru Ac
cidentarea unei singure 
persoane. Dacă s-au acci
dentat mai multe persoane 
în unul și același accident 
se acordă despăgubiri pen
tru fiecare persoană la 
suma maximă de 5 000 de 
lei.

Pentru cazurile de acci
dente ale vînătorilor spor
tivi întîmplate în legătură 
cu activitatea de vînătoare

sumele asigurate sînt i 
10 000 de lei pentru invali
ditate permanentă totală 
și 5 000 de lei pentru deces.

Rep. : Ce se înțelege prin 
„accidente 
gurare" și 
tea?

P. șt: 
prinse în 
evenimentele subite prove
nite din afară și 
ța asiguratului. întîmplate 
în legătură cu ..........
de vîriătoare.

Reținem cîteva din aces
te accidente : rănirea sau 
autorănirea cu arma de vî- 
nătoare. explozia armei, 
cartușelor sau pulberii, ata
cul animalelor sau păsări
lor sălbatice, atacul altor 
animale, mușcătura șerpi
lor, căderea în prăpastie, 
alunecarea sau surparea de 
teren, alunecarea avalanșe
lor sau alte calamități ale 
naturii. întîmplate în timpul 
vînătorii sau în timpul de
plasării la sau de la locul 
do vînătoare ; atacul din. 
partea braconierilor, înecul’ 
în timpul vînătorii ; acci
dentele întîmplate ca urma
re a circulației mijloacelor 
de transport.

Rep. : Evident, ceea ce 
ne-ați relatat prezintă asi
gurarea respectivă ca pe 6 
formă concretă de prevede
re avantajoasă și utilă. O 
ultimă întrebare ; care este 
prima de asigurare ?

P. Șt.: Prima de asigu
rare unică, plătibiiă anual, 
de fiecare vînător sportiv, 
este de 10

cuprinse în asi- 
care sînt aces-

Accidentele cu- 
asigurare sînt

fără voin-

activiiatea

V.

lei.

ZAMFIRESCU

(Urmare din pag. I)

seamnă nimic pentru un iris 
care se vrea informat. Fiecare 
pînză a muzeului presupune 
un timp de multe ori înde
lungat de creație, exprimă 
personalitatea unui artist, or, 
știind acest lucru, nu poți să 
nu-i acorzi cuvenita atenție 
pentru a-1 înțelege. La un

pentru că a fugi prin el o 
singură data nu înseamnă 
nimic. Intr-un muzeu trebuie 
să te întorci, pentru că de 
fiecare dată vei vedea altceva, 
de fiecare dată vei descoperi 
încă un ungher de frumusețe 
care se poate să-ți fi scăpat 
pînă atunci. Mai ales că mu
zeul este, împotriva aparen
țelor, viu, în continuă schim-

Muzeul
tablou te uiți în fugă numai 
ca să declari că-ți place sau 
nu, așa, Ia prima impresie. în 
fața colecțiilor care arată cei 
puțin eforturile unor oameni 
dăruiți cunoașterii, trebuie să 
te întorci pentru a le desco
peri mereu noi frumuseți, noi 
adîncuri. detalii care-ți pot 
releva arta unui pictor mai 
mult decît simplul comenta
riu. într-un muzeu nu poți fi 
doar un vizitator întâmplător.

bare prin însumarea valorilor 
creației umane.
Totdeauna dornic să ne sti

muleze fantezia, muzeul este 
poate acea ..mașină a timpu- 
lui“ a lui Wells cu care pu
tem călători oricînd în lumile 
pierdute. Ar fi de aceea bine 
să nu spunem niciodată „am 
fost", ci „mergem" la muzeu, 
,-am văzut" și nu „am Vizi
tat".
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Cambodgia
Sărbătoare la Tulburările din Sudan

Extinderea acțiunilor
Tripoli

în Sudan, unde, potrivit comunicatelor oficiale, partizanii 
imamului El Hadi El Mahdi, șeful sectei religioase Al An
sar, au pus la cale o rebeliune împotriva regimului, situația 
s-a agravat treptat în ultimele 48 de ore, relatează agenția 
FRANCE PRESSE.

împotriva noilor autorități

După cum anunță agenția 
U.P.I., primul ministru al Cam- 
bodgiei, Lon Noi, șeful guvernu
lui instaurat după lovitura de 
stat împotriva prințului Norodom 
Sianuk, a luat cuvîntul în cadrul 
unei conferințe de presă, pentru 
a anunța că în ultimele zile s-a 
înregistrat extinderea acțiunilor 
organizate împotriva noilor auto
rități în diverse regiuni ale Căm- 
bodgiei. Lon Noi a arătat că in 
șapte provincii ale țării au loc 
manifestații și acțiuni antiguver
namentale, precizînd că armata 
încearcă să înăbușe aceste ac
țiuni. De asemenea, arată agenția 
citata, șeful actualului guvern 
cambodgian a menționat că for
țele armate cambodgiene au pri
mit ordinul să instaleze unități 
militare în jurul clădirilor guver
namentale •,pentru a le apăra*'.

