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Ceaușescu, Partidului președintele ici Socialiste România, a măeraati după-amiază. pe

ioc Pl-J al gun*
“0 CHEMARE PATRIOTICĂ ADRESATĂ TUTUROR

ÎN BĂTĂLIA PENTRU
ROADELE ACESTUI AN

Cu toate forțele
pentru irigarea
CULTURILOR!
VÎLCEA

54 ȘANTIERE-UTECISTE
9

LOCALE PENTRU IRIGAȚII
9Acțiunile de muncă declanșate în agricultură de tinerii din județul Vilcea au căpătat în ultima perioadă o amploare deosebită. Cele mai multe inițiative uteciste vizează creșterea ritmului de lucru in șantierele de amenajări funciare și de irigații, participarea susținută a ti

nerilor, a organizațiilor U.T.C. din zonele agricole la lucrările de protejare a solului, de pregătire a acestuia pentru a primi sămința, din care vor rodi coltele viitoare.în zona Drăgășani, unde lucrează la realizarea unuitem local de irigații, sistem ce
re-se sis-

va însuma 2 800 hectare, tinerii s-au angajat să amenajeze prin efort propriu o suprafață de 1 000 hectare. La Ștefăr.ești, Voicești, Șutești, Zlătărei și în orașul dintre podgorii, Drăgășani. prima săptămină a lunii aprilie a cunoscut ritmuri de lucru înalte. Sute de tineri din

organizațiile V.T.C.de talpă și încălțăminte Drăgășani. ale liceelor teoretic și agricol din localitate. sau de U cooperativa meșteșugăreasca ,-Avintul* (care au lucrat intr-adevăr cu_ avint sub conducerea inimoasei lor secretare Maria Cristea) s-au afirmat pe fronturile muncii patriotice. Stadiile fizice ale lucrărilor au fost realizate. S-a terminat aducțiunea centrală. Se lucrează la aducțiunile secundare.Tinerii cooperatori din Ștefă- nești au lucrat zilele acestea din plin la irigarea solarului și a fermei legumicole unde culturile. in special varza, sint amenințate să fie afectate de umiditatea scăzută. Datorită

au intratîn majoritatea celor 54 de șantiere locale de irigații si amenajare a solului la Orieșu. PrundenL Iocești, Drăgoești, Olanu. G alicea. Nicolae Bălces- cu și in alte localități, brigăzi mixte alcătuite din uteciști și țărani cooperatori au lucrat intens la defrișarea, la desțelenirea unor poteci desenate gratuit in peisajul cimpuiui, la desecări, îndiguiri și îndeosebi la decolmatarea canalelor pentru irigat, avind in vedere faptul că in localitățile amintite se va lucra cu aspersoarele. Nici tinerii mecanizatori nu s-au lăsat mai prejos. La Rimnicu Vilcea, Bălcești, Drăgășani, Horezu s-a

locrat ta afara orelor de program Ia repararea mașinilor ș: uulajeior agricole. a pompelor ț: aspersoarelor necesare inlucrări de irigații.„Agricultura este un domeniu care ne privește pe toți*. Tinerii vilcer.î dovedesc prin fapte că au înțeles acest simplu dar vital adevăr.
Foto: CH. CVCU
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DE PRIMĂVARĂ
NICOLAE DRAGOȘ

Nu-s două primăveri la fel, de cind sînt primăveri pe lume Deși din iarnă urcă-n arbori zăpada roză, de petale... De veacuri oamenii le-așteaptă, trăiesc prin ele, cum s-ar spune. Deprinși din flori spre fructul toamnei să-și ducă ne-ntreruptă cale.Deși prin rîuri păstrăvi suie, nu-s două primăveri Ia fel. în iarbă tainic se presimte un orizont cu seve noi Și vîrsta noastră-n altă vîrstă își duce drumul spre nou țel Pe .......... . ...................................................................................glie-mpărâțind, sub cerul visat cu singe de eroi.primăvara ce se-ntîmplă contemporană să ne fie leagă-atitea nopți de veghe, și-atîtea zile de sudoareDeNe ___ __ ______  ___ _ _____Săpată-adînc în lutul aspru, încătușind aracli-n vie Strrngind avar tulpini sub setea ce-o spune griul și ne doare.Piraiele se sorb in sine, se-mpuținează ca bătrinii E-atita arșiță în frunze și strigă apa Iipsă-n grine Aud sub giie cum se zbate, cum crește trudnic prețul piinii Privirea îndelung uimită pe-ntinsul cimpuiui rămine.Nu-s două primăveri Ia fel ! Cea de acuma, fără ploi, își lunecă in flori tăcerea, ca o mireasă vinovată.Dar mai avem o primăvară ce-a răsărit adine în noi Ea nu se lasă-ndoliată de ploaia care nu se-arată.Pindind în flori promisul fruct, s-aducem însetatei cupe Răcoarea sacrei rădăcini, pe cind se-ntorc din sud cocorii Și fiecare braț să fie un riu ce seceta o rupeSă punem brațeie-mpotrivă și să sfidăm cu ele norii 1Dacă piraiele învinse se-mpuținează ca bătriniiȘi, întristată, primăvara iși duce viața fără ploi,Noi, cei ce știm ce-nseamnă munca, și Înțelegem prețul piinii Da, mai avem o primăvară, ce-a răsărit adine in noi 1

O ÎNTREBARE 
DUPĂ EXAMEN

1
A TESTA T AU,

DAR MESERIE CUNOSC?
7.000 de absolvenți din licee și școli generale de 10 ani au 

primit anul trecut certificatul de muncitor calificat. Un examen 
care, peste cîteva luni va avea loc din nou pentru promoția 
acestui an școlar. Cum trebuie să te pregătești pentru o ast
fel de probă ? Se promovează greu sau este numai o simplă 
formalitate ? Ce se întîmplă dacă absolventul nu reușește la 
acest examen ? Dar atunci cind l-a promovat ?

montator aparate tele- în secția unde m-am sintem 12 colegi. La in- nu am fost supuși altei pentru că aveam

comerțului exterior, Agachi, ministrul in- metalurgice, loan ministrul industriei construcțiilor de mașini grele, S. Vasiie Pungan. consilier al pe» ș» «linte! ui Republicii Socialiste România.A fost de față Erwin Wickert, ambasadorul R. F. Germania la București.Președintele Nicolae Ceaușescu s-a întreținut cu oaspeții asupra unor probleme privind dez- •a și diversificarea in sare a colaborării și im industriale dintre ia și R F. Germania, ursul convorbirii s-a sub- existența unor largi ți in acest domeniu

fost exprimată dorința comună de a impulsiona conlucrarea multilaterală dintre întreprinderile românești și întreprinderile care fac parte din Federația industriilor din R. F. Germania. în context, conducătorul delegației vest-germane a arătat că vizita in țara noastră, întrevederile avute, i-au permis o mai bună cunoaștere a potențialului economiei românești care în ultimii ani a înregistrat mari succese, ceea ce oferă posibilități sporite de intensificare a cooperării în industrie și în alte sectoare mun.întrevederea intr-o ambianță de interes co-s-a desfășurat de cordialitate.(Agerpres)
Trimișii speciali ai ziarelor „Die Welt",

Le Monde", „The Times"
și „La Stampa"Tovarășul Nicolae secretar generai al Coctumst Român.primi’trimișu speciali ai ziarelor „Die Weit" — Har.s Stollhans, ..Le Monde* — Manuel Lucbert. -The Times* — Richard Davy și Ua Stampa" — Renato Proni.La primire au participat tovarășii Cornel Burtică, membru

supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., și Ștefan Andrei, secretar al C.C. al P.C.R.Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a întreținut cordial cu trimișii speciali ai celor patru ziare, cărora le-a acordat un interviu pentru suplimentul lunar economic „Europa", editat de aceste cotidiene.
IN 1MIMPINAREA ZILEI DE 1 MAI

PENTRU NOI
REALIZĂRI

ÎN ÎNTRECEREA
SOCIALISTA

La Brădișor: LOTRU A FOST
DEVIAT CU 21 DE ZILE

MAI DEVREME

Posesorii celor 7 000 de atestate ale calificării au părăsit școala. Astăzi sint in producție sau in amfiteatrele facultăților. Și totuși, examenul lor de atestare este incă proaspăt in memoria celor ce pregătesc din nou această probă.„între liceul nostru și întreprinderea „Electromagnetica" — ne-a spus tovarășul Voinea Ion, directorul Liceului „Dimitrie Bolintineanu" — există o strinsă și îndelungată colaborare. La „E- lectromagnetica" se duc elevii din școală pentru practica in producție, iar foarte mulți sa- lariați ai întreprinderii urmează cursurile serale ale liceului. Pentru practica elevilor au fost desemnate citeva secții unde, sub supravegherea maiștrilor- instructori, are loc procesul de însușire a profesiunii. Ateliere- le-școală au fost, de asemenea, organizate după sistemul de lucru din întreprindere. Din cei 280 de absolvenți pe care i-a avut Liceul „Dimitrie Bolintineanu" anul trecut, 182 elevi s-au calificat la „Electromagne-

cînd l-a promovat ?tica“, 63 la întreprinderea „Aurora" iar restul în atelierele- școală.La examenul de atestare au participat reprezentanții întreprinderilor, maiștri-instructori, coordonatorii de practică, și el a constat dintr-o parte teoretică (probleme de matematică și fizică) și o verificare practică. Dintre absolvenții care au primit certificat de atestare, 38 s-au încadrat ca muncitori calificați in secțiile : telefonie, relee etc. de la „Electromagnetica*.Se bucură absolvenții posesori de atestat de un statut a- parte ’ Care este opinia lor privind examenul susținut ? Dintre răspunsurile primite am reținut unul :„Pe timpul practicii am lucrat în diferite locuri din Întreprindere. încă din primele luni am fost alături de muncitori în tot ce executam, iar in ultimul an am fost membri efectivi ai e- chipelor din secții. La sfirșitul anului IV am primit atestatul de muncitor calificat in mese-

ria de fonice, angajat cadrare examinări certificatul de atestare de care s-a ținut seama. Ce aș putea reproșa acestui examen a fost graba de organizare, formalitatea întrebărilor, ușurința cu care mulți dintre noi l-am trecut". (Florica Popa, absolventă, 1973, Liceul D. Bolintineanu).Elevii Liceului „Matei Basa- rab" s-au calificat in mare parte Ia Uzina „Timpuri noi" : 30 ca frezori; 133 strungari, 37 montatori subansamble motoare și compresoare; 9 găuritori ; 2 rectificatori. Toți au primit în final atestarea cu toate că mulți dintre ei nu au avut posibilitatea să lucreze în cei trei ani de practică efectiv la mașini. Utilajul de bună calitate și modem permitea desfășurarea practicii în bune condiții. Deoarece n-au fost inițiați din timp pe astfel de mașini, elevilor nu li se putea permite lucrul la ele.Atunci adeverința ce poartă cel' puțin naturi mai poate fi drept certificat de Sau pur și simplu ea reprezintă un act formal cu semnături autentice, un document ce poate duce in eroare (cu grave consecințe) pe cel ce se va în-

crede în astfel de certificate ? Dovada faptului că unii din cei care l-au dat nu au fost convinși de autenticitatea probelor a fost că nici unuia dintre absolvenți nu li s-a oferit posibilitatea de angajare.Examenul însuși s-a desfășurat în condiții improprii. Imediat după terminarea cursurilor, cind elevii se pregăteau pentru susținerea bacalaureatului, a fost alcătuită comisia de atestare și în ritm alert toți absolvenții au trecut prin fața ei pentru a intra în posesia unui document care, în principiu, trebuia reflecte ani deNi se nerale" rut, iar întrebările răspuns elevii ce au trecut examenul de atestat ne-au amin-

să activitatea mai multor practică în producție, par a fi fost prea „ge- cunoștințe care s-au cela care au
ELENA RUBELI

(Continuare în pag. a V-a)de atestare două sem- considerată calificare ? c

Angrenați în întrecerea socialistă, brigadierii de pe șantierul celei mai mari hidrocentrale de pe apele interioare ale țării, au raportat ieri o nouă victorie in lupta cu timpul : străpungerea cu 21 de zile mai devreme, față de angajamentul luat, a galeriei de deviere a Lotrului de la Brădișor. Acest succes a fost determinat îndeosebi de faptul că în ultima perioadă minerii din brigada maistrului Victor Codreanu au reușit substanțiala depășire la avansamentele subterane, ceea ce a permis ortacilor aflați sub conducerea șefilor de schimb Nicolae Baciu, Constantin Stoica și Marin Toma să înscrie o nouă izbîndă în cartea de aur a Lotrului. Evenimentul — onorat de prezența tovarășilor Petre Dănică, prim secretar al Comitetului județean Vilcea al P.C.R., și Gheorghe Cocoș, adjunct al ministrului energiei electrice — este dedicat de constructori celor două evenimente de seamă pe care le vor marca in istoria poporului nostru cea de-a 30-a aniversare a eliberării și Congresul al XI-lea al partidului.
M. DORU

Plecarea ministrului tineretului
și sportului din Republica Tunisiană,

Fouad M’BazzaaIeri dimineață, a părăsit Capitala, Fouad M’Bazzaa, ministrul tineretului și sportului din Republica Tunisiană, care a efectuat o vizită în România, la invitația ministrului pentru problemele tineretului din țara noastră.La plecare, pe aeroportul Oto-

peni, delegația a de tovarășul Ion fănescu, ministru blemele tineretului ral-Iocotenent Marin nea, prim-vice-președinte C.N.E.F.S., de reprezentanți C.C. al U.T.C. și C.N.E.F.S.

fost salutată Traian pentruȘi Ște- pro- gene- Drag- al ai

UNII, UNELE...

Tinerii Bobeică 'Nicolae, Iordan Nicolae și Angheloiu Petre, proaspeți absolvenți ai Crupului școlar me
talurgic din Tîrgoviște, s-au integrat intr-un timp record în producție. Strungurile automate, realizate 
pentru prima dată în țară la Uzina de strunguri din Tîrgoviște, montate de acești tineri sint binecu

noscute pentru calitatea lor. Foto : O. PLEC AN

FESTIVALUL 
HANDBALULUI

Sport și muzică
• •alături de campionii

* •ra&g
1

mondiali
ACȚIUNE IN CADRUL SERILOR

SCINTEII TINERETULUI" CU UN
PROGRAM VARIAT, ATRACTIV

Organizatorii dezvăluie 
pagina a V-a citeva surprize

pe care vi le pregătesc

—Bineînțeles, observațiile dumneavoastră 
nu trebuie generalizate. Se referă la unii 
tineri, la unele organizații. Adică cele în 
core ați fost dumneavoastră.

Interlocutorul meu, secretar al unui comi
tet juaețean U.T.C., cunoștea bine procedeul 
și apela la el ca la o formulă magică, me
nită să separe ireconciliabil pe unii de alții. 
Evident, uniF înseamnă cît se poate de lim
pede nu toți, unele nu suportă nici ele vreo 
alăturare cu intenții mai largi, numeralul se 
cohca strict doar la organizațiile prin care, 
intr-adevăr, trecusem. Numai că eu nu fu
sesem în organizațiile acelea 
pur și simplu la voia întîmplă- 
rii, dimpotrivă, îl întrebasem 
tot pe el mai înainte unde să 
mă duc, ii mărturisisem că n-am 
ntd o preferința însă că poa
te el or fi avut, așa că mă deplasasem în 
locurile re-co-man-da-te de eL Să-mi fi 
re"-ic*da* tocmai din acele „unele" ?