Bombardamente
americane in Laos

estul Asiei. Ziarul „WASHING
TON POST" a relatat că printre 
aceștia figurează în primul rînd, 
generalul William Westmoreland, 
șeful statului major al forțelor 
terestre americane, generalul 
Creighton Abrams, comandantul 
-forțelor S.U.A. din Vietnamul de 
sud, și alți ofițeri superiori din 
cadrul Pentagonului.

Curtea Supremă a State
lor Unite ar putea fi obli
gată in curînd să adopte o 
decizie într-o problemă pe 
care pînă în prezent a evi
tat-o : legalitatea războiului 
dus de Statele Unite în Viet
nam din punctul de vedere al 
Constituției americane. Cele 
două Camere ale Adunării 
legislative ale statului Mas
sachusetts au adoptat recent 
o lege care permite locuitori
lor statului să refuze să lupte 
intr-un război nedeclarat 
cum este cel dus în Viet
nam. O legislație similară a 
fost propusă în statul Min
nesota și, după cum apre
ciază agenția United Press 

Su
va

EVACUAREA ULTIMILOR 
SOLDAȚI BRITANICI 

DIN LIBIA
„Este sfîrșitul a 30 de ani 

de dominație engleză, după 
30 de ani de colonizare ita- 
liană“ — astfel este califi
cată la Tripoli plecarea de 
la baza Tobruk a ultimilpr 
300. de soldați britanici. Data 
de 31 martie a fost decre
tată cu acest prilej sărbă- 

. toare națională. Incepînd cu 
aceeași zi, își încetează, de 
asemenea, emisiunile stația 
de televiziune a bazei ame
ricane Wheelus, situată în 
apropiere de Tripoli, care 
urmează să fie, la rîndul 
său, complet evacuată pînă 
la sfîrșitul lunii iunie.

Evacuarea bazelor străine 
de pe teritoriul țării consti
tuie una din principalele vic
torii obținute de noua con
ducere a Libiei, după cuce
rirea puterii la 31 august 
1969. Ea se adaugă realizări
lor obținute în domeniul 
consolidării independenței 
economice.

Luni seara, un comunicat al 
ministrului de interne, Faruk 
Osman Hamadallah, anunța că 
forțele, armatei sudaneze au li
chidat după lupte violente, re
zistența rebelilor care, sub con
ducerea unui general sudanez în 
retragere, au organizat un marș 
asupra capitalei și că la Khar
tum și Omdurman a fost restabi
lit calmul. Statul major al arma
tei sudaneze — relevă agenția 
FRANCE PRESSE — a adresat 
forțelor rebele din restul regiu
nilor țării un ultimatum, cerîn- 
du-le să depună armele. în timpul 
operațiunilor de curățire a cuibu
rilor rebele de la Khartum și 
Omdurman au fost arestați nu
meroși membri ai sectei Al Ansar 
și confiscate cantități apreciabi
le de arme.

Presa egipteană citata de agen
țiile internaționale informează că 
imamul El Hadi El Mahdi, care 
dispune de o armată de circa 
30 000 de oameni și este susținut 
de peste un milion de membri ai

în orașul care
îi poartă numele

Agenția de presă KHAOSAN 
PATHET LAO anunță că forțele 
patriotice laoțiene din provincia 
Kham Muon au doborît în zilele 
de 19, 20 și 21 martie alte 8 
avioane americane. Agenția pre
cizează că forțele de eliberare 
din Laos au doborît pînă în pre
zent 1 266 de aparate ale 
S.U.A. de diverse tipuri.

International, Curtea 
premă a Statelor Unite 
trebui să se pronunțe inevi
tabil asupra unor asemenea 
legi. De altfel, autorii legii 
din Massachusetts declara 
deschis că scopul urmărit de 
ei este tocmai de a obliga 
Curtea Supremă să ia atitu
dine în privința legalității 
războiului din Vietnam,

După cum anunță agenția 
KHAOSAN PATHET LAO, în 
decurs de două luni, avioane a- 
mericane au atacat 12 sate din 
provincia Savannakhet. în cursul 
raidurilor au fost ucise 31 de 
persoane din rîndul populației ci
vile, iar alte 30 au fost rănite. 
Totodată, au fost distruse peste 
240. de clădiri și alte bunuri ale 
populației din această provincie 
— precizează agenția citată.

Tezele C. C
al P. S. U. G

Congresmanul Paul Findlay, 
membru al Camerei Reprezen
tanților din partea Partidului re
publican, a adresat scrisoare 
președintelui Nixon, în .care a ce
rut să fie urgentată retragerea 
trupelor americane din Vietna
mul de sud. El s-a pronunțat, 
totodată, împotriva „extinderii 
operațiunilor militare ale S.U.A. 
în Asia de sud-est". în cercurile 
politice din Washington, această 
scrisoare este interpretată ca o 
reflectare a îngrijorării provoca
te în rîndurile a numeroși con
gresmeni de presiunile exercita
te în ultimele zile asupra preșe
dintelui Nixon de o serie de ofi
cialități militare pentru a inten
sifica acțiunile militare în sud-

Ziarul „XEUES DEUT- 
SCHLAND" a publicat la 31 
martie Tezele Comitetului 
Central al Partidului Socialist 
Unit din Germania cu ocazia 
celei de-a 25-a aniversări a 
eliberării poporului german 
de sub fascism. în Teze se 
face un bilanț al celor 25 de 
ani care au trecut de la înce
tarea războiului și sînt rele
vate învățămintele ce decurg 
din principalele evenimente 
postbelice.

Calea spre asigurarea trai
nică a păcii — se arată, prin
tre altele, în Tezele C.C. al 
P.S.U.G. — este calea pregă
tirii și ținerii unei conferințe 
cu privire la securitatea eu
ropeană. în Teze se subli
niază, totodată, că interesele 
păcii cer normalizarea depli
nă a relațiilor dintre R.D.G. 
și R.F.G.

BELGRAD 31. — Corespon
dentul Agerpres, N. Plopeanu, 
transmite : La 31 martie a avut 
loc ședința comună a Vecei Po
poarelor și Vecei Social-Politice 
din R.S.F. Iugoslavia, în cadrul 
căreia președintele Iosip Broz 
Tito a prezentat o expunere asu
pra rezultatelor recentului său 
turneu prin mai multe țări afri
cane, precum și asupra unor pro
bleme politice internaționale. 
Iosip Broz Tito a menționat, prin
tre altele, că colaborarea dintre 
Iugoslavia și țările africane vizi
tate se dezvoltă cu succes, atît 
pe plan internațional, cît și pe 
planul relațiilor bilaterale. Amin
tind rezultatele importante obți
nute de țările vizitate, vorbitorul 
a subliniat că acestea confirmă 
faptul că independența și suvera
nitatea sînt condiții de bază în 
vederea eliberării forțelor crea
toare și a potențialului unei na
țiuni.

Referindu-se în continuare la 
probleme internaționale, pre
ședintele R.S.F. Iugoslavia a ară
tat că interlocutorii săi și-au 
manifestat îngrijorarea față de 
agravarea crizelor acute existente 
în anumite părți ale globuhțj, 
precum și fjȚța de unele fenome
ne existente în relațiile interna
ționale actuale, fenomene care 
periclitează securitatea și su
veranitatea unor țări. Vorbind 
despre situația din Orientul A- 
propiat, I. B. Tito a menționat 
că este imperios necesar să se 
întreprindă măsuri energice și 
concrete pentru a se găsi o ieșire

din actualul impas și pentru a se 
deschide calea spre o soluționare 
pașnică a conflictului.

Președintele Tito a subliniat, 
de asemenea, că nu este posibilă 
soluționarea problemei vietname
ze fără retragerea necondiționată 
a trupelor americane din Vietna
mul de sud, pentru a se da astfel 
poporului vietnamez posibilitatea 
să-și hotărască singur soarta.

în continuare, președintele 
R.S.F. Iugoslavia s-a referit la 
activitatea țărilor neangajate și 
la pregătirile ce se fac în ve
derea convocării celei de-a doua 
conferințe la nivel înalt a acestor 
state. între Iugoslavia și țările 
africane vizitate, a arătat vorbi
torul, există o deplină identitate 
de păreri asupra necesității de a 
se intensifica activitatea în scopul 
rezolvării problemelor internațio
nale acute și al îmbunătățirii si
tuației internaționale. Președinte
le Tito a subliniat că țările afri
cane vizitate și Iugoslavia au po
ziții identice asupra unor proble
me mari cum sînt, de pildă, pa
cea și securitatea, neamestecul în 
treburile interne ale altora, deco
lonizarea, dezarmarea, ajutorarea 
țjjrilpr în curs de dezvoltare, 
crearea de condiții pentru co
laborarea economică pe baza e- 
galității în drepturi, întărirea 
Organizației Națiunilor Unite și 
asigurarea caracterului universal 
al acesteia.

în încheiere, Iosip Broz Tito 
s-a pronunțat pentru restabilirea 
drepturilor R. P. Chineze la Or
ganizația Națiunilor Unite.

sectei Al Ansar, și-a instalat car
tierul general pe Insula Aba de 
pe Nilul Alb. Importante canti
tăți de armament modern, afir
mă presa egipteană, ar fi fost 
transportate în secret în ultimele 
zece luni pe această insulă cu o 
suprafață de 32 km p, unde rebe
lii au construit fortificații și au 
instalat piese de artilerie și ba
terii antiaeriene. Marți, cu puțin 
înaintea expirării ultimatumului, 
avioane militare guvernamentale 
au zburat la mare înălțime dea
supra Insulei Aba. Potrivit co
respondentului agenției Reuter, 
în apropierea cartierului general 
al imamului El Hadi El Mahdi 
au fost masate trupe guvernamen
tale în vederea lichidării definiti
ve a rezistenței rebelilor.