As*c pe ce o parte. Pe de altă parte, mă 
gindesc că totuși, întîlnind aici unii, dincolo 
uree, dind intr-o comună peste unii care, 
pe drumu pină ia oraș sau municipiu de- 
v " treptat unele nu cumva, ajunși la ni- 
ve - județului, băgăm de seamă că s-au 
cam odunat ? Iar cînd zic că s-au adunat 
mă gindesc nu atit la întinderea în spa
țiu a fenomenului, dt la prelungirea lui în 
• mp. Deoarece, cu siguranță, cîndva, mai 
de mult, acești unii n-au fost decît unul, iar 
acest unul a devenit apo' cîțiva și numai 
at.tud "ea tolerantă sau fals neputincioasă 
față de ce puțini la număr, care se des- 
pr nd dm plutonul celor mulți, a făcut ne- 
cescră, in timp, corectarea formulei.

eu nu fu-

Ajung inevitabil Ici o asemenea conclu
zie pentru că de fiecare dată tonul cu care 
erau aduse în discuție aceste accidente su
gera o anumită îngăduință indispensabilă, 
ceva de genul „pădure fără uscături nu 
s-a mai văzut", fără ca, alături de semna
larea situației, să se propună și vreun gest 
de respingere ci, dimpotrivă, mai degrabă 
o acceptare tacită, ca și cum ar fi fatal ca 
pe o potecă sau alta să strivești sub picioa
re și uscături. Mult mai firească ar fi fost, 

promptă, reacția 
singur caz, a ce- 
fi făcut din ele 
a întregului co
ca alte eventua- 
lăturalnice să se

fără îndoială, atitudinea 
care, de '

D. MATALĂ

la apariția unui 
lui dinții, ar 
o problemă 
lectiv, pentru 
le tentații ___
izbească de la început de zi
dul intransigenței. Altfel, bine- 

că, de la unul la cîțiva, de Ia cîțivaînțeles _ _ _____ _ __r_ _  ___„
la unele, gînduț liniștitor că aceștia nu sînt 
totuși cei mulți, cei pe care se sprijină în
tregul, a făcut ca incidentele izolate să dăi
nuie, anormal, sub numele de „situația nor
mală'. întrebarea care se pune în aseme
nea situații mi se pare că este alta, aceea 
că o organizație sau un colectiv are dato
ria morală să-i aducă și pe aceștia alături 
de ceilalți, să se ocupe chiar mai intens de 
ei pentru a-i reintegra în frontul larg al 
tuturor. Ridicarea din umeri nu rezolvă în 
nici un caz lucrurile, ci le perpetuează. Și 
atunci ce-ar fi dacă am încerca să modifi
căm puțin sensul unei formule uzate de 
prea multă folosire pe o singură față ? 
Ce-ar fi dacă am apela la ea nu pentru a 
justifica o stare de lucruri, ci pentru a in
dica și direcția unei acțiuni imediate ?
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Cuvîntul și fapta activistului U.T.C.

REALITATEA, CI DOAR... BIROUL
— Aveți aici, în programul 

de activități, trecute dezbateri profesionale cu tinerii din toate unitățile economice ale orașului... S-au făcut 7— Parcă la C.L.F... (Centrul pentru achiziționarea legumelor și fructelor).— Concursul „Eficiența economică a activității profesionale" 
s-a realizat ?

__ 9 I— Studiul asupra întrecerii „Tineretul — factor activ" l-ați Întocmit ?
__ ? ț— Școala politică s-a deschis ?— Avem vreo două, dar nu avem planificare și nici catalog.Fără să-și dea seama măcar într-un tîrziu, ca unul dintre personajele lui Creangă, că prin asemenea răspunsuri „s-a cam întrecut cu șaga". Mihai Iftode, secretarul Comitetului orășenesc Hirlău al U.T.C.. continuă să informeze cu ridicări din umeri și cu „păreri" despre ceea ce ar fi fost cazul să știe cu exactitate, eonsiderindu-se jignit de întrebările pe care tovarășul Gheorghe Morărașu. prim-secretar al Comitetului județean Iași al U.T.C.. i le pune în legătură cu programul de activități al comitetului orășenesc U.T.C. pe ultimul trimestru al anului trecut și cu acțiunile prevăzute pentru trimestrul tnt.îi al anului în curs. Din motive lesne de înțeles nu ne propunem să transcriem în întregime dialogul. Răspunsurile secretarului comitetului orășenesc U.T.C. se rezumă. dealtfel, în număr impresionant la un „nu, n-am făcut" îngăimat cu o vinovăție prefăcută.Pe scurt, din „darea de seamă" întocmită ad-hoc din astfel de răspunsuri reținem că :— Școala politică U.T.C. e la Hirlău un proiect încă în fază de discuții în cadrul cărora se preconizează un curs cu activul U.T.C. din unitățile economice și instituții și un curs cu activul U.T.C de la liceu.— Obiectivele întrecerii „Tineretul — factor activ" nu au fost nici barem nominalizate pentru acest an. iar rezultatele pe anul trecut nu se cunosc.— Instruirea consiliilor și comisiilor comitetului orășenesc U.T.C. nu a avut loc.— O situație a planificării |i desfășurării adunărilor generale U.T.C. pe organizații nu există ți nici nu se eunoaște realitatea.— Comitetul orășenesc U.T.C. nu se ocupă de pregătirea și primirea tinerilor în U.T.C. și nici nu cunoaște situația acestora,— Secretarul comitetului orășenesc U.T.C. nu cunoaște decît din auzite problemele economice 

ale unităților din Hirlău și pe cele profesionale ale tinerilor.— în legătură cu participarea tineretului la pregătirea pentru apărarea patriei nu se știe nimic altceva decît că „ar exista un proces verbal al unei ședințe de comandament din ianuarie".Adăugăm la acestea că unele documente interne ale organizației nici nu se mai găsesc pentru că, motivează secretarul, „le-am avut împrăștiate pe aici și...“,

9

Și ? Trebuie spus neapărat că necunoașterea realității de către secretarul comitetului în primul rînd, dovedită cu prisosință și de răspunsurile consemnate, a dus în repetate rînduri la dezinformarea biroului și comitetului orășenesc U.T.C., la canalizarea activității acestor organe de conducere ale organizației orășenești U.T.C. în direcții închipuite, inventate birocratic în birou, de către secretar ; la aprecieri și laude ne justifica te, la distincții acordate pe nemerit și Ia introducerea unei stări de auto- mulțumire în nici un caz justificată de laurii vreunor victorii.„Analizînd rezultatele obținute, se spune în informarea privind activitatea organizațiilor U.T.C. în sprijinul producției, prezentată în una din ședințe, biroul comitetului orășenesc declară fruntașă organizația U.T.C. de la Fabrica de confecții care pe lîngă rezultatele obținute in producție a organizat cele mai numeroase acțiuni politico-educative de masă" (s.n.).Surprinși de faptul că secretarul comitetului orășenesc nu cunoștea nici după prezentarea informării „rezultatele" și că nici informarea nu le „conținea" decit sub forma unor goluri în text, care urmau să fie completate, am tinut să facem cunoștință directă. Ia sursă, cu „rezultatele* organizației fruntașe, cu „cele mai numeroase acțiuni politico-educative" ale acesteia.Și iată-le :în luna ianuarie a.c. peste 34 000 bucăți confecții nerealizate, număr care în 10c să scadă prin recuperare, crește vizibil prin nerealizările înregistrate in februarie din cauza absențelor nemotivate. întîrzierilor de la program, indisciplinei în producție, a slabei pregătiri profesionale a celor mai multi dintre tineri și a dificilelor- probleme de integrare profesională ale acestora.Diagrama tinerilor aflați sub normă in cursul anului trecut și în ianuarie și februarie 1974 nu dovedește, ganizația cumva pe dia anuală ză cu mult peste jumătatea efectivului de muncitori. Cit despre „cele mai numeroase acțiuni politico-educative de masă" nici nu mai vorbim. Locțiitorul secretarului U.T.C. pe fabrică și secretara biroului organizației U.T.C. de la tura A. Maria Chirilă, nu știau precis nici dacă a fost dechis invățămintul politic U.T.C și abia dacă iși mai aminteau că ultima adunare generală a fost ținută „prin no- iembrie-decembrie anul trecut". Dealtfel, așa cum afirma tovarășa Maria Ivasuc. secretara comitetului de partid pe nici n-a zile datăSăU.T.C. de la Fabrica de confecții e cea mai bună din Hirlău. La figurat, desigur, fiindcă nu putem crede nici in ruptul capului că și în celelalte organizații situația ar fi la fel. Aceasta ar 

de asemenea, că or- U.T.C. de aici ar fi un loc fruntaș : me- a acestora se situea-

fabrică, biroul comitetului U.T.C. reușit timp de un an de să se întrunească măcar o în plen.admitem că organizația

însemna să admitem, însă, că și secretarul comitetului U.T.C. a fost timp de un an de zile secretar numai cu numele. Și fără remușcări pentru că ajutorul comitetului județean U.T.C. s-a făcut simțit în repetate rinduri.„Dacă, se spune, stai o săptă- mînă in Hirlău, în primele trei zile îi cunoști cu ușurință toate instituțiile, în celelalte trei, toți oamenii și în a șaptea nu mai ai ce face". Ce-o fi făcut tovarășul Iftode ? Și încă timp de un an de zile...
ION CHIRIAC

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCATE,

Onoare ieftină
cu orice preț

le 
fi 
e-memorii. In două

îl

De aproape doi ani, Popescu 
Aneta (București, sect. 7, str. Săn- 
dulești nr. 1) depune o muncă 
uriașă. Se agită, observă, întrea
bă, iși ia note, le compară, 
așează în ordine cronologică 
redactează 
xemplare. Unul multiplicat îl 
expediază pe adresa diferitelor 
organe și ministere celălalt 
încopciază în dosarul personal — 
pentru evidență. P. A. este so
ție și mamă a doi copii. Orice 
soție $i mamă știe cit de prețios 
este timpul, că dacă nu și-l cal
culează „milimetric" riscă să 
intre în acea binecunoscută „cri
ză de timp". De aceea ni s-a 
părut bizară rîcna cu care P.A. 
colecționează fapte, gînduri, ges
turi ți replici nefosolitoare. Știe 
cu tulburătoare exactitate anul, 
luna, ziua și chiar ora cind co
legii fiului ei (elev în clasa a 
Il-a) s-au certat, cine pe cine a 
lovit, cum a fost comentat fac
tul, cine a fost martor, cind s-a 
pierdut un obiect la (coală, cine 
a fost învinuit și cine ar fi tre
buit si fie. si cum. din fericire, 
realitatea este cam mreei in 
astfel de intîmplări, le inventează, 
numește, acuză și condamnă. 
propune martori — o adevărată 
instanță care insă funcționează 
fără obiect. înarmată cu un im
presionant număr de memorii, 
completări la memorii și anexe 
la completări, cu certificate me
dicale, scutiri și adeverin
țe, cu caietele de teme ale fiu
lui ei al doilea exemplar (cu pri
mul se prezintă de obicei elevul 
la școală), cu lacrimi In ochi, P.A. 
ne-a implorat s-o ajutăm, sâ-i sal
văm fiul „bătut, persecutat și de
zonorat in fața clasei de tova
rășa învățătoare".

Cele relatate au fost de na
tură să ne alarmeze, așa cum de 
aceleași „plîngen" a fost alar
mat și Ministerul Educației și

Astăzi, începe la Rm. Vil- cea întrecerea fazei republicane a Festivalului de tea

D. M.DOMNIȚA VĂDUVA

Invățămîntului și Consiliul popu
lar municipal ți Comitetul de 
partid al sectorului 7 și Inspec
toratul școlar al municipiului 
București. Școala a fost gazda 
unor serioase anchete. S-a chel
tuit timp, energie ca să se a- 
fungă la o concluzie unică: ne
temeinicia acuzațiilor. Învățătoa
rea, un pedagog corect ți bine 
pregătit, cu o vechime de 17 
ani în învățămint. nu a comis 
abuzurile de care este învinuită. 
Școala a socotit necesară o dis
cuție cu P. A. Direcția școlii a 
încercat să o convingă că legă
tura dintre școală și familie nu 
trebuie purtată în modul acesta. 
A fost incitată să participe 
lectoratele cu părinții, la 
nile elevilor, să ari
ore. să adreseze dire
vățătoarei sau conduces 
Iii eventualele observații ti 
puneri. pentru ci numai 
strings colaborare bazată 
unitate de principii și a 
rezultatele processshri ir. 
educație sârt asie dorit». P. A. 
n-a acceptat. A p’efe-et st con- 
firme si se oriocnreistă, și si 
încerce si ne anscinai și re noi 
ti fiul ei este H per-
secutet. Faptul cei mei grav e 
d și-a convins propriul fiu ci 
treime ti te socotească astfel. 
Uleie trecute am primit le «e- 
docție o scrisoare a acestuia, ce
re re-a alarmat mai mult decit 
sr fi putut-o face „munca" de 
doi ani a mamei materializată ;i 
memorii, lată ce ne scrie: pri
mată redactor, sint un copil 
dezonorat. Vă aștept si md scă
pări de aceste suferințe".

Le adăpostul acestei conctn- 
geri, am aflat ei elevul Popescu 
Cezar. semnatarul scrisorii, a 
adoptat o atitudine ciudată. Nu
li mai pregătește conștiinaes fe
mele pentru că știe ci aricind 
poate „scăpa" de consecințele 

o bază
De aceea, socotim necesar 

reexpedrem tulburătoarea 
mare a elevului Popescu Ceza 
pe adresa mamei sale. Numai cu 
sprijinul acesteia copilul poati 
stăoa de apăsătorul complex a! 
.dezonoratului". Și dacă nu st 
simte destul de bine pregătită 
pentru noua modalitate de viață 
Și muncă, școala, care este în a- 
celași timp și o școală a părin
ților, o va ajuta. Cu condiția să i se adreseze fără rezerve.

Oradea îți îmbogățește cu 
fiecare zi paleta arhitectoni- 

ritmul construcțiilor înre- 
rind aici, ca de altfel în 

întreaga țari, indici foarte 
inalți.

„PARTID,
INIMA
ȚĂRII"

tru. poezie patriotică și revoluționară „Partid, inima firii". Și-au dat întilnire formații artistice școlare și pionierești din II județe ale țării — Argeș, Caraș-Seve- rin. Dolj. Gorj. Hunedoara, Mehedinți. Sibiu, Olt, Teleorman și Vilcea. Timp de două zile, pe scenele principalelor săli de spectacol ale municipiului — sala de festivități a comitetului județean de partid, sala casei 
■ rwripilr de tuMwă ti sala _Mtreea ecl Bâtriu*. se vorgăti artistice de agiatie. montaje literar-muzieal-coregra- fiee. formații de revistă, estradă, pintuiimâ. recitaluri de poezie, echipe de teatru, recitatori «i formații păpușerești școlare — calificate in fazele județene ale concursului. Concomitent cnÎntrecerea propriu-zisă, formațiile artistice reprezentative ale județelor aflate in concurs vor prezenta spectacole pe scenele stațiunilor balneoclimaterice de pe Valea Oltului — la Călimănești. Govora. Olănești, precum și in orașele Brezoi, Horezu și Drăgășani.