Din Khartum se anunță că vi
cepreședintele R.A.U., Anwar Sa
dat, care se află într-o vizită în 
Sudan, a început consultările cu 
Gaafar El Numeiry, președintele 
Consiliului Comandamentului Re
voluției, și cu alte oficialități. 
In capitala sudaneză a sosit, de 
asemenea, un membru al Consi
liului Comandamentului Revolu
ției din Libia, a cărui misiune 
nu a fost încă precizată.

Referitor la convorbirile care 
se desfășoară în prezent la Khar
tum, agențiile de presă reamin
tesc că șefii celor trei state au 
căzut de acord, în cadrul re
uniunilor de anul trecut de la 
Tripoli și ulterior de la Cairo, 
asupra necesității coordonării 
eforturilor în vederea realizării 
în perspectivă a unei uniuni 
politice, economice și militare 
R.A.U.-Libia-Sudan.

în diverse regiuni ale Sudanu
lui au avut loc marți demon
strații ale populației în semn de 
sprijin fața de actualele autori
tăți ale țării, relatează agenția 
REUTER, citind postul de radio 
Omdurman. Se menționează, de 
asemenea, că președintele Con
siliului comandamentului revolu
ției sudaneze, generalul Gaafar 
el Numeiry, continuă să primeas
că mesaje de simpatie din partea 
populației.

Reuniunea
de la
Beirut

au
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în urma reuniunii pe care 
avut-o marți primul ministru 
Rashid Karame, ministrul de in
terne Kamal Jumblatt, și alte o- 
ficialități libaneze cu reprezen
tanți ai organizațiilor de guerilă 
ce acționează în Liban, la Beirut 
a fost dat publicității un comu
nicat oficial în care ambele părți 
își exprimă hotărîrea de a respec
ta prevederile acordului încheiat 
la Cairo în noiembrie anul tre
cut, în vederea aplanării oricăror 
incidente dintre ele.

Leningradul întâmpină cen
tenarul nașterii lui Vladimir 
Ilici Lenin, in primul rînd 
printr-un vast efort retrospec
tiv : istoria orașului, de fapt, 
semnifică o realitate care se 
cere în. permanență rememo
rată și însăși înțelegerea ei se 
conturează în raport nemijlo
cit cu efortul fiecăruia de a 
respinge o imagine-arhe-tip, 
calchiată după scheme exteri
oare. Centenarul nașterii lui 
Lenin, cu alte cuvinte, oferă 
din. ce în ce mai pregnant lo
cuitorilor orașului de la guri
le Nevei certitudinea prileju
lui de a decela nu mecanismul 
prin care istoria devine legen
dă, ci argumentele în virtutea 
cărora legendarul, in înțeles 
metaforic, se identifică cu a- 
devărul istoriei.

Cei mai mulți oameni pe 
care i-am cunoscut în capitala 
de altădată a Rusiei mi-au 
transmis aceste gînduri cu o 
simplitate remarcabilă. Ei, de 
altfel, sînt locuitorii unui oraș 
căruia istoria i-a hărăzit pa
tru nume distincte — Peters
burg, Piter, Petrograd și 
Leningrad —, înaintașii lor 
au inaugurat o nouă eră 
a acestei istorii și înșiși ei 
au îndurat tin asediu de 900 
de zile, așa că antidotul a ceea 
ce ar putea fi o falsă mîndrie, 
în ceea ce îi privește, nu poa
te fi altul decît o înțelepciune 
întemeiată pe simplitate. Ilia 
Mihailovici Moroz, de pildă, 
distinsul și bunul meu amfi
trion din Leningrad. îmi măr
turisea că, liceean fiind, pier
duse prilejul de a participa Ia 
un discurs al lui Lenin pur și 
simplu din întâmplare și că 
de-a lungul anilor faptul a- 
cestă, amplificat la dimensiu
nile unei obsesii, l-a determi
nat să asculte cu sfințenie cu
vintele tuturor ghizilor din 
muzeele dedicate marelui dis
părut. Sculptorul și pictorul 
Gabriel Glickman, unul din
tre cei mai inspirați interpreți 
ai fizionomiei lui Lenin, și, 
totodată, unul dintre cei mai 
remarcabili interpreți ai men
talității slavului nordic, mă a- 
sigura că, sculptîndu-1 pe Le
nin, intuia în trăsăturile mo
delului însăși refuzul tentați
ei convenționalului. Iar o stu
dentă în litere, Larisa Afa
nasievna. la rîndul ei. îmi dez
văluia că nimic nu poate fas
cina mai mult decît glasul, 
inalterat de comentarii mar
ginale, al celui căruia numai 
gramofonul îi mai mijlocește 
acum comunicarea directă cu 
noi.