însemna de M. STOIAN

BUCURIA
VIEȚII

Am primit o scrisoare din Timișoara, expediată de o tinără (din motive lesne de înțeles, nu-i voi da numele) : „Sint născută în Lugoj, n-am avut o tinerețe prea fericită, din cauză că— in toamna lui ’73 — am intrat în compania unor prieteni și prietene din societatea de jos, am început să beau, să fumez... Am și lucrat la C.L.F. Lugoj, la Fructexport, dar n-am mai stat acasă ; cind mă întor- ceam la ore tirzii, mincam bătaie de la amindoi părinții. La începutul anului am venii la Timișoara, să mă angajez la U.T.T. După terminarea vizitelor medicale și a instructajului, mi s-a spus c-o să lucrez în trei schimburi, insă... nu m-am mai dus la lucru, deoarece, in drum spre o cafea (căci eram tare necăjită) am găsit un om care mi-a spus că nu-1 interesează ce-am făcut și unde am fost, nu vrea să știe trecutul meu. Am găsit așadar locul unde să stau, să-mi intemeiez si eu o familie, un cămin fericit, unde simțeam — din partea lui și a mamei sale— dragoste părintească mult mai mare decît a părinților mei. Eram in pragul de a mă angaja ospătăriță la Hotel Timișoara, el in prezent fiind vînzător de loz în plic prin localuri (și ciștigă, bine de tot, și-a cumpărat apartament cu trei camere, mobilate acum, are televizor, radio, discotecă) și m-a avut și pe mine pină intr-o zi, cind a venit bunica și mi-a spus : „Haidem prin oraș". Mi-a întins o cursă, m-au dus acasă cu forța, căci jos pindea tatăl meu. Dar stau și mă întreb : cu ce sînt eu vinovată dacă am venit la totul gata, dacă nu trebuie să încep de Ia lingură ? Numai minte să am și să-mi iubesc omul pe care l-am căutat și pe care ii voi iubi, nu ? Atunci de ce-s tinută de bunica, acasă, ca un om care n-are dreptul să se bucure de viată ? Cind eu stau și pling, și doresc să-mi regăsesc fericirea, ea două inimi să se unească, fie și in ciuda părinților mei"...Mărturisesc eâ — priptn- du-mă — am fost inclinat.la început, să taxez scrisoare* tinerei din Timișoara- Lugcj drept „probă de cinism*. N-ar fi fost deloc exact ! Mi-*ț îngădui s-o calific, mai degrabă, c* fiind produsul unui om fără suficientă maturitate, ba chiar cu un grad de logică discutabil. Pe ce îmi intemeiez concluziile (care n-o privesc, desigur, exclusiv pe tinără corespondentă, ci pe toți acei care iși strigă „dreptul la bucuria vieții", dar uită, elementar, că, orice drept are, In echilibru, și niște datorii). Care-ar fi fost, concret, datoriile ei ? Mai intii, să nu intre, cum singură spune, „in compania unor prieteni ți prietene din societatea de jos".., (mi-a 

plăcut enorm expresia „societatea de jos", deosebit de sugestivă pentru acei tineri și acele tinere care-și omoară timpul și anii cei mai frumoși, bind, fumînd, într-un cuvînt... făcind pe grozavii, mințind maturitatea, nu trăind-o cu adevărat — ca imensa majoritate a colegilor de generație. Moralmente vorbind, ea a greșit fundamental accep- tînd „anturajul" sus-amintit. Paralel, lucra (schimbînd locul de muncă) și, evident, avea necazuri acasă, părinții nefiind intpăcați cu evoluția propriului copil (soluția cu bătaia n-o fi fost cea mai inspirată, dar nici să-ți vezi fata înapoindu-se acasă băută, duhnind a tutun, schimbînd locul de muncă așa cum schimbi cămășile). Deci, A GREȘIT în primul rînd față de sine, împăcîn- du-se cu o existență amorală ; apoi față de părinții săi care, de bine, de rău, au însoțit-o prin viață pină Ia. vîrsta respectivă ; și, la fel de grav, a greșit față de toți, față de societate, pentru că noi toți luati ea entitate, n-avem nevoie de a- semenea specimene certate eu munca, așadar cu morala, dornice numai de „trai neneacă", oricum, cu oricine, fie și călcindu-se în picioare sentimente anterioare, obligații imprescriptibile. N-ani nimic împotriva nici uneia din categoriile care-și ciștigă cinstit existența, însă nici să nu transformăm o iubire încropită „in drum spre o cafea"; între vînzăio- rul de loz în plic prin localuri ți pseudo-ospătărifă, într-o profundă tragedie ca... „Romeo și Julieta". Esența modului schilod de a vedea viața reiese — cu prisosință — dintr-o frază pierdută printre celelalte : „Cu ce sint eu vinovată dacă am venit la totul gata, dacă nu trebuie să incep de Ia lingură ?“ Tocmai despre as- ta-i vorba ! Nu-i nevoie să redescoperim mereu focul, roata, nici să reîncepem de la... lingură (în sensul material) : totuși ceva este .■ absolut necesar : fiecare ge- neratie tinără. la rindu-i, pornește — așa cum se spune — cu dreptul, în lumea muncii serioase, stabile, demne. Și, în acest sens, n-are nimeni de ce să se rușineze că... incepe de la lingură. Milioane și milioane de oameni au început și incep astfel drumul in viată, drumul maturității autentice și, fără îndoială, de aceea și cuceresc ei, firesc, dreptul să se bucure deplin de viață ! Dar așa, cu o existență în zig-zag (azi textilistă, miine... ospătăriță, azi adolescentă, a doua zi... fumătoare și mare băutoare, azi copilul părinților, miine... iubita unuia etc.) este imposibil să clădești bucurii. Bucuriile, de toate felurile, se clădesc. Materia lor primă : munca, moralitatea !
în logica moralei religioase păcatul constituie o premisă necesară : el este menit să implanteze in conștiința omului un „complex de inferioritate" față de o divinitate mai presupus de păcate și aptă să-și îndatoreze păcătosul prin grația ce i-o conferă, în urma mărturisirii, a pocăinței. .Culpabilitatea generează servitute : de aceea morala religioasă instalează caritatea acolo unde ar trebui să guverneze responsabilitatea. respectiv în inima moralei.Primim la redacție scrisori în care tineri și tinere își exprimă mirarea față de „rezistența ziarului nostru față de mentalitatea religioasă, mai cu seamă in plan etic". Preopinenții noștri, fie că este vorba de N. Cimpoi (din Brașov), Nelu Cosot (Bra- gadiru, jud. Teleorman), Bra- nețu Gheorghe (din Dobroteasa, jud. Olt) sau de corespondentul nostru care se autointitulează cu atita pertinență „un om fanatic" (din Darabani, jud. Suceava), consideră că „preceptele religioase îi îndeamnă pe tineri doar spre fapte bune", că „fără religie, morala nu se poate susține în om", că „doar teama de Dumnezeu îl întoarce pe om din drumul păcatului", că „tineretul crescut în spiritul dragostei de Dumnezeu este mai moral decît tineretul fără credință" ș.a.m.d. Toate acestea sint argumentate pe larg prin referiri la textele „testamentelor". vechi și nou. M-am hotărît de aceea să recurg și eu la asemenea texte pentru a angaja un dialog cu cei amintiți. Vreau să spun de la bun început că. intr-adevăr, o seamă de precepte religioase. în speță biblice, exprimă. prin litera lor. îndemnuri către o viață morală. A- ceste învățături au izvorît din necesitatea reglementării raporturilor interumane și din experiența de viață morală a unor colectivități istorice, socialmente constituite. îmbrăeînd o formă religioasă, insă, respectivele precepte, prin spiritul lor. au' fost redactate în- tr-un limbaj generalizant menit să acrediteze de o parte caracterul lor revelat (inspirat de divinitate), iar de altă parte caracterul lor imperativ, de poruncă divină menită a ti respectată cu „sfințenie". Pu

terea lor de persuasiune se exercită doar asupra celor înclinați să creadă în ele fără a delibera sau înclinați să le accepte ca îndemnuri provenite dintr-o rațiune ce nu trebuie cercetată ; fundamentarea lor se realizează pe temeiul ideii păcatului originar și a capacității de milostivenie a divinității.Preceptele noii morale au un conținut umanist, radical diferit de conținutul preceptelor religioase, in primul rînd pentru că se adresează omului : nu de pe pozițiile milostiveniei abstracte, ci a recunoașterii demnității existenței și conștiinței umane ; nu de pe poziția umilirii omului, considerat de către religie ca fiind „funciar- mente păcătos", ci a credinței optimiste in capacitatea colectivității de a armoniza interesele și conduitele interpersonale potrivit principiilor unei conviețuiri bune, frumoase și adevărate.Morala noastră nouă, generată de condițiile istorico-concre- te ale construirii unei societăți fundamentate pe etică și echitate, face cu totul superfluă sau chiar nocivă reglementarea conduitei după prescrierile abstracte și voit „atemporale" ale preceptelor religioase.Citeva exemple, concepute în spiritul unei analize comparative, sper să facă mai pregnante afirmațiile de pină aici.
INCOMPATIBILITATE 

INTRE IDEEA DE 
DIVINITATE Șl CEA DE 

MORALITATEAm în fața mea o cărțulie de colportaj religios menită a oferi 

tineretului „cele mai frumoase* îndrumări pe linia unei „dragoste curate" și a unei „căsnicii de dorit". Cărțulia este intitulată „Mai curat decit diamantul" și subtitrată „Pentru tineretul nostru. O dragoste curată. O căsnicie de dorit". Broșura apărută în colecția „Sonnenstrahlen nach osten" a fost scrisă de J. C. de Ferrieres.Sfaturile date de doamna de

MORALA PĂCATULUI SI...
9

PĂCATELE MORALEI RELIGIOASE
Ferrieres și extrase din texte biblice sint, la prima vedere, cu totul seducătoare și de o substanță morală aplicativă indubitabilă. O recitire atentă dovedește însă contrariul.Autoarea preamărește dragostea „care vine dintr-o inimă curată", înfierează flirtul, si- tuîndu-1 in zona păcatului, trasează un hotar precis intre camaraderie și flirt, oferă citeva reguli de bună purtare, de învingere a ispitei, condamnă adulterul. relevă consecințele nefaste ale alcoolului, drogurilor, promiscuității etc., exaltă virtuțile căsniciei și îndeamnă la o dragoste filială curată. De Ia început autoarea precizează : „Dacă încă nu ești un fiu al 

Domnului. este neapărat necesar să devii, altfel nu vei putea să realizezi dorințele curate, pe care lectura acestei cărți ți le vor trezi*. Această „axiomă" este Insă intru totul prezumtivă deoarece „dorințele curate" legate de dragoste, prietenie, căsnicie, pot fi nutrite, după cum o dovedește viața, deopotrivă de atei ca și de religioși. Mai mult chiar, dragos

tea, prietenia, iubirea conjugală iți găsesc un fundament pe deplin uman intr-o conștiință atee căreia îi este specifică credința în om și nu în divinitate. Viciul capital al moralei ce tinde a fi condiționată de religiozitate, rezidă tocmai in aceea că pentru a stipula iubirea de oameni se recurge la substituirea credinței in om prin credința în divinitate. Superioritatea moralei laice constă în suprimarea acestei medieri, care se dovedește umilitoare pentru orice conștiință liberă, demnă și capabilă de autoperfecționare.In cărțulia doamnei de Ferrieres, ca și în orice „cod moral" de substanță religioasă, conduita practică recomandată — și 

care nu are nimic reprobabil în sine — este făcută dependentă și fundamentată tocmai prin deturnarea sentimentului „curat" al dragostei de om. spre o iubire, mediată și alienată, față de divinitate. Abătut din calea sa directă către semenul său, omul trebuie să parcurgă un ocoliș întunecat și misterios, pe care nu-1 mai poate străbate cu propriile sale lumini (rațio

nale și afective), ci dintr-o poruncă exterioară și străină lui. în acest fel din necesitate lăuntrică exprimată ca libertate, iubirea față de semeni devine datorie stranie și imperativ categoric. Libertatea umană este astfel convertită în supușenie, iar moralitatea în cuvioșenie.Doamna de Ferrieres se întreabă : în ce relații este viața mea sentimentală față de credința mea ? și amintește, ca răspuns, cele scrise de apostolul Pavel către Timotei : „Ținta poruncii este dragostea care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun și dintr-o credință neprefăcută". Dragostea la care se referă versetul de mai sus 

este deci mai întii o iubire de Dumnezeu, căci numai „dacă-l slujești pe Domnul... cu inimă curată, aceea sau acela, pe care El ți l-a hărăzit, va fi camaradul tău cei mai bun".Trebuie să recunoaștem ca fiind de o substanță morală cel puțin dubioasă acea dragoste care unește doi tineri într-o intimă comunitate afectivă, nu pe temeiul alegerii lor libere, 

deliberate, ci pe temeiul celor hărăzite în ceruri !Morala laică vede, în schimb, în dragoste o inclinație spre a- propiere intre oameni egali, cu inimă pură, sinceri și cinstiți, străini de minciună și înșelăciune și care respectă libertatea și demnitatea semenului ales pentru oficierea unei adorații reciproce.Omul liber iși alege el partenerul dragostei sale, iar acest act de electivitate conferă moralitate chiar și eșecului, recunoscut ca atare. PentTU doamna de Ferrieres acest act constituie însă un atribut al divinității : „Dumnezeu cunoaște... pe cineva, care se potrivește 

mai bine cu noi și cu care noi desigur ne vom putea înțelege mai bine". Pe ce căi ne comunică oare divinitatea alegerea făcută de ea ? Odată această alegere făcută este ea imuabilă, chiar dacă dragostea încetează să mai existe ? Să ne reamintim de cele scrise de Engels, in spiritul unei atit de autentice moralități laice : „Dacă numai căsătoria întemeiată pe dragoste este morală, ea rămîne morală numai în cazurile în care dragostea continuă să existe". Ceea ce nu inseamnă desigur că dragostea trebuie acceptată ca fiind funciarmente „efemeridă", că alegerea partenerului de viată constituie un joc amuzant și lipsit de responsabilitate.Doamna de Ferrieres înscrie apoi in cărțulia de „morală religioasă" o seamă de sfaturi privind comportarea tînărului în general și notează pe drept că : tinerețea trebuie să fie amabilă și veselă, dar nu ușuratică : limbajul folosit de tineri trebuie să fie ales — să nu înjure etc. ; ținuta se cuvine a fi decentă ; corpul îngrijit. — deoarece „corpul tău este un templu al sfîntului Duh" ; îmbrăcămintea potrivită ; fardul și bijuteriile exagerate se cuvine a fi evitate ș.a.m.d. Ce este însă „religios", „sacru" în toate a- ceste recomandări ? Ele sint simple norme de bună purtare pe care codurile laice de morală practică nu numai că le consacră, dar le și nuanțează și rafinează, nebănuit pentru o perspectivă religioasă „atemporală".
O CONCLUZIE CARE SE 

IMPUNE CU
STRINGENȚĂ LOGICATinerilor care ne adresează reproșuri pentru faptul că res- 

pingind „morala" religioasă, respingem în fapt orice morală, le-am răspunde deci că elementele morale cuprinse într-o seamă de precepte religioase sint de fapt expresia infiltrației „laicului", a regulilor de „conviețuire lumească a oamenilor", în așa-zisele „cărți sfinte" ; a- ceste „elemente morale" nu se cuprind organic și structural în concepția religioasă care prevede de o parte medierea divinității (și credinței) pentru realizarea actului .etic : morala .ca domeniu al bunei purtări și simțiri a oamenilor intre ei, constituie, in concepția religioasă. nu un scan al. omului, ci un mijloc pregătit de divinitate pentru ca oamenii „să poată ieși din ispită ori s-o poată răbda"..Morala nouă, ateistă, cuprinde toate prevederile unei bune simțiri și trăiri a omului în colectivitate, stipulînd pe temeiuri umaniste autentice dragostea și devotamentul față de om. patrie, omenire, eonturind perimetrul etic al prieteniei, căsătoriei și familiei, stabilind codul comportării civilizate și calitățile morale ale insului ce-și consacră viața făuririi unei societăți în care să dispară exploatarea. neomenia, ignoranța, superstițiile, alienarea.Evoluția culturală a omenirii a atins acel stadiu cînd să poată fi formulată și aplicată o morală autentică, adică umanismul. Potrivit noii morale omul și-a regăsit propria-i natură „divină", suprimînd orice mijlocire dintre om și om. A recurge azi la preceptele religioase în scopuri etice este ca și cind Hamlet ar ti luat stafia propriului său tată drept dovadă a faptului că bătrinul său părinte mai trăiește încă întocmai ca cei vii.
Dr. H. CULEA
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IN BATALIA PENTRU ROADELE ACESTUI AN

CU TOATE TORTELE PENTRU 
IR IC A RE A CULTURILOR!