Pentru a cunoaște ghizii pe 
care-i ascultă cu sfințenie Ilia 
Mihailovici Moroz, în căutarea 
imaginii care l-a sedus pe Ga
briel Glickman și pentru a mă

pătrunde de inflexiunile vocii 
pe care o ascultă periodic La
risa Afanasievna am vizitat 
muzeul Revoluției din Octom
brie — depozitar al unora 
dintre cele mai prețioase do
cumente legate de viața și ac
tivitatea lui Vladimir Ilici 
Lenin. încă nu știam, că fosta 
reședință a baronului Brandt, 
un obscur neguțător de che
restea din vechiul Petersburg, 
devenise un veritabil loc de 
pelerinaj și faptul că, dinco
lo de ceea ce ar putea însem
na simpla vizitare a unui mu
zeu, mi s-a oferit și prilejul 
de a întîlni oameni care cu a- 
devărat l-au văzut, l-au ascul
tat și i-au vorbit lui Lenin a 
fost în măsură să mă încre
dințeze că un muzeu poate 
semnifica și altceva decît o 
colecție de obiecte. Conștiința

CENTENARUL 
NAȘTERII LUI

V.l. LENIN
pelerinilor întru memoria lui 
Lenin că mărturiile lor însu
flețesc exponatele se cerea în 
primul rînd remarcată.

Am întâlnit,’ cu alte cuvinte, 
trei oameni care, în acesite 
zile premergătoare centenaru
lui nașterii lui Lenin, se stră
duiesc să abordeze personali
tatea acestuia mai puțin prin- 
tr-o viziune sentimentală și 
mai mult printr-una exactă. 
Timofei Andreevici Andreev, 
de pildă, membru al P.C.U.S. 
din anul 1917, l-a ascultat pe 
Lenin la două congrese ale So
vietelor. Tratatul de la Brest- 
Litovsk, rebeliunea eserilor de 
stingă din Moscova și alte o- 
rașe, disputa dintre Buharin și 
Ilici și glasul acestuia, nealte
rat de distorsiunile inevitabile 
ale tehnicii imprimării pe su
luri arhaice de gramofon, ii 
revin în memorie asemeni u- 
nor fapte care, comentate 
fiind din intimitatea lor, fac 
istoria palpabilă. Gheorghi 
Grigorievici Saveliev, fost ma
rinar in flota baltică, triplu 
cavaler al crucii Sf. Gheorghe, 
pe care viitoarea primului 
război mondial și a Revoluției 
la care a participat l-a purtat 
tocmai pînă în satul românesc 
Straja din Carpații orientali, 
se mulțumește să-mi dezvălu
ie ardoarea cu oare s-a angre
nat în mecanismul împlinirii 
unei pagini de nouă istorie șl 
mărturisirile lui, precise și te
restre, obliterate de mentalita
tea dintotdeauna a soldatului, 
evident, tulbură. în sfîrșit, A-

dolf Semionovlci Drelevski, 
ghid al muzeului, care, in cli
pe prielnice, evadează din ri
giditatea recunoscută a ghizi
lor, își amintește dezbaterile 
Congresului al IV-lea al Sovie
telor, la care a participat ca 
delegat din Simbirsk, și dispu
ta lui Lenin cu eserul Kam- 
kov. „Pe Kamkov — rezumă 
interlocutorul meu — nu-1 po
menește istoria. îl pomenesc 
eu, doar pentru că am această 
bunăvoință../’

„Ați venit la Moscova pen
tru a cere piine, dar pîinea 
nu crește pe trotuarele Mos
covei" — îl asigurase Lenin 
pe Timofei Andreevici An
dreev, conducător, în timpul 
acela, al delegației la Congres 
a muncitorilor din Vîșnii Vo- 
iociuk. Aceeași credință para
frazată. ar putea veteranul 
Andreev s-o transmită tutu
ror celor care îi interoghează 
memoria, dar nu o face, poa
te din respect pentru oaspeți. 
„Ați venit la Leningrad pen
tru a-1 cunoaște pe Lenin, dar 
Leningradul singur nu-1 mai 
poate încape pe Ilici" — ar 
putea eh spune. Și orice ima
gine a lui Lenin, reconstituită 
dintr-o unică memorie, chiar 
dacă aceasta este a unui oraș, 
într-adevăr, ar fi fragmenta
ră, pentru că această imagine, 
multiplicată la o scară uma
nă gigantică, a devenit o per
manență a memoriei întregu
lui popor sovietic. Reperele ei 
pot fi degajate exclusiv prin- 
1r-o concentrare a acestui po
por asupra condiției lui actua
le și această convingere îi a- 
nimă cu precădere pe locuito
rii Leningradului — leagăn al 
Revoluției din Octombrie, oraș 
profund încercat de eveni
mentele ulterioare acestui mo
ment de răscruce al istoriei. 
Pionierii care pătrund sfioși 
în pîntecul de oțel al „Auro
rei", adolescenții care se pe
rindă de-a lungul coridoarelor 
luminoase ale fostului Insti
tut Smolnii, maturii care, pri
vind peste apele golfului Fi- 
nic, întrezăresc silueta inflexi
bilă a Kronstadtului șî vetera
nii tuturor luptelor prin care 
Leningradul își justifică dis
tincția de oraș-erou, pledează 
cu elocvență nedezmințită în 
favoarea acestui deziderat.