LA I. M.A.I.A. ARAD:
DE LA EXIGENȚELE SOCIALE

— Cum arată tineretul sucevean, In ce context se modelează el ?— Un „contingent" cuprinde la noi cam zece mii de băieți $i fete. Deci, pentru intervalul de vîrste de care se ocupă organizația U.T.C., 160 mii de tineri. Cam un sfert din ei lipsesc din județ — fie că sînt la diferite școli sau își fac stagiul militar, fie că s-au orientat spre centre mai industrializate. Acest din urmă fenomen e bun pînă la o limită. In unele sate a apărut procesul de îmbătri- nire sau de criză- a forței de muncă. Un studiu care se întreprinde la noi va facilita cunoașterea cauzelor și consecințelor plecării in alte zone. Oricum, în reglarea fenomenului de migrare, cred că poate interveni mai lntîi școala. Este adevărat că deocamdată în multe ateliere-școală practica nu este programată pentru meserii necesare în județ, după cum orientarea profesională a elevilor nu este consecvent dirijată de o asemenea rațiune. De exemplu, este necesară o preocupare conjugată a tuturor forurilor pentru ca elevii sfătuiți și ajutați să-și însușească meserii necesare în agricultura modernă, să capete o pregătire multilaterală pentru acest sector. Se întîmplă însă ca unii absolvenți ai școlilor cu acest profil să se lovească de neîncrederea unor președinți de C.A.P. Sigur, la început le e mai greu tinerilor, dar într-un an, doi reușesc să se a- firme. Cu o condiție — să muncească într-un climat de încredere. Fără îndoială că există foarte multe asemenea exemple în unitățile agricole din județul nostru. Un alt fenomen, care prin implicațiile, sale pune serios problema găsirii unor mijloace, noi de educare a tineretului, este navetismul, a- ceastă viață între două trenuri sau curse de autobuz. Navetismul poartă răspunderea. într-un fel sau altul, pentru ruptura dintre- educatori și părinți, pentru neglijarea, elevului după orele de clasă, pentru pregătirea slabă a elevilor înșiși care fac navetă între sat și școala orășenească, ca și pentru criza de timp care apare la tinerii navetiști, din mediul industrial. Aceste fenomene ating o parte din tineret, dar chiar și această parte din cei 120 de mii de uteciști și tineri sînt ceea ce se cheamă un bun material uman. Se poate spune că în succesele repur

tate de județul nostru în îndeplinirea sarcinilor economice tineretul a avut o contribuție. nu rareori, hotărâtoare. Și. deci, distincțiile și onoarea cu care ne-a răsplătit țara le revin și lor. în angajamentul oamenilor muncii suceveni de a îndeplini planul pe primii patru ani ai cincinalului pină la 23 August, tinerii au îndatoriri însemnate.— Din unghiul unor asemenea realități și exigențe, cum ii apreciați pe tineri ?— Munca este o condiție a afirmării. a reușitei profesionale și sociale in orice loc al țării și onoarea de a munci, de a munci bine dă aceeași strălucire tinereții. Or, ceea ce ii caracterizează in special pe tinerii suceveni este munca, oglinda întregului tineret al țării. Depinde de ei să ajungă sau să rămină in frunte, dar și de cei din jur. pentru că dacă se constată o cultură generală mai slabă — în special in zonele de minerit, exploatări forestiere — explicația ne-o aduce în planul intii o slabă prezență a mijloacelor de organizare a culturii în acele zone. Apoi, dacă tinerii nu citesc destul de mult se pare că nici cei ce-i educă și-i instruiesc nu i-au învățat să selecteze. Repet depinde și de ei să ajungă la înțelegerea unor legi și norme elementare de comportament Și depinde, și de noi, pentru că trebuie să fim mereu împreună cu ei, să-i ajutăm, să-i lăudăm și să-i criticăm — poate nu atît în ședințe, cit mai ales irf chiar cadrul firesc al muncii, acțiunii, existenței tînărului. De aceea, mă doare ca vreun tînăr să fie etichetat fără a fi cunoscut. Tinerii trebuie să fie cunoscuți, judecați așa cum sînt ei, chiar dacă au greșit. Sînt gata oricînd să încurajez un tînăr, care, dacă știe că are dreptate, să-și caute dreptatea. Dar nu fără a-i reaminti că dreptatea se probează cu muncă, cu împlinirea datoriei. Fiecare gest de subapreciere a tineretului, de șicanare din partea cuiva este o alarmă falsă. Nu-mi plac alarmele false ; tineretul are un spirit sănătos, un puternic patriotism, este capabil și receptiv. Dar trebuie „evaluat" în noul context fără a fi raport la experiențe și exigențe care nu mai sînt specifice generației noastre. Pentru că fiecare perioadă formulează sarcini și modalități de a le privi și rezolva — proprii.

— In ce măsură, în procesul de formare a personalită
ții tînărului, experiența personală constituie un factor de
cisiv ?
Răspunde lector univ. P. CONSTANTIN,

Universitatea București

LOVRIN:

TINERII AU AMENAJAT 
CANALUL GALAȚCAîn acest an suprafața irigată pe raza comunei Lovrin a ajuns la 600 hectare, dublă aproape față de anul trecut. Extinderea s-a realizat in mare parte prin reamenajarea canalului Galațca, ce se alimentează din apele Mureșului. Vor beneficia in principal suprafețele cultivate cu legume, dar și o bună parte din culturile de sfeclă și cartofi timpurii. Ca urmare a acestor lucrări cooperatorii din Lovrin și Tomnatic și-au propus să-și sporească producțiile agricole cu cel puțin jumătate față de sarcinile planificate. Concomitent cu mărirea debitului de apă a crescut și numărul agregatelor pentru irigat. Nevoia exploatării intense a acestei baze materiale și-a găsit exprimarea și irilr-o importantă inițiativă a organizației U.T.C. Cu sprijinul comitetului comunal de partid în fiecare fermă din cele două C.A.P.- uri s-au creat echipe de tineri specializate pentru întreținerea și exploatarea agregatelor pentru irigat. Chemarea la întrecere instituită cu acest prilej a fost integrată sistemului de retribuire prin acord global, tinerii propunindu-și să obțină recolte superioare mediei angajamentului pentru depășire luat pe unitate. 50 000 kg sfeclă in culturi irigate la ferma I Tomnatic, unde lucrează echipa tînărului Ion Gygy. Hotărirea lor este aceea de a realiza un spor peste această sarcină de cel puțin 5 Ia sută. Creșteri la același nivel sînt trecute în chemare și pentru producțiile de cartofi, roșii și ardei.

ION D.

„IA CE COTA- 
PRODUC SUPRAFEȚELE 

AMENAJATE

LA PROPRIILE NOASTRE

EXIGENȚE
UN NUMĂR SPORIT

DE AGREGATE 
PENTRU IRIGAT

Tinerii ajung să se sincronizeze cu obiectivele, năz- "tele, 
responsabilitățile întregii societăți, prin atitudinea lor fată 
de muncă și învățătură, față de solicitările cele mai diverse. 
Moment cu moment se realizează astfel o statornică integrare 
profesională și socială. CARE ESTE ÎN ACEST PROCES RO
LUL EFORTULUI INDIVIDUAL ?

Răspunde MIHAI HANGANU,
prim secretar al Comitetului județean Suceava ai U.T.C. La întreprinderea agricoli de stat Drcg/ahna, județul lalomsța, mctopompeie, supravegheate 

îndeaproape, funcționează cu întreaga lor capacitate asigurând astfel auturilor apa atit de 
necesari.

EXPERIENȚA DE VIAȚĂ Pe șantierele tineretului 
vor lucra brigăzi permanente

— Formarea pentru viață, pentru societate a fiecărui tînăr constituie de fapt un proces complex de acumulare și continua acomodare in raport cu cerințele implicate de mediul social, în raport cu contribuția ce se cere fiecăruia și cu statutul social pe care dorește să-1 realizeze.— Din acest punct de vedere se conturează cîteva aspecte :a) Formarea tînărului trebuie sa se bazeze pe asimilarea unor modele și a unor cunoștințe experimentate de către societate și deci izvorâte dintr-o cunoaștere continua, sistematică.b) Tinărul în formare are nevoie de ex- periența personală dobîndită, atît prin apli- carea cunoștințelor însușite, și, deci, prin- tr-o verificare a acestora, cit și prin constituirea unor modele proprii, pe, care obține pe baza ansamblului activității sale, a impactului său cu realitatea, pe cele mai diferite planuri.Acest din urmă aspect — formarea experiențelor personale — trebuie luat in considerare în legătura sa directă cu sistemul de învățămînt care pune bazele formării tînărului și constituie „busola" care îl ajută să realizeze o experiență proprie, pe care o va îmbogăți continuu prin activitatea sa.Complexitatea realității sociale îl obligă pe fiecare tînăr să realizeze o experiență în trepte, corespunzătoare etapei sale de dezvoltare și modului cum se raportează la societate.Acesta este însuși procesul de formare, proces în care fiecare tînăr își _ conturează propria personalitate, își schițează și își reconsideră succesiv direcțiile sale de dezvoltare, își proiectează locul pe care ar dori să-1 ocupe în societate și in care, treptat, începe să pregătească valorificarea aptitudinilor sale.Conjuncția învățării prin recepționarea unor cunoștințe ce i se oferă, cu învățătura prin experiența proprie, se produce in condițiile societății noastre prin însuși sistemul de învățămînt, ca urmare a apropierii acestuia de viață, de producție și a îmbinării lor într-o măsură tot mai însemnată. Ne gîndim la numeroasele activități practice, cu caracter formativ, pe care școlile noastre le desfășoară și care au un rol

foarte important pentru pregătirea elevilor în diverse domenii de activitate.Tinărul are nevoie de o experiență personală cit mai bogată, deoarece aceasta îl ajută să-și autoevalueze nu numai cunoștințele sale, ci și posibilitatea de a le utiliza in situațiile care-1 solicită. De asemenea, se poate verifica și faptul că numai o anumită experiență poate constitui baza pentru experiența viitoare, mai fructuoasă, baza pentru inițiative care să valorifice cîștigul intelectual realizat.— în ce condiții cunoașterea realității în general sau a unui anumit sector, a unor aspecte specifice, pe baza experienței se poate transforma într-un factor decisiv in procesul de formare a tînărului ?— 1. Experiența dobindită a fost precedată de ceea ce numim o „pregătire a terenului", de realizarea unei instruiri care a făcut posibilă integrarea în cadrul în care s-a realizat experiența.2. Experiența personală s-a obținut în contextul unor temeinice însușiri a cunoștințelor de specialitate, specifice domeniului în care s-a concentrat preocuparea principală de tip experimental și a unei confruntări cu experiențele membrilor grupului din care face parte tinărul.3. Tinărul realizează o experiență bazată pe activitatea desfășurată în cadrul unui grup care iși exercită influența sa formativ- educativă și care acționează în sensul transferului unei experiențe selective verificate și in sensul aprecierii, atit a realizărilor, cit și a eșecurilor.4. Experiența personală este urmată de lărgirea și consolidarea pregătirii subiectului, prin urcarea unor noi trepte care să contribuie la desăvîrșirea formării sale.Cu cit experiența tînărului va avea un conținut mai bogat în elemente instructive și va fi rezultatiă unei activități proprii. în sensul conceperii și practicării activității producătoare de experiență, cu atît această experiență se va dovedi un suport din ce în ce mai temeinic pentru formarea sa.Experiența personală trebuie înțeleasă ca un ciștig de valori intelectuale, capabile să stimuleze activitatea creatoare a tînărului și participarea sa în cadrul activității sociale, atit la crearea de valori materiale, cit și la atingerea unor valori umane superioare.
Rubrică realizată de GEORGETA RUȚA ți ANDREI BÂRSAN'

PENTRUArticolul publicat in coloanele ziarului „Scînteia tineretului" a constituit pentru Biroul Executiv al Uniunii Județene a Cooperativelor Agricole de Producție un sprijin substanțial în sensul că au fost analizate unele aspecte negative cu privire la folosirea rațională a sistemelor de irigații. Pentru înlăturarea defecțiunilor semnalate în articol — precum și a celor constatate de noi — împreună cu Direcția Generală Agricolă am întreprins măsuri concrete. în scopul remedierilor unor defecțiuni constatate la sistemele de irigații din toată rețeaua județului s-a întocmit la I.E.L.I.F.-Călărași un program concret de către D.G.A.I.A. — Ialomița, în punctele unde s-au constatat lucrări de proastă calitate la sistemele de irigații executate la T.C.I.F., Uniunea județeană a C.A.P. a luat măsuri pe linie juridică împotriva unității executante de a proceda la remedierea defecțiunilor prin revizuirea canalelor, dindu-le cotă de proiectare atît în ceea ce privește panta cit și secțiunea de scurgere. în cazul nerespectării proiectului de execuție, prin Oficiul juridic al Uniunii județene, vom acționa la Arbitrajul de stat, pentru toate cazurile care se referă la proasta calitate a lucrărilor executate de T.C.I.F.Pentru înlăturarea tuturor defecțiunilor criticate just în articol cu privire la exploatarea agregatelor de aspersi- une Uniunea județeană a C.A.P., în colaborare cu Direcția generală agricolă a Întreprins măsuri indrumind și orientind consiliile de con-

IRIGATducere C.A.P., cadre de specialitate pentru a face in primul rind aprovizionarea cu piese de schimb și trecerea imediată la revizuirea, repa- I rarea și punerea în stare de | funcționare a tuturor moto- pompelor existente la unități. De asemenea, au fost luate măsuri de asigurarea necesarului de motopompiști. iar Trustul S.M.A. a procedat la școlarizare pe centre a unui număr de 368 cooperatori in meseria de motopompiști, iar diferența pină la acoperirea necesarului de 483 motopompiști vor fi repartizați de secțiile S.M.A., la cooperativele agricole interesate unde se vor încheia contracte conform reglementărilor.Un sprijin substanțial l-am primit din partea Comitetului județean U.T.C. pentru I realizarea cu succes în anul 1974, a tuturor sarcinilor legate de buna funcționare și exploatare a sistemelor de irigații. Astfel in perioada | lunii ianuarie 1974. au fost organizate cursuri de calificare în meseria de motopompiști cu participarea unui număr de 260 elevi care vor lucra ca motopompiști pe bază | de contracte, avind în vedere activitatea ce o desfășoară in perioada de vară.Apreciem că articolul ne-a | fost de un real ajutor, as- I pectele semnalate au fost juste, de aceea am hotărit | ca articolul să fie discutat și dezbătut la nivelul consiliilor de conducere ale coo- | perativelor agricole și In a- I dunările generale ținute cu prilejul analizei economice și financiare pe anul 1973.
ZECA CHIRU. 

vicepreședinte al UJ.C.A.P. 
Ialomița

• Semănăm; porumbului a demarat bine in județul Ilfov. Astfel, pină in prezent au fost însămânțate 9 200 hectare. existir.d posibilitatea ca, odată cu începerea acestei lucrări in toate unitățile, ritmul mediu să crească la 10—12 000 hectare pe zi.în același timp, numeroși mecanizatori și cooperatori au continuat erbicidarea culturilor de griu și legume, lucrare efectuată pe mai mult de 8 600 hectare, și au fost intensificate eforturile în vederea accelerării amenajării terenurilor pentru irigare.Date fiind condițiile atmosferice și gradul scăzut de umiditate din sol, irigarea a numai 3 400 hectare apare ca nesatisfăcătoare. Conducerile unor cooperative — cum sînt cele din Budești, Minăstirea, Coconi, Nana, Ștefăneștii de Jos ar putea face mult mai mult în privința reparării a- gregatelor de pompare, aprovizionării cu piese de schimb și, în ultimă instanță, a începerii udatului. (Agerpres)

„în anul care a trecut, îmi spunea tovarășul Laszlo Gal, secretar al Comitetului județean Covasna al U.T.C., am a- vut cîteva acțiuni complexe de muncă patriotică, a căror eficiență s-a dovedit remarcabilă prin valențele noi și de durată pe care le dădea acestui sector important a! activității noastre". La ce se refereau aceste noutăți în structura acțiunilor de muncă patriotică ? Evident, in primul rind, la eficiența lor e- conomică. Pentru că, una e să mobilizezi cinci sute de tineri ca să mute niște cărămizi din- tr-un loc în altul și alta, din punctul de vedere al eficienței economice și educative, să te angajezi să realizezi întregul proces de producție pe o suprafață agricolă de 10—30 hectare, pe care organizația U.T.C. și le-a asumat prin acord global. Așadar, in anul care a trecut organizația U.T.C. de la liceul din Covasna a lucrat in acord global o suprafață de 40 hectare de cartofi din terenul agricol al cooperativei agricole de producție din localitate. Liceul agricol din Tirgu Secuiesc și-a asumat, in aceleași condiții, suprafața de 50 hectare. Școala generală din Bățanîi Mari — 10 hectare,Școala generală din Aita Mare — 7 hectare (6 hectare cartofi și 1 hectar cu sorg). Elevii ul- umei scoli au mers chiar mai departe, adică din hectarul de sorg au confecționat ei înșiși măturile respective, după care le-au dat cooperativei spre valorificare, reținindu-și, evident, sumele ce li se cuveneau de drept. Pe ceie 50 de hectare de cartofi ce le-au fost rezervate, elevii Liceului agricol din Tirgu Secuiesc au avut posibilitatea să-și pună in valoare cunoștințele de specialitate acumulate, făcind astfel din activitatea de muncă patriotică un moment al educației prin muncă și pentru muncă, imbozățindu-i astfel conținutul cu elemente ce le fac atractive, interesante, cu urmări practice imediate. Liceul din Covasna se află de acum în situația de a trece la autofinanțare. Sumele realizate prin muncă patriotică au fost investite in lucrări de autodotare pentru înființarea și utilarea unor ateliere de țesut covoare și mobilă Ateliere care, la rin- dul lor. produc. Dacă mai reținem și faptul că aici, la Covasna, elevii si-au construit, tot prin muncă patriotică, un modern și destul de încăpător ștrand, avem clară imaginea a ceea ce înseamnă aici muncă patriotică, contururile reale ale acestor acțiuni, totalitatea pir- 

în timp ce pe ogoare oamenii își concentrează eforturile pentru a da pămintului apa pe care natura intîrzie să i-o trimită. aceleiași bătălii i s-au a- sociat și oamenii din industrie. Cu deosebire este vorba de oameni care slujesc pămintul construind mașini și agregate menite să sporească producția.— Cind ni s-a comunicat să ne sporim eforturile pentru a da peste sarcinile planificate inițial agregate pentru irigat, noi începuserăm deja cu pregătirile, ne spune inginerul șef al I.3LA.I.A. Arad, tovarășul Vasile Popa. Drept urmare, pe primul trimestru noi am realizat toate cele 75 de A.P.T. de 12 toii din cererea anuală. Pe trimestrul doi ne-am suplimentat planul cu încă 200 bucăți. In același timp cererea de A.P.T. de 5 țoii a crescut de la 450 la 1 000.Desigur, această reașezare din mers în structura planului de 
Agricultorii județului Dolj 

deținătorii unor performanțe 
deosebitePotrivit situațiilor centralizate la întreprinderea de exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare Craiova, pînă în prezent în unitățile agricole de stat și cooperatiste din județul Dolj a fost efectuată prima udare în sisteme mari, pe 14 000 ha cultivate cu griu, trifoliene și alte culturi. întreprinderile de stat Moțăței și Dăbuleni, cooperativele de producție Goicea Mică, Calafat. Băilești și Călărași acordă o deosebită atenție irigării culturilor, reușind să-și depășească prevederile de plan la zi.Există condiții pentru ca în următoarele 2—3 zile să se dubleze viteza medie zilnică de udare. întregul sistem Calafat— Băilești, de exemplu, este pregătit să primească apă pe întreaga suprafață de 49 000 hectare, iar în sistemul Sadova—Corabia pot fi irigate mai mult de 30 000 hectare. Pentru aceasta însă este necesar ca toate unitățile să-și instaleze aspersoarele și să asigure lucrul în trei schimburi.

ghiilor puse în funcțiune și, implicit, consecințele de conținut pe care acest mod de a concepe și realiza practic munca patriotică le declanșează.La fel au procedat și cîteva dintre asociațiile sportive sătești cum sînt, de pildă, cele din comunele Chichiș și Ilieni, care au luat în acord global suprafețe cultivate cu cartofi. Acțio- nînd astfel, amintitele asociații sportive nu numai că au realizat venituri menite să acopere nevoile de echipament și material sportiv, dar au și demonstrat capacitatea lor de a acționa unitar și eficient, de a se manifesta ca organizații obștești cu temeiuri instructiv-educativs consolidate, apropiindu-se astfel de ceea ce ar trebui să fie, în fapt, asociațiile sportive.Sînt cîteva exemple, cîteva acțiuni. Suficiente însă pentru a convinge asupra posibilităților ce stau la îndemîna organizațiilor de tineret, pentru a da muncii patriotice un conținut a- decvat. Fiindcă, dincolo de eficiența economică, a cărei importanță nu trebuie niciodată și în nici un fel subestimată, maniera în care a fost abordată munca patriotică în exemplele citate se repercutează în mod deosebit asupra conținutului acțiunii, conținut îmbogățit cu valențele politico-educative ce-i sint proprii. Cultivă în primul rind răspunderea față de angajamentul asumat, responsabilitate implicată de semnătura pusă pe contractul respectiv, de angajarea față de soarta recoltei ce-ți este dată în grijă de la început pînă la sfîrșit. în sfîrșit. factorul permanență are implicații care, toate la un loc, conferă muncii patriotice virtuți moral-politice și economice de înaltă valoare.Analiza minuțioasă a tuturor elementelor amintite realizată la nivelul comitetului județean, cunoașterea acestei experiențe de către toate organizațiile U.T.C. a declanșat o largă acțiune de reorientare a muncii patriotice în spiritul punerii în valoare a bogatului său conținut. „Este necesar, remarca primul secretar al Comitetului județean Covasna al U.T.C., Erno Domokos, să analizăm cu toată exigența și sub toate aspectele problema muncii patriotice. Cu toate rezultatele pozitive obținute pînă acum, se constată încă persistența unor tendințe de formalism care fac să nu se asigure muncii patriotice o contribuție substanțială la educarea și formarea tinerilor. De aceea, in spiritul indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, am 

producție a reclamat multă operativitate în privința aprovizionării cu materiale și multă grijă pentru asimilarea rapidă a noilor produse în fabricație. A- telierul nr. 3 de lâ această întreprinderi, pe atunci specializată în producția morilor pentru furaje, și-a reprofilat producția. Situația creată a impus luarea unor măsuri de urgență. Dacă aspectele de ordin tehni- co-material au fost prompt soluționate de către organele investite cu această responsabilitate. nu este mai puțin adevărat că și organizației U.T.C. îi revin multe merite. In atelierul 3, devenit pe la mijlocul lunii martie centrul atenției generale, tinerii au fost aceia care și-au însușit sarcina pregătirii și confecționării dispozitivelor ajutătoare pentru producția de serie a agregatelor.
I. DANCEA

reanalizat întreaga noastră activitate și am luat măsurile cuvenite. Corelind posibilitățile noastre cu programul, de dezvoltare social-economică a județului am hotărit organizarea unor șantiere locale ale tineretului la obiectivele industriale, agricole și social-culturale în cadrul cărora- tinerii, mai ales cei din școli, vor lucra în brigăzi permanente o perioadă mai îndelungată de timp. Pe șantierele de muncă patriotică, spre deosebire de anii trecuți, conducerea și organizarea întregii activități va aparține integral tinerilor. Am trecut, de asemenea, la formarea unor colective model de muncă și viață comunistă. Concomitent se vor intensifica acțiunile de muncă patriotică în sprijinul producției, cele de la sfîrșitul săptămânii de lucru, acțiunile de colectare a deșeurilor, feroase și neferoase, a hîrtiei și sticlelor, punindu-se un accent deosebit pe stringerea lor de la populație".Iată creionat un ansamblu de măsuri străbătut de o înțelegere matură, la dimensiuni reale, a muncii patriotice în care corelarea între eficiența economică și cea educativă este realizată Derfect. De notat că s-a trecut deja-la realizarea concretă ă dezideratelor pe care primul secretar le enunța. După cum îmi spunea Lajos Kurta, organizația U.T.C. de Ia Grupul școlar de construcții din Sfîntu Gheor- ghe, al cărei secretar este, a hotărit, ca în perioada vacanței de vâră să preia o construcție pe care ș-o realizeze ei ‘singuri, în întregime, de la temelie pînă Ia acoperiș. Un nou argument ni-1 oferă inițiativa organizațiilor U.T.C. de la Fabrica de șuruburi Tirgu Secuiesc. Cooperativa „Avîntul" din Covasna, întreprinderea pentru aDarate electrice auto din Sfîntu Gheor- ghe — și exemplele nu se opresc în acest punct — care au hotărit să-și, construiască căminele pentru tinerii nefamiliști prin muncă patriotică, efectuată dună programul de lucru și chiar într-o parte a concediului de odihnă, de către înșiși tinerii ce vor beneficia de locuri în aceste cămine.Noi modalități, noi direcții de acțiune — și lista lor pe verticală și , orizontală este departe de a fi încheiată — dar socotim că cele deja amintite sînt suficiente pentru a argumenta câștigurile . profunde, ale organizațiilor și ale tinerilor, de pe urma integrării muncii patriotice într-un circuit permanent.
AL. DOBRE
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Educația artistică a eleyilor

• TUTOX!în mare

privește și nece- angajată, patrimo-

oriunde, ca și

ACEST TEST VINE PREA TÎRZIIT ?

PENTRU
TBMPUL

DV. USER

Aprecierile vieții culturale se reduc parte la discutarea creației, la critica criticii și mai rar avem posibilitatea să apreciem rezultatul eforturilor slujitorilor artei în rindul publicului. Fără o astfel de cercetare complementară problema accesibilității creației, rolului său social este, cel puțin, incomplet cunoscută. în a- cest domeniu se pot face încă foarte multe. Ne-am propus să analizăm printr-un test elementar nivelul pregătirii estetice și participării la viața artistică a unei categorii a publicului — tinerii din ultimii ani de liceu —, nivel socio-cultural pentru care condițiile asigurate de statul nostru pentru pregătirea culturală au sau trebuie să aibă efectul cel mai direct. Rezultatele pe care le prezentăm ne pot îndreptăți la anumite aprecieri asupra capacității a- cestei potențiale intelectualități de a participa competent într-un viitor nu foarte îndepărtat la dialogul artei cu publicul. Ne bazăm pe răspunsurile obținute de la 170 de elevi ai liceelor „N. Bălcescu", ,.Gh. Lazăr" și ,,M. Sado- veanu" din București.Prima constatare care se impune nivelul cunoștințelor uzuale, minimale sare a istoriei artelor și participarea dovedind personalitate la contactul cu . niul galeriilor și muzeelor Capitalei. întrebările aveau ca obiect o citare sumară și selectivă de artiști români, artiști moderni și creații preferate din Muzeul de Artă al R.S.R. în proporție de 90 la sută au apărut numele lui Aman, Grigorescu, Luchian, Băncilă și Tonitza, ale lui Piccasso și Dali, titlurile lucrărilor lui Van Eyck și Rembrandt. Rar citate sînt numele lui Palady, Petrașcu, Iser, Baba, Ciucurencu. ale lui Klee și Ernst sau lucrările lui El Greco. Rubens. De aici noi tragem concluzia existenței unui automatism în asimilarea prin excelență selectivă și, obiectiv vorbind, personală, a valorilor artistice. Ni se enumeră mai multe nume ale unor pictori ale căror lucrări sînt reproduse in manualele de istorie și literatură, titluri alese în funcție de prestigiul autorului. Este imposibil ca după o sumară, dar spontană cercetare a muzeului să reții doar lucrarea expusă la locul de cinste. Urmează deci a doua concluzie, privind practica estetică a liceanului. Ar fi banal să reproducem textual cele citeva, și totuși nu puține, declarații în care aflăm că subiecții nu au vizitat galeriile de artă.Nici expozițiile de artă contemporană nu au mai mult noroc. O intrebare care cerea definirea gravurii a dovedit lipsa unui contact direct și extrem de ușor cu expozițiile. Nu se știe ce este o tehnică artistică — aflăm că „gravura este specifică giuvaergiilor" — nu atit pentru că nu se învață la clasă despre ea, ci pentru că nu există baza obiectivă, contactul cu creația. Completăm aceste observații cu analiza răspunsurilor privind o problemă și mai importantă, aceea a înțelegerii semnificației unor valori naționale, valori istorice și culturale. Locurile comune ale plasticii românești sînt pentru epoca modernă Grigorescu și Luchian. iar pentru cea veche monumentele din nordul Moldovei. în măsura în care Alecsandri și Eminescu, respectiv Neculce și Cantemir sînt populari — simboluri ale culturii literare naționale și deci studiați de orice elev, cu- noscuți în linii mari de oricine, se impune aprofundare paralelă și egală a patrimoniului plastic. Răspunsurile, in unanimitate aproape, demonstrează contrariul : dacă putem enumera citeva cazuri de cunoaștere a specificului plastic — pictura exterioară — nu putem cita nici o explicație a semnificației istorice și militante a acesteia.Este momentul să ne oprim asupra unor deficiențe de informație, atunci cind acestea există. Ni se vorbește în citeva răspunsuri de specificul planimetric. de silueta construcției, dar in loc să aflăm că acestea exprimă o anume spiritualitate, o sinteză specifică, ne sînt motivate de necesități pur și exclusiv practice. Astfel, acoperișul a fost gindit după nevoile de scurgere a apei, picturile exterioare sint miraculos de rezistente și au rol de protecție a construcției. Iar dacă există în arhitectură planul bazilical cu vase. în nici un caz biserica moldovenească nu este ca o navă sau ca o barcă. Nu mai puțin uimitor este să aflăm că „Omul cu tichia albastră" este creația lui Jan van Dyck (!), că Diirer a creat sfumato-ul. că Claude Lorrain este Laurin, că în Muzeul de Artă al R.S.R. se află Gioconda, Lecția de anatomie și că „Arcașul" aparține lui Rodin.Am fi nedrepți dacă nu am recunoaște în a-