Ne întoarcem, așadar, spre 
muzeele și monumentele Le
ningradului cu certitudinea că 
fragilitatea con turelor pe care 
le asuprește ceața aceasta in
sidioasă a nordului este o fra
gilitate iluzorie. Orașul lui 
Lenin își rememorează repe
rele tumultuoasei sale existen
țe trecute într-o deplină cu
noștință de cauză.

MIHAI PELIN

„Slave shop" — maga
zinul de sclavi — este un 
termen familiar în argoul 
din Chicago. Multiplicată 
la proporțiile marelui 
oraș, imaginea lui poate 
fi întîlnită pe multe străzi 
din cartierele nevoiașe. 
O statistică a primăriei 
dezvăluia existența a 23 
de oficii pentru închiriat 
muncitori cu ziua. Un 
mare săptămînal ameri
can denumea cele peste 
7 000 de persoane care se 
înghesuie zilnic, înainte 
de ivirea zorilor. în fața 
oficiilor respective, „de- 
șeurile societății de con
sum*'. Dar, dintre solici- 
tanți numai o mică parte 
cunosc fericirea de a fi 
angajați pe o zi — numai 
o zi — la săpatul unei 
grădini sau la mutatul 
mobilei. „Slave shops" în
floresc în multe orașe a- 
mericane, scria NEWS
WEEK. Ele recrutează

pe larg cmigranți din ghe
toul alb. Mulți dintre ei 
nu cunosc limba engleză 
și. de aceea, singurul mod 
de a căpăta de lucru este 
de a face apel la un ofi
ciu de muncă cu ziua". 
Cei prevăzători vin cît 
mai devreme în fața ofi
ciilor și își etalează buna 
dispoziție și mușchii pu
ternici, în speranța că 
vor fi preferați la anga
jare. Ei nu sînt plătiți de 
cei în folosul cărora au 
muncit, ci de oficiu ; iar 
seara, cînd vin să-și în
caseze drepturile, activi
tatea oficiului s-a înche
iat de mult. Casierul gri
juliu. însă, lasă banii cu- 
veniți celor angajați la 
un local apropiat, unde 
fiecare este liber să-i în
caseze sau să-i bea. Aces
ta este un obicei „vechi 
de cînd există America", 
se scuza patronul unui 
oficiu și adăuga, mirat

că numai în ultimul timp 
s-au înregistrat proteste 
mînioase...

Practica „slave shops" 
a fost criticată deosebii 
de aspru de directorul 
Departamentului muncii 
din statul Illinois, Barney 
Garbicc, care a declarat: 
„Bandele muncii cu ziua 
exploatează fățiș pe mun
citori". El se referea Ia 
faptul că oficiile plătesc 
întotdeauna numai sala
riul minimal prevăzut de 
lege, chiar dacă încasează 
mai mult de la firmele 
care folosesc munca cu 
ziua. Și pentru ca acest 
„supliment" să nu fie dat 
în vileag, cei ce se adre
sează oficiului pentru a 
li se trimite muncitori cu 
ziua se obligă in scris să 
respecte „clauza celor 90 
de zile". Potrivit acestei 
clauze, un muncitor care 
a lucrat o zi pentru o fir
mă de mutat mobilă sau

de așezat conducte nu arc 
dreptul să fie angajat de 
către firma respectivă în 
următoarele trei luni. în 
felul acesta, oficiile își 
păstrează controlul asu
pra masei de solicitanți 
minați de nevoia traiului 
cotidian la cozile din fața 
sediilor de plasare. Mai 
multe organizații sindi
cale au elaborat Proiectul 
Amos, care preconizează 
organizarea unei campa
nii în vederea aplicării 
unei reforme în sistemul 
muncii cu ziua și a orga
nizării celor ce își vînd 
forța de muncă patronilor 
„slave shops".