acestea o formă de informație, chiar extrem de neclară — Dali este urmașul cubismului lui Picasso ! Trebuie să menționăm și cele citeva preferințe pentru Sabin Bălașa, Ion Pacea și Țuculescu. Dar cum se poate ca, de exemplu, cel care preferă pe Rembrandt din creația universală să prefere la noi exclusiv pe Rosenthal ? !Estetica poate ar fi binecunoscută — Vianu și Călinescu sint studiați la cursul de istoria literaturii române. Liceenii cunosc și pe Croce, pe Lukacs, pe Hartmann sau pe Max Bense. Și dacă nu au avut timp să-i citească sau chiar dacă i-au citit, cine le-a definit estetica în limitele studiului unicei categorii a frumosului ? Iar frumosul este cind „absolut" cind „strict" legat de util ! Estetica s-a născut pentru vreo cîțiva din design. Este clar in toate acestea pericolul semidociismului estetic, pericolul și mai mare al devierii unor bune intenții personale pe făgașuri abrupte din cauza unei lipse de preocupare pentru orientarea lor. între dogmatismul unui răspuns pentru care estetica există numai in formele disputei Maiorescu—Gherea, fără nici o nuanțare și naiva proclamare a esteticii „artă a frumosului", efortul criticului de a defini_ o personalitate, un stil, un mesaj își poate găsi greu ecou. Nici conceptele de bază nu sînt învățate dacă aflăm că estetica este o „categorie".După aspectele contactului direct și ale pregătirii teoretice în problemele artei, vom încerca sondarea sensului pe care citeva probleme tehnice, simptomatice pentru gindirea unei școli, sînt cunoscute. Dar tocmai la „sfumato“-ul leo- nardin și la analiza impresionistă a complementarelor, foile sînt aproape albe. S-au dat și citeva răspunsuri bune, dar acestea sînt evident bazate pe o informație personală.Tabloul este deci clar. Cînd se știe ceva, este vorba de un efort individual, neorientat de școală. Problemele de selecție personală se fac în funcție de opinia generală minimă, fără aprofundare și experiență personală. Astfel ideile-cheie ale culturii plastice sînt înghețate de un mimetism școlăresc și nu-și ating scopul formativ, educativ. Ne vom opri in încheiere asupra discuției disponibilității viitorilor absolvenți ai liceului de cultură generală, asupra deschiderii lor față de inițiative. Din cele 10 întrebări ale chestionarului, unele privesc posibilitatea analizei creației plastice și modalitățile de apropiere de creație : contemplare, comentariu, referire la critică, dialog. O majoritate semnificativă consideră posibilă analiza, dorește să practice toate formele de receptare. Ni se aduc și motivații, dar ni se spune că „acest test vine prea tîrziu". Este clar deci câ nu tinerii sînt lipsiți de receptivitate, că încercările lor dezordonate ar putea fi dirijate spre realizarea unei culturi generale estetice. Această acțiune se impune atunci cind, anali- zînd in perspectivă, fără o înțelegere profundă a valorilor clasice, acestea pot deveni simple simboluri seci, convenții fragile in fața suflului efemer, dar violent al modelor. Pe alt plan, este vorba de condițiile creării unei conștiințe critice a colectivității care să nu pună inutil probleme de accesibilitate, ci să poată discuta pertinent creația care i se propune.Eforturile școlii in acest sens sint incâ deficitare, avînd mai ales forma inițiativelor personale. Astfel, la Liceul ,,N. Bălcescu" există un cerc de istoria artei inițiat de prof. Victoria Alterescu, dar activitatea sa este redusă la elevii primilor doi ani de liceu care mai au încă ore de desen. Participarea acestora este minimă — 20—25 dn citeva sute - și poate fi explicată tot prin condiții favorizanie individuale. Este, apoi, cunoscut efectul unei informări fragmentare, ocazionale ți totodată inedită. Aceasta poate duce la o preocupare continuă individuală, dar fiind nereclementată ți deci supusă efectului subiectivității. limitelor individuale. poate risca să devină o nouă frină. un nou automatism și să-ți piardă calitatea formativă.Semnalind rezultatele acestui test, am minimal, așteptăm continuarea inițiativei la alte nivele, dezvoltarea și preci ziilor. dar mai ales o acțiune eficientă de corectare a deficiențelor avînd in vedere atit efectul lor in viața culturală, acum dar mai ales mai tirziu. cit și cel din viața socială : nevoia asigurării prin invățămint a unor perspective largi de gindire și viață tuturor tinerilor.

zice lor :a conclu-

RADU PROCOPOVICI

GABRIELA
PĂTULEA
DRĂGUȚ

„Modelul" picturii Gabrielei 
Pătulea-Drăguț pare a fi covo
rul oriental și cînd spunem a- 
ceasta ne gîndim deopotrivă la 
decorativismul său fastuos, la 
abundența detaliilor și la leit- 
motivul grădinii. Frunziș si in
florescențe acaparatoare, perso- 
naje-frucl surprinse într-o perpe
tuă metamorfoză revin obsedant, 
de la 
Eden 
vărsare, 
grădină 
descoperă totodată ca lume. Se 
vrea, cum ar spune Baltrusaitis, 
identificabil cu o cosmogonie și 
o ordine dinamică în care înțe
lesurile se grupează veșnic bi
polar, veșnic indecis; pe de o 
parte, expansiunea vegetală ca 
semn al realului, pe de altă 
parte, „imixtiunile" permanente 
ale convențiilor morfologice, sim
bolice și vizionare, ce ascut 
sensul ficțiunii. Peisajul real 
este, astfel, continuu dublat și 
condiționat de peisajul fantastic, 
existența de poezie etc.

Ceea ce pare un joc intelec
tual al artistului modern vizavi 
de preocupările grădinarilor 
peisagiști ai secolului al XVIII- 
lea descoperitori ai „grădinii 
orientale" sau ai „filozofiei gră
dinii orientale" este mai degrabă 
un sondaj, in accepțiunea lui 
Pavese, al „grădinii interioare", 
capabil să capteze și etaleze, 
fie și incomplet, energiile psihi
ce, ascunse impulsuri ale ființei 
noastre spirituale. Este poate și 
o încercare de rearmonizare a 
raportului nat'.iră-cultură carac
teristic în epoca modernă, în 
mod vădit. Jugendstil-ultii cu 
care pictorița mai are de altfel 
r.:: icroasc puncte de tangență

pînză la pînză- 
agresiv, în continuă 

descoperindu-se ca 
atotcuprinzătoare

Acest 
re

ct 
se

(exotismul și întrucîtva alegoris
mul viziunii, compoziția de tip 
arabesc etc.).

Interesant de observat că 
artista n-a mers pe linia exploa
tării (și speculării) implicațiilor 
psihanalitice ori strict formale 
ale tendinței amintite, care în 
perioada actuală pot fi recunos
cute, fie în arta psihedelică, fie 
în grafica pop, ci a căutat să 
aprofundeze sensurile ei generoa
se și cuprinzătoare, picturalitatea 
densă și sugestivă caracteristică 
hunei și marii picturi tradiționa
le. Gahriela Pătulea-Drăguț ar
tist format deja, năzuiește, dacă 
putem spune astfel, spre dohîn- 
direa unui stil interior, spre 
adîncirea acelor elemente pe 
care afinități structurale le fă
ceau identificabile, la suprafață 
cu rigorile și trăsăturile formale 
ale unui anumit stil istoric. 
Explorarea valențelor lui filozofi
ce din unghiul unui vibrant 
umanism, unei largi și mature 
înțelegeri asupra existenței, ex
plorarea impulsurilor vitale, 
major semnificative pe care le 
încorporează o bună parte a 
creației etichetată pe nedrept 
„manieristă", explorarea propriei 
viziuni, a propriului univers și 
a propriilor preferințe și înclina
ții afective, caracterizează aceas
tă etapă a creației sale.

Expoziția de la Galeriile 
„Orizont" incintă ochiul priif 
imagistica feerică, dar predispu
ne în același timp spiritul me
ditației. A visa, pare să spună 
artista, înseamnă a evalua esența 
și puterea ascunsă a lumii și a 
omului, a visa nu înseamnă plă
cut abandon, evaziune, stare 
abulică, ci lucidă introspecție a 
universului interior, stare de 
tensiune, curajul de a încerca 
să pătrunzi tainițele ființei mo
rale, care nu este un fruct al 
Edenului, dar nici, preconceput, 
fructul veninos al „antiedenu- 
lui". Amestecul „impur" al su
fletului, scurgere inevitabilă a 
timpului (ne referim la lucrările 
ce au ca temă vîrsta copilăriei, 
ori apelează la simbolistica clep
sidrei etc.) nu-i smulg patetice și 
pesimiste accente. După cum nu 
cunoaște nici ispita definițiilor 
pedante ori verdictelor. Ase
meni filozofului surîde transfor- 
mînd cugetarea în reverie. Și în 
miracol al culorii.

C. R. CONSTANTINESCU

Studio moment de virf al activității sale din acest an — ..Năpasta", drama unică a lui Cara- giale in regia lui Alexa Visarion.Actuala reprezentație a studioului de la Giulești înseamnă prin concepție și interpretare o nouă valorificare a operei marelui nostru clasic. „Năpasta" nu mai e ca pină acum drama desfășurată strict în mediul rural, ale cărei accente se schimbau spectacular doar în funcție de justificările aduse unui personaj sau altul. Creatorii spectacolului de astăzi au descoperit în piesă dimensiuni mult mai vaste, transmise integral creației scenice. „Ciocnirea dramatică a unor simțăminte omenești", cum definea crări, loc și aflate Gherea esența acestei lu- se poate petrece în orice in orice timp. Conștiințe în aprigă căutare a adevărului există încercarea de-a face prin forțe proprii dreptate, acolo unde cadrul social și uman nu o impun. Rezistența psihică — tăria, răbdarea — jertfa oricărui simță- mînt, ghidate de imboldul justițiar (Anca) sau frica, remușca- rea, dorința de ispășire — complexul de culpabilitate (Drago- mir) devin caracteristici ale u- nor tipuri universale în esența lor umană. Simpla lor descriere n-ar fi condus, însă, la un puternic conflict. în actuala concepție spectaculară accentul a fost pus nu pe tipuri in sine, nici pe justificarea lor. ci pe contrastul uriaș dintre dorințele, pornirile, sentimentele Ancăi, ale lui Dragomir, Ion și condițiile fatale care-i nimicesc. Contrastul dintre forța lor și fatumul tragic care le zădărnicește hotăririle. fatum care nu-i decit cadrul social și etic cu totul inuman, și-a aflat realizarea in spectacol printr-o tensiune tulburătoare. Limitele dramei au fost astfel evident depășite. Complexitatea stărilor, intensitatea simțămintelor. exprimate scenic cu o desăvirșitâ sobrietate, au creat o stare con- juncturală specifică tragediei. Chiar cadrul ei — pereții albi, goi, elementele minime de decor. monotonia cromatică a veșmintelor. lumina simplă pornită parcă numai de la lampă sau luminare. — contribuie la crearea atmosferei Droorii une: tragedii de lin scenograf Vine, lizatorul acești"ca de obicei intențiile regizorului și tot ca de obicei Ie-a servit adecvat, cu inteligentă și sensibilitate, la care interpreții spectacolului au adăugat întreaga lor dăruire. Deși montai ea recentă pune in evidență mai ales virtuți regizorale apte să anunțe de tinărului nume de românesc, vederea Anca, roldramaturgia noastră, rol in care au eșuat mari actrițe (Aristizza Romaneses la premieră) a fost acum prilej de adevărată izbindă

„Giulești"pentru Dorina Lazăr. Distribuirea ei in această partitură i-a surprins pe cei obișnuiți să o vadă jucind exclusiv comedie ; Alexa Visarion a intuit însă in vitalitatea Dorinei Lazăr forța unei adevărate interprete de dramă, sau chiar a unei trage- diene și nu s-a înșelat deloc. Descoperirea imbucurătoare a valențelor multiple ale unui talent, datorată acestui regizor ostil stereotipiei în folosirea actorului, a dus nu numai la restituirea unui talent multiplu, dar poate chiar la reușita reprezentației. Corneliu Dumitraș. mai versat in genul dramatic, a adus contribuția necesară la dezvăluirea unui personaj extrem de complex ți mai ales la analiza tulburătoare a vinovăției. în centrul atenției regizorale a stat categoric complexul de culpabilitate, de aceea impresionant in spectacol a fost chinul fără Ieșire a lui Drago- mir. sortit din prima clipă unui destin tragic și nu Ion. Nebunia inocentă a victimei lui Dra- gomir apare vecină cu seninătatea in momentul cind poposește în casa unde-și va lua viața. Florin Zamfirescu a redat cu o cutremurătoare simplitate tragedia acestui personaj pe care pasiunile care se întretaie in jurul său nu-1 mai ajung. Pină în ultimul moment Gheor- ghe s-a aflat cu totul in afara dramei și din acest motiv cred că Dan Tufaru a răspuns bine adevărului existent chiar in piesă, jacul lui aparent exterior fiind, de fapt, o necesitate. VIORICA TĂNASESCU

rea

pe acum in persoana Alexa Visarion un prim rang in teatrul nu se pot trece cu creațiile actoricești, extrem de dificil din

Două dintre solistele Grupului de dans contemporan de la Teatrul 
„Țăndărică" ce au evoluat în cadrul ediției precedente a „Serilor 

Scînteii tineretului", organizată recent la Modern-Club.

A.