Rezistența contra Pro
iectului Amos provine nu 
numai din partea patro
nilor „magazinelor de 
sclavi", ci, deopotrivă, a 
reprezentanților celor mai 
onorabile firme. Ei nu 
sînt deloc jenați nici mă
car de faptul că o comi

sie pentru investigarea 
crimelor din statul Illi
nois a deschis o anchetă 
pentru a examina legătu
rile dintre oficiile muncii 
cu ziua și lumea interlo
pă, deoarece presa ame
ricană a publicat știri 
despre amestecul Mafiei 
în activitatea acestor, ofi
cii. Consilierul municipal 
al orașului Chicago, Ro
bert O’Rourke, a decla
rat : „Nimeni nu vrea să 
vadă firmele muncii cu 
ziua excluse din lumea 
de afaceri". Explicația 
acestei atitudini trebuie, 
evident, căutată în faptul 
că masa angajaților cu 
ziua constituie nu numai 
o sursă de muncă ieftină, 
dar poate fi folosită ca o 
amenințare pentru a frî- 
na revendicările celor ce 
au contract de durată.

Z. F.

Comunicatul precizează că au
toritățile libaneze s-au angajat 
să deschidă o anchetă în legătu
ră cu ciocnirile înregistrate recent 
la Bint-Jbeil și Kahale între mem
brii organizațiilor palestiniene și 
grupuri ale armatei sau popu
lației libaneze, ciocniri în cursul 
cărora 18 persoane au fost ucise 
și alte 10 rănite.

De asemenea, s-a hotărît întoc
mirea unui plan de acțiune a că
rui . aplicare să permită evitarea 
oricăror eventuale neînțelegeri în
tre cele două părți.

Comunicatul menționează, tot
odată, că Saleh Bussir, ministrul 
libian de externe, sosit la Beirut 
pentru a media în conflictul din
tre Liban și organizațiile de gue
rilă, a declarat că Libia sprijină 
fără rezervă activitatea forțelor 
palestiniene de comando, preci
zînd însă că aceasta nu trebuie 
să afecteze independența și suve
ranitatea Libanului.

într-unu! din apartamentele acestei case din Leningrad a locuit, în ilegalitate, Lenin, între 
7—24 octombrie 1917.

hi incidente in 
Irlanda de nord

Luni după-amiază au 
avut Ioc în Irlanda de 
nord puternice incidente 
intre catolici, protestanți 
și forțele de ordine.

Bilanțul ultimelor trei zile, în 
cursul cărora grupuri de repu
blicani au defilat sub drapelul 
Republicii Irlanda și mii de pro
testanți sub cel britanic, con
stă în 38 de arestări și mai 
multe zeci de persoane rănite, 
dintre care 7 polițiști. Conflic
tele n-au degenerat în ostilități 
de genul celor îritîmplate anul 
trecut, grație mobilizării și in
tervenției celor 3 000 de polițiști 
și 6 000 de soldați britanici.

în Belfast, Londonderry, Ar
magh și Lurgan, ostilitățile de
clanșate de catolici au fost în
dreptate îndeosebi împotriva po
liției și forțelor britanice de or
dine, în timp ce protestanții 
i-au atacat direct pe catolici.
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• CU PRILEJUL SĂRBĂTO

RIRII a 150 de ani de Ia nașterea 
marelui om de stat român 
Alexandru Ioan Cuza, marți, la 
Institutul pentru relații cultu
rale cu străinătatea din Buda
pesta a avut loc o conferință 
despre viața și activitatea lui 
Alexandru Ioan Cuza.

• ANGLIA TREBUIE SA PĂ
RĂSEASCĂ BLOCURILE MI
LITARE și înainte de toate 
N.A.T.O. — se subliniază într-o 
rezoluție a Conferinței anuale a 
Ligii naționale a tinerilor libe
rali (organizația de tineret a 
Partidului liberal din Marea 
Britanic). Alte rezoluții ale con
ferinței se referă la situația din 
Orientul Apropiat și politica de 
apartheid a Republicii Sud- 
Africane.

• AGENȚIA T a S S a fost 
împuternicită să anunțe că. în 
urma încheierii cu succes a lan
sărilor prevăzute de rachete 
purtătore, regiunea din Oceanul 
Pacific, unde au avut loc aceste 

lansări anunțată în comunicatul 
T A S S din 21 martie 1970 — 
este redeschisă pentru naviga
ția maritimă și zborurile avioa
nelor începînd cu data de 31 
martie 1970.

Sesiunea Uniunii 
interparlamentare
• MARȚI DIMINEAȚA și-a 

deschis lucrările, la Palatul con
greselor din Monaco, sesiunea de 
primăvară a Uniunii interparla
mentare, la care participă 500 
de deputați și senatori, repre- 
zentînd grupuri parlamentare 
din 52 de țări. Delegația grupu
lui interparlamentar român este 
formată din deputății prof. univ. 
Tudor Drăganu, vicepreședinte 
al, grupului, Alexandru Ionescu 
și Mircea Rebreanu, membri ai 
Comitetului de conducere al 
grupului.

• DELEGAȚIA MINISTERU
LUI SĂNĂTĂȚII condusă de 
Dan Enăchescu, ministrul sănă

tății, care se află în R. S. F. Iu
goslavia, la invitația președinte
lui Consiliului federal pentru 
sănătate și politică socială, Ni
cola GeOrgievski, a făcut o vi
zita în R. S. Slovenia.

• BAZA MILITARĂ AMERI
CANA DE LA TRABZON, si
tuată pe coasta Mării Negre, a 
fost predată marți forțelor ar
mate turce. Transferarea bazei 
militare americane către Tur
cia s-a efectuat în conformitate 
cu acordul încheiat între S.U.A. 
și Turcia în octombrie 1969. In 
baza aceleiași înțelegeri, în luna 
iunie a.c. urmează să fie predată 
forțelor militare turce și baza 
americană de la Samsun.

• APROXIMATIV 7 LA SUTA 
DIN FORȚA DE MUNCA a 
Republicii Chile nu are în pre
zent de i lucru, iar majoritatea 
șomerilor sînt tineri — se arată 
într-o statistică publicată de 
secția pentru tineret a Centra
lei unice a oamenilor muncii 
din Chile.

• PATRU PROFESORI U- 
RUGUAYENI au fost arestați 
în baza legii privind instau
rarea „stării excepționale", 
sub acuzația că au participat 
la manifestațiile organizate 
săptămina trecută în semn 
de protest față de politica 
statului în școli și universi
tăți. Cei patru sînt conducă
tori ai Sindicatului profeso
rilor din Montevideo. Se a- 
nunță că ei sînt deținuți in 
prezent într-o cazarmă.

Reforma agrara 
în Peru

• ÎN PREZENȚA MINIS
TRULUI PERUVIAN AL AGRI
CULTURII, generalul Jorge 
Barandiaran, în regiunea Sierra 
Central a avut loc ceremonia 
împărțirii a 283 000 hectare de 
pămfnt unui însemnat număr de 
familii de țărani. Aceste tere
nuri au aparținut societății 
„Cerro de Pasco Corporation" 
și au fost expropriate in baza 
legii reformei agrare.

• MINISTERUL AFACERI
LOR EXTERNE AL ARGENTI
NEI a dat publicității o notă în 
care-și exprimă regretul în le
gătură cu încercarea de răpire 
a unui diplomat sovietic din 

Buenos Aires. în notă se subli
niază ca guvernul argentinian 
va depune toate eforturile pen
tru a descoperi pe autorii aces
tui atentat și că au fost luate 
măsuri pentru a se asigura pro
tecția persoanelor și bunurilor 
reprezentanțelor diplomatice 
străine de pe teritoriul argen
tinian. Organizația extremistă 
de dreapta „Mano" a anunțat, 
într-o notă publicată de ziarul 
„LA RAZON", că revendică 
responsabilitatea pentru tenta
tiva de răpire a diplomatului 
sovietic.

• BARITONUL DAN IOR- 
DĂCHESCU, aflat în turneu în 
Republica Federală a Germa
niei, a obținut un deosebit suc
ces în rolul lui Iago din opera 
,.Othello" de Verdi pe scena 
Operei din Wiesbaden. Artistul 
român a cîntat alături de teno
rul Tito del Bianco și soprana 
Ilva Ligabue de la opera Scala 
din Milano. într-o cronică a 
televiziunii vest-germane se 
sublinia că „marele succes al 
lui Dan Iordăchescu constituie 
un excelertt preludiu la turneul 
Operei române, care va parti
cipa în luna mai la Festivalul 
muzical internațional de la 
Wiesbaden".

Catastrofa seismică 

din Turcia
• Peste 900 de persoane scoase de sub 
dâiimături £ Un nou cutremur puternic 

a fost semnalat ieri dimineață

Peste 900 de persoane 
au fost scoase pînă în 
prezent de sub dărîmătu- 
rile caselor prăbușite în 
urma mișcărilor seismice 
care s-au abătut asupra 
orașului Gedîz și a regiu
nii înconjurătoare.

Potrivit unei statistici incom
plete, peste 1 000 de clădiri au 
fost distruse, lăsînd fără locuin
țe aproximativ 15 000 de persoa
ne. Datorita condițiilor atmosfe
rice deosebit de vitrege, opera
țiunile de salvare și de îndepăr
tare a urmărilor acestei catastro
fe se desfășoară în condiții foar

te grele. Ploile torențiale care 
cad de două zile, s-au transfor
mat în ninsoare, care în cîteva 
ore a acoperit cu o mantie albă 
regiunea sinistrată.

Un nou cutremur de pămînt a 
fost resimțit ieri de dimineață în 
subprefectura Emet, din apro
pierea orașului Gediz. în afara 
pagubelor materiale, au fost în
registrate și numeroase victime 
omenești. Citind surse bine infor
mate, agenția France Presse pre
cizează că noua mișcare telurică 
a provocat moartea a aproxima
tiv 100 de persoane.
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