I r i
despre promovarea

tinerilor în literaturăîn științele pozitive există criterii ferme de calificare și promovare profesională, există chiar mai mult, posibilitatea verificării cunoștințelor și aptitudinilor, prin concursuri și examene. In artă promovarea prin examene este aproape imnroorie. iar prin concursuri destul de subiectivă, răminînd totuși o soluție. Critica de artă, critica literată, nublicul sint citeva din forurile de judecată ale talentelor. Dacă o carte deosebită ca valoare poate ocaziona. obiectiv vorbind. entuziasmul sau cel puțin consensul unei aprecieri, promovarea tinerilor scriitori, pină să ajungă autori de cărți, e o problemă deschisă. Unele reviste le cer să
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FESTIVALUL NAȚIONAL
AL CINECLUBURILOR STUDENTESTI
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FILMELE REALIZATE DE STIIDENJI
VORBESC DESPRE

înse cenaclu, e- afirme mai

■•«•■•a jnraaaMMWnema
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UN COMISAR ACUZĂ : Patria 
(orele 9; 12; 15; 18; 21). București 
(orele 8,3»; 11; 13.45; 16; 18,30; 21). 
Favorit (orele 9.15; 11,30; 13.45: 16; 
18.15; 20.30). Modern (orele 9; 
11,15; 13.30; 16: 13,15; 20,30).

SECRETUL LUI BUDHA : Lu
ceafărul (orele 9; 11.15; 13.30; 16; 
18.15 : 20.30)

LUPUL SINGURATIC S Doina 
(orele 12,45; 15; 17,30),

PROGRAM DE DESENE ANI
MATE PENTRU COPII t Doina 
(orele 9.45: 11.15).

PROGRAM DE DOCUMENTA
RE : Doina (ora 19,45).

CE DRUM SĂ ALEGI : Scala 
(orele 11,15: 13.45: 16,15; 18.45;
21.15) . Capitol (orele 9; 11.15;
13.30: 16: 18.30: 21).

MAREA HOINĂREALĂ : Lu
mina (orele 9; 11,15; 13.30; 16J
18.30; 20,45).

RIO LOBO ; Festival (orele »J 
11.15; 13,30: 16; 18.30; 21). Excel
sior (orele 9; 11,15: 13,30: 16; 18.3»; 
21). Melodia (orele 9; 11,15; 13.30; 
16: 18.30 : 20.45).

PĂCALĂ: Volga (orele 9; 11,45; 
14,30: 17.30; 20,15); Moșilor (orele 
9; 12.30; 16; 19.30); Flacăra (orele 
9; 11.45; 14.30; 16,15; 20).

LE MANS ; Victoria (orele 8,30; 
11; 13.30; 16; 18,30; 21). Buzeștl 
(orele 9: 11 15: 13 30: 16: 18.16; 
20.30), Aurora (orele 9; 11,15; 13.30; 
15.45: 18; 20.15).

TARUL rVAN ÎȘI SCHIMBĂ 
PROFESIA : Bucegi (orele 15.45; 
18: 20.15).

PORȚILE ALBASTRE ALE 
ORAȘULUI: Cotroceni (orele 14; 
16: 18: 20). Central (orele 9.15; 
11.30: 13.45: 16; 18,15; 20.30)

CEA MAI FRUMOASA SEARĂ 
DIN VIATA MEA : Grivlța (orele 
9; 11.15; 13.30; 16; 18.15: 20.30).

BĂRBAȚI FĂRĂ OCUPAȚIE l 
Rahova (orele 15.30: 18: 20.15).

CIDUL : Gloria (orele 9: 12.30; 
16,15; 19,45). Flamura (orele »; 
12.30: 16; 19.30).

VARA TtRZlE t Ferentari (orele 
15.30; 18; 20.15).

FANTASTICA AVENTURA A 
LUI ..NEPTUN" : Dacia (orele 9: 
11,15; 13.30; 16; 18.15; 20.30) Lira 
(ora 15.30).

CEATA : Lira (orele 18: 20.15).
CÎNTECUL NORVEGIEI ; Dru

mul Sării (orele 15,30; 19).
DINCOLO DE NISIPURI ; Pro- 

eresul (orele 15.30; 18: 20.15).
AURUL NEGRU DIN OKLAHO

MA : Unirea (orele 15 45: 18;
20.15) .

.AL ȘAPTELEA CARTUȘ : Pa
cea (orele 16; 18: 20). Floreasoa 
(orele 15.30; 13; 20.15)

JOE KIDD : Crîngași (orele 16;
18.15) .

CĂLĂREȚUL FĂRĂ CAP : Giu
lești (orele 15 30; 18; 30 1S1.

MARELE VALS : Popular (orei» 
15.30: 19).

PROPRIETARII : Cosmos (orela 
15,30: 18: 20,15).

JUCĂTORUL s Viitorul (ora
20.15) .

Opera Română : DON PASQUA
LE — ora lt;. LACUL LEBEDE
LOR — ora 19; Teatrul de Opere
tă : MY FAIR LADY — ora 19.30; 
Teatrul Național (Sala Mare) : 
FURTUNA _ ora 19.30; (Sala Co
media) : SĂ NU-TI FACI PRĂ
VĂLIE CU SCARĂ — ora 20; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu Măgureanu) : CHIȚIMIA
— ora 20; (Sala Studio) : NOILE
SUFERINȚE ALE TINĂRULUI 
„W“ — ora 20; Teatrul de Come
die : VOLPONE — ora 20: Teatrul 
,.C. I Nottara" (Sala Magheru) : 
ADIO CHARLIE — Ora 19.30: 
(Sala Studio) : HAMLET — ora 
19: Teatrul Mic : SUBIECTUL
EiiA TRANDAFIRII — ora 19.30; 
Teatrul Evreiesc de Stat : LOZUL 
CEL MARE — ora 19.30: Studioul 
de Teatru al I.A.T.C. ; BUCĂTĂ
RIA — ora 20; Teatrul „Ion Va- 
silescu" : REFLECTORUL RE
VISTEI — ora 19.30: Tea
trul „C. Tănase" (Sala Savoy) : 
PARDON... SCUZAȚI .. BONSOAR
— ora 19.30: Teatrul „Ion Crean
gă" : PINOCCHIO — ora 10: Tea
trul ..Țăndărică" (Sala Victoria) : 
ȘORICELUL ȘI PĂPUȘA — ora 
17: (Sala Academia) : UN BĂIAT 
ISTET ȘI UN REGE NĂTĂFLET
— ora 10: Ansamblul .. Rapsodia 
Română" : MELEAGURI FERME
CATE — ora 19.30; Circul ..Glo
bus" : INTILNIRE LA CIRC — 
orele 10 și 19.30.

activeze mai întîi diturile le cer să întîi în reviste. Pătrunderea intr-o revistă literară importantă cu o singură poezie sau cu un singur fragment de proză nu înseamnă întotdeauna un debut; e necesar de cele mai multe ori ca tinerii să fie prezentați de un scriitor cunoscut printr-un fel de certificat literar (cum au făcut în citeva cazuri Geo Bogza și Eugen Barbu) și printr-o suită consistentă de treagă sau roman.Credem „Cartea românească' nu ține seama de apariția scriitorilor în reviste, dar prin aceasta nu aplaudăm faptul că sînt publicați în această editură și autori complet netalentați după principiul — decît să ignorăm un posibil mare talent, mai bine greșim publicînd și poeți fără vocație pînă cînd se întîmplă să se ivească și poetul scris cu majusculă. Xu întotdeauna un tînăr debutant devine un poet talentat, cu alte cuvinte un consacrat, numai prin faptul că e descoperit și susținut, cu obiectivitate, de un mare critic. De cele mai multe ori criticii devin mari numai în momentul cînd coperiți de ei devin Mihail Dragomirescu favoarea poetului de într-o mare revistă I literare) prin conferințe. Dar la începutul secolului debuta mare poet, pe care criticul sesiza: Tudor Arghezi. In movarea tinerelor talente, dem noi, nu e nevoie de rubrici speciale (Dintre sute de catarge..., Primii pași, Atelier etc.) sau de colecții speciale, ci numai de îndrăzneala unui redactor șef de revistă sau a unui director de editură. Vorbim de îndrăzneală, dar înțelegem pe lîngă acest act o suită cepția pentruUnii și apar în volum prea devreme sau publică, avînd oblăduirea unui maestru, prea multe volume care-i demonetizează. Nu e totuna să publici în fiecare zi un articol și, de asemenea, în fiecare zi o poezie. Inflația în poezie înseamnă dilatarea artificială a talentului și ocolire a dificultății. Tudor Arghezi recomanda tine- riloi, din contră, dificultatea. A- cest prin mul ani. existe.Intr-o zi directorului un tînăr vine cu o cerere de îm-

poeme, o nuvelă în- un mare fragment decă bine face Editura“ atunci cînd

prumut, argumentînd cam zgomotos impasul financiar în care se găsea. Directorul i-a cerut să-i aducă un contract de la editură sau o dovadă că are „niște materiale" 'm vreo redacție. Tînărul i-a comunicat oral că. scrie o carte despre Fond și formă literară și nimic mai mult. Colaborând cu directorul fondului, și el un poet, am caligrafiat pe cererea debutantului o epigramă :Ești scriitor, o floare rarăSi scrii anroape exemplar;Xu te gîndesti la forma LiterarăCit te gîndesti la fondul literar.Prin promovarea scriitorilor tineri, cu obiectivitate și cu multă generozitate, se evită ruptura între generații, unul din cele mai mari neajunsuri în organizarea literelor noastre. Publicarea de- butanților prin concursuri literare e foarte bună, dar să nu se neglijeze experiența unor edituri din trecut, care premiau 4—5 scriitori tineri odată. Așa a fost premiat Jebeleanu și Emil Botta, Geo Dumitrescu și Constant Tomgaru. In 1945 editura „Forum" a acordat deodată opt premii de poezie. Vorbim numai de premierea manuscriselor, premiul constînd în publicarea cărții. Ar fi ideal ca toate editurile, după profil să inițieze concursuri pentru debuturi, concursuri extinse din punct de vedere tematic și la critică și la eseu, și la teatru. Si revistele literare ar putea organiza concursuri. Puțini critici știu că Geo Dumitrescu a debutat ca premiat la un concurs de catrene. Sînt și voci sceptice în susținerea concursurilor literare. G. Călinescu, de exemplu, nu credea în ele cînd scria, prin 1947: „Premiile deschid gustul de a concura și astfel rafturile bibliotecii se umplu cu cărți de improvizație, datorate unor amatori inte- ligenți și de o anume delicateță de simțire, care însă n-au furia lirică". Am citat opinia marelui critic ca să fixăm condiția esențială a unei asemenea acțiuni, ca un semnal de alarmă pentru juriile investite să judece manuscrisele. Concursurile, stirnulează creația, dar nu trebuie absolutizate spre a deveni niște probe cu aspect artizanal. Dar concursurile zise pentru debut — se referă în principiu la tineri și tinerețea este o noțiune mobilă în semnificații; de multe ori e mai mult un sentiment. De cu- rînd secretarul general al partidului, îi recomanda cu insistență pe tinerii bine pregătiți în munci de răspundere Or, scrisul e o muncă de răspundere, o muncă în care tinerii pot reinventa și viața și dragostea și timpul, pot făuri viitorul, visîndu-1.

PROGRAMUL 116.00—17.00 — Telescoală : 16.00— Amintiri despre Eminescu. Prof. Dumitru Murărasu evocă amintirile lui Slavici. Caragiale. Vlahută. Iorga si Tudor Arghezi de.spre Eminescu; 16.10 — Cea din!ii carte a unei nații (începuturile istoriografiei' românești moderne). Emisiune de Victoria Ionescu: 16.30 — Fizică— Fenomene electromagnetice. Pre?intă prof. dr. G. Moisil. (Ciclu în sprijinul candidâtilor la concursul de admitere in învă- țămlntul superior, realizat in colaborare cu Institutul Politehnic din București): 17.30 — Telex: 17.35 — Curs de limbă germană: 18.05 — Teleglob. Astăzi. îh tara piramidelor: 18.15— întrebări si răspunsuri: • Micro grupurile — obiect de cercetare sociologică: • Dicționar e- conomic: Balanța de plăti externe: • Rezervele de energie ale Terrei: 19.00 — Bună seara, vacantă ! • Film serial: ..George": 19,30 — Teleiurnal: 20.00 — Seară pentru tineret — Turneul emblemelor — itinerar patriotic pentru tineret. Concurs închinat celei de a XXX-a aniversări a eliberării patriei de sub iuaul fascist si celui de al XI- lea Con°res al Partidului Comunist Român. Organizatori : C.C. al U.T.C. si Redacția emisiunilor pentru tineret. Etaua a Il-a : participă echipele reprezentative ale iudetelor Bacău si Bisțrita-Nasăud. Transmisiune directă de la Casa de cultură a sindicatelor din Suceava. Prezintă Dan Ursuleanu. Realizato-, Emil Ghitulescu: 20.55 — Selec- tiuni din spectacolul de gaia al Festivalului național al artei Studențești 1974: 21.12 — De ioi Dină ioi — rubrică de știri din viata si activitatea tineretului, a organizațiilor U.T.C.: 21.17 —Martori în Consiliul de Onoare. 
Reportai de Lucia Postelnicu și Robert Horvath: 21.30 — Floarea din grădină. Emisiune-con- curs pentru tineri interpreti de muzică populară: 22.1'5 — 24 de ore.PROGRAMUL 220.00 — Concertul orchestrei simfonice a Radiotelevizivnii Române: 20.55 — Telex: 21.00 — Film serial de desene animate: „Pables si Bam-Bam au crescut": 21.45 — Muzică distractivă cu formația „Ritmic": 22.00 — Cărți si idei. Opinii asupra lucrării „Probleme teoretice a'e economiei capitaliste". Participă: Aurel Nesucioiu. Gheorghe Crețoiu și Vasile loja. Redactor. Margareta Dorilă.

a Festivalu- studențești au fost pre- îlme produse idențețti din aparținind
La a noua ediție lui cinecluburilor (Cluj, martie 1974) zentate selecții de 1 de cin intreag filmediferite cinematografice: r scurt metrajulartistic animai, documentarul. Prima impresie in urma vizionării este aceea a inegalității valorice intre filmele prezentate de un centru universitar și altul. între selecțiile interesante trimise de Craiova și Timișoara și cele anoste, trimise de Constanța și Iași, există mari diferențe care dovedesc existența unui mare decalaj intrestadiul de dezvoltare al mișcării de cineamatori dintr-un oraș și altul. Există cinecluburi în efervescența creatoare este susținută de o bună pregătire teoretică a membrilor. Există altele, a căror slabă îndrumare și organizare este prea puțin compensată de pasiunea pentru film, și aceasta puțind fi pusă sub semnul incertitudinii. Pentru că filmelor de amatori li se cere înaintea performanțelor stilistice dovada unei certe pasiuni pentru film și pentru creația cinematografică.

careinsă

STUDENT» VOR SĂ SE VADĂ 
IN FILMELE ALTORA, DAR ÎN- 
TR-ALE LOR NU SE VĂD DECÎT 

PREA PUTIN...Filmele prezentate la acest festival nu au ca semn distinctiv preocuparea pentru o tematică specific studențească. Cele mai multe dintre ele ar putea fi produsele unor cinecluburi de orice orientare profesională.Filmele cu adevărată tematică studențească au fost: laureatul ..Repartizat in provincie" (Timișoara), situat pe up neoficial loc unu. ..Casa de piatră", produs de cineclubul Casei de cultură a studenților din București. ..Interferențe" și „Hai, Poli", amîn- două reprezentînd în concurs Timișoara.Ne-am fi așteptat la mai multe filme care să dezbată aspec-

tele semnificative și problemele cardinale ale vieții studențești. S-a reproșat adesea filmelor produse de cinematografia noastră insuficienta preocupare pentru problemele specifice virstei tinere, pentru tematica studențească. Cinecluburile studențești ar fi fost datoare dacă nu să preia să dovedească mai multă inițiativă in tratarea și îmbogățirea acestei neglijate tematici. Filmele cinecluburilor ar putea deveni un mai puternic factor de activizare a vieții culturale studențești, un mijloc de popularizare și dezbatere a problemelor specifice diferitelor centre universitare.
LIMBAJ Șl COMUNICAREE drept că o parte din filmele prezentate vădesc o insuficientă familiarizare a cineamatorilor cu limbajul cinematografic. Altele. arată, dimpotrivă, o stăpi- nire aproape profesionistă a mijloacelor filmice. Nu știm dacă asemenea decalaje se pot pune pe seama lipsei de îndrumare competentă, dar este vizibil că numeroși cineamatori confundă problemele de limbaj cu acelea de tehnică cinematografică. A- desea mișcările de aparat și unghiurile de filmare sint alese fără discernămint. urmărind e- fscte în sine și nu comunicarea unor semnificații precise.Coloana sonoră a multor filme din festival a apelat la soluția muzicală. Se pare că acesta este un atribut datorat lipsei de înzestrare tehnică, neputinței sincronizării imaginii cu sunetul. Această limită este însă și o binefacere pentru că se evită pericolul teatrului filmat, al naturalismului. Aceste condiții o- bligă la realizarea unui montaj mai spectaculos. Handicapul tehnic poate fi depășit prin inventivitatea tinerilor cineaști. Pe principiul asincronismului au fost realizate filme cu rafinate efecte estetice.Dintre filmele care au folosit muzica drept principal element al coloanei sonore am remarca

Și..Repartizat în provincie" ..Balada albă", film al cineclu- bului Institutului de arhitectură din București. Structura poematică a acestui film este susținută de muzica de calitate compusă de Dorin Liviu Zahgrig.
PROIECTE, PROPUNERI, 

VELAȚII
RE-

Deși acest festival a nemulțumit într-un fel prin inegalitate. el a prilejuit o fructuoasă și profitabilă intilnire intre cineamatori. Festivalul a prilejuit și revelația unor talentați creatori din rindul cărora ar putea sosi intărituri pentru cinematograful profesionist: craioveanul George Obrocea. timișorenii Va- sile Moise și Gheorghe Teodo- sie. Cinecluburile puternice ale Craiovei și Timișoarei au servit stimulatoare exemple cinecluburilor mai slabe. Membrii a- cestor cinecluburi exemplare au propus la mesele rotunde ale festivalului soluții de fortificare și perfecționare ale activității de cineamator: apelul la filmele cinematecii și la cărțile de cultură cinematografică, iar în plan practic, efortul de autoutilare.O interesantă propunere a fost formulată prin ideea organizării unei tabere de creație pentru cineamatori. încredințarea îndrumării acestei tabere unor • profesioniști și unor studenți ai . secțiilor de film ale Institu- lui de artă teatrală și cinematografică ar putea reduce din handicapul lipsei de îndrumare.Cel mai important efort trebuie făcut însă de fiecare cine- club în parte pentru pregătirea complexă a fiecărui pentru diversificarea scenariilor și pentru clișeelor și poncifelor. ral vorbind. însă se _v._ de la aceste filme produse studenți o mai mare îndrăzneală experimentală și o mai mare sinceritate a declarării și dezbaterii obsesiilor generației tinere.

membru, tematicii evitarea în gene- așteaptă î de

DANA DUMA

. poeții desman poeți, pleda în la catedră, (Convorbiriun nu-1pro-cre-

de implicații: gust, per- valorilor noi, dragoste literatură.tineri nu știu să aștepte

mare poet, un exemplu faptul volumPoeții
Și că și-a publicat pride versuri la 40 de tineri sînt grăbiți sămă aflamPoneiului literar cîndîn biroul

EMIL MÂNU
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Mesaje de felicitare În cadrul tradiționalelor
Primele concursuri

pentru

adresate președintelui României,

NICOLAE CEAUȘESCU

55 Seri ale SCÎNTEII TINERETULUI»
La începutul săptămânii viitoare

IN SALA FLOREASCA

cucerirea insignei

„SPORT
Șl SĂNĂTATE"

Excelenței SaleDomnului NICOLAE CEAUȘESCUPreședintele Republicii Socialiste RomâniaBUCUREȘTICu ocazia alegerii Excelenței Voastre la Președinția Republicii Socialiste România, vă rog să acceptați sincerele mele felicitări și urările, pe care le formulez in numele meu și cel al poporului brazilian, pentru fericirea dumneavoastră personală și prosperitatea poporului român.

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU Președintele Republicii Socialiste România
FESTIVALUL HANDBALULUI

iERNESTO GEISELPreședintele Republicii Federative *Braziliei
Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU Președintele Republicii Socialiste România BUCUREȘTIDupă votul unanim prin care Parlamentul v-a ales :-. terț:» nou creată de președinte al Republicii Social:?"» P.t-mi.-.a - să vă exprim felicitările mele personale și cele mai sincere urări. Cunoscînd interesul pe care dumneavoastră b;-.evc::: a-1 arăta operei înfăptuite de UNESCO și pe care l-ați dovedit din nou cu prilejul deschiderii la București a Conferinței minist-’.or europeni ai educației, sint convins că relație ce sm-.să cooperare între țara dumneavoastră și această orgar.izarie vor rxi- tinua să se dezvolte sub înalta dumneavoas’ră egidă in interesul reciproc, in serviciul păcii.

Ca președmte al părții japoneze a Societății Mixte Roniprot pentru prodoeția de proteine sintetice in stimata dumneavoastră țară, adresez Excelenței Voastre felicitările noastre cu prilejui preluării funcției de președinte al Republicii Socialiste România. împreună cu urările noastre de cooperare și prietenie xranură.

CHevo ore de sport și muzică in compania 
handbaliștilor tricolori, campioni oi lumii-

O intîlnire, de excepție, cu idolii semicer
cului, a tinerilor bucureșteni pe care sintem 
convinși că-i invidiază alte zeci de mii de 
suporteri din toată țara. Este un prilej unic 
să-i ai in față pe cei 14 campioni mondiali 
și să le poți pune întrebări din tribene.

o Se vor citi scrisori și telegrame adresate 
handbaliștilor tricolori, sosite la redacție 
sau... la sala Floreosca din partea iubitorilor 
sportului.

La microfon - Cristian Topesc u
o Un med inedit, o demonstrație de înaltă 

virtuozitate : Gafe, Penu. Șirtalon Chiod et 
comp., intr-o dispută core n-a avut loc mo-

odată pină acum in istoria sportului nostru : 
ei vor înfrunta celelalte glorii ale handba
lului in frunte cu Gruia, Oțetea, Hnat, No- 
dea, Pofșeșcu, Goran, Redl etc., vedete de 
primă, mărime care mai sint încă în stare să 
pună în dificultate orice team național.

o Intre suita de dialoguri despre hand
balul românesc și marile lui performanțe 
susținute de campionii lumii, cu spectatorii 
din tribune și cronicarii de sport...

e UN SHOW MUZICAl-ARTISTIC la 
core iși dau concursul stele ale scenei și 
muzicii ușoare.

o le prim plan orchestra vocal-instrv- 
mnntaio condusă de Horia Mocvlescu.

actualitatea pentru tineret

In Capitală s-au organizat primele întreceri de verificare pentru trecerea probelor din cadrul complexului polisportiv „Sport și sănătate", inițiat recent, și care va domina programul acțiunilor de masă din acest sezon. Este vorba de o amplă competiție pentru toate categoriilor de virstâ, de un ansamblu de exerciții fizice, sporturi individuale, jocuri pe echipe și activități turistice, menite să contribuie la menținerea sănătății și la dezvoltarea capacității de muncă a lucrătorilor din întreprinderi, instituții, uzine, a elevilor și studenților. Participanții urmează să treacă o serie de norme, stabilite de tehnicieni, pentru care vor primi insigna și brevetul „Sport și sănătate".Primul concurs experimental a avut loc la stadionul „Olimpia" din Capitală, reunind tinere lucrătoare din trei secții ale Fabricii de încălțăminte „Flacăra roșie", care au arătat un deosebit interes pentru probele de atletism. Mare parte ointre concurente, deși s-au prezentat cu o pregătire sumară și se aflau la primele exerciții, au reușit să îndeplinească baremul prevăzut pentru cursele de 80 m. și 800 m., ca și proba de aruncare^ mingii de oină. Asemenea concursuri experimentale sint in curs de desfășurare „Voinicelul", „Cireșarii" najată etc.Sint pecie întrecerile de pe stadionul limpia" nu am intilnit nici un profesor de educație fizică din sectorul 4. pentru a da îndrumările competente și a urmări pe tinerele cu calități native pentru probele de atletism. Pe stadion se aflau doar antrenorii de fotbal Olimpiu Mateescu, Matei Dumitrescu, antrenorul de volei Sebastian Racoviță, secretarul asociației sportive „Flacăra roșie". C. Toader, care s-au străduit să asigure buna desfășurare a concursului. Totodată, vrem să semnalăm că pe stadionul „Olimpia", ca și la celelalte baze sportive pe care le-am vizitat ulterior (stadionul „Tineretului", „Constructorul". Liceul nr. 35. Giulești etc.) nu au fost, încă, expuse panouri prin care să se popularizeze probele complexului polisportiv „Sport și sănătate", cu normele prevăzute în regulament.
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CRONICA

me. «-a ■Mi faza

RENT MAHEU
Director general al UNESCO

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, Președintele Reputației Socialiste România, a primit din partea Președinte im Jtepabi„ru Federative a Braziliei, ERNESTO GEISEL, următoarea telegramă :Vă rog să primiți cele mai sincere mulțumiri pentru foar* plăcutul mesaj de felicitare pe care Excelența Voastră rm l-a trimis cu ocazia instalării mele in funcția de presedr.-e a. Re- publicii Federative a Braziliei, precum și asigurarea mare; tne.» considerațiuni.
INTILNIRE LA CC AL P.CR

Atestat au,
dar meserie cunosc?

arest gener.e. te perioada IF—21 aprilie ac.. se vor z*vfir_ra mat multe manifestări culturale tradiționale. Editura Academiei, de exemplu, va organiza, împreună cu Centrul de librării București. o in- t; cu cititorii la Librăria .Mihail Sadoveanu-. in ziua de U aprilie, orele 18.30, cu care prilej va fi lansată lucrarea „Morala si cunoașterea știinti- Lcă". de Vas.le Pooescu.

sint in curs la bazele sportive (ame- recent), Liceul nr. 39de semnalat și unele as- mai puțin lăudabile. La „O-

Miercuri dimineața, tovarășul Ștefan Andrei, secretar al C.C. al P.C.R.. Împreună cu tovarășii Ion Ceterchi. membru supleant al C.C. al P.C.R.. și Constantin Vasiliu, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.. s-a intilnit cu delegația partidului Uniunea pentru Progres Național — UPRONA — din Burundi, con-
Tovarășul Miron Constanti- nescu. președintele Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România, a primit telegrame de felicitare, cu prilejul alegerii sale in această funcție, din partea președintelui Consiliului Național al Parlamentului Austriei. Anton Benya, și a președintelui Adunării de Stat 

a Republicii Populare Ungare, Apro Antal.
Miercuri dimineața. Ion Pățan, viceprim-ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior, a primit delegația economică vest-germană, condusă de Hans Gfinther Sohl președintele Federației industriilor din R.F.G.

Miercuri, pe șantierul celei mai tinere unități siderurgice a țării, întreprinderea de oțeluri din Tirgoviște. s-a aliniat la startul producției cel de-al doilea cuptor electric de 10 tone, e- laborindu-se prima șarjă de oțel cu 170 de zile mai devreme. A- vansul ciștigat va permite, după calculele specialiștilor, obținerea unei producții suplimentare de circa 3 000 tone oțel a- liat.Raportlnd acest nou succes în muncă al constructorilor și oțe- larilor de pe platforma metalurgică Tirgoviște, Comitetul județean Dîmbovița al P.C.R.. a a- dresat o telegramă Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU. CX. al L.T.C.. (ai C.C. al V.T.C.

în general vremea va fi fru- •asă. eontinuind să se incăl-Izo- ploi pină ma- + 12
zească ușor. Cerul variabil, lat. in esi se vor semnala slabe. Viatul va sufla slab la potrivit. Temperaturile xime vor fi cuprinse intreși — 22 grade, local mai ridicate, iar cele minime intre + 2 și + 12 grade. La București a- celeași caracteristici. Maxima oscilează intre +18 și + 20 grade, iar minima intre + 4 și + C grade. M. LERESCU

Miercuri seara. »-a Înapoiat în Capitală, după vizitele făcute în Egipt, Siria și Turcia, delegația Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, condusă de tovarășul Mihai Dalea. președintele Consiliului Central al U.G.S.R.Au fost prezenți Muhsen Sayadi, însărcinatul cu afaceri ad. interim al Republicii Arabe Siriene, precum și reprezentanți ai Ambasadei Republicii Arabe Egipt.

La 10 aprilie, la Ministerul A- facerilor Externe a avut loc semnarea Programului de colaborare In domeniul culturii și științei intre Republica Socialistă România și Suedia pentru 1974 și, preliminar, pentru 1975. El prevede schimburi in domeniile științei, ocrotirii sănătății, Invățămintului și culturii.
Miercuri, a sosit in Capitală delegația Comitetului de Eliberare al Organizației Unității

pectru 
rnieale 

-Stela.-.

La Școala centrală pregătirea cadrelor din cadrul Academie: Gheorghiu” s-a deschis miercuri un nou curs la care au fost invitați reprezentanți ai centralelor sindicale dintr-o sere de țări latino-americane. precum și din partea Congresului pentru Unitatea Sindicală a Oamenilor Muncii din America Latină (Cpuatal). Cursul este organizat de Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România.

geaeraA «i ai • W aai care spre deosebire de cele dia anei trecut, pe• perioadă mai lângă de timp: SS aprilie—îg mat Intenționăm să ergnnrrim mai bine comisiile de atestare in sensul că ele w fi mai reprezentative din ele făeind pane și inspectorii de specialitate. Maiștrii instructori din senii și întreprinderi vor primi ia această vacanță de primiseră sarcini precise din partea intpesteraului ca privire le pregătirea exameanlni. la modul de desfășurare, vom lua din timp legătura eu întreprinderile care var da atestatele pentru a pune la dispariția școlii indicatoarele tarifare de încadrare și promovare a muncitorilor, precum și problemele care vorsubiecte ale probelor teoretice. De asemenea, partea practică a examenului, care va fi probă e- liminatorie. va sta in mod deosebit in atenția comisiei.Considerăm neeesare toate a- eeste măsuri pe care le va lua Inspectoratul municipal în scopul creșterii exigenței de promovare a examenului".

constitui

LA LICEUL AGRICOL DIN DRAGOMIREȘTI VALE

UN UTIL SCHIMB DE EXPERIENȚADin inițiativa și în colaborare _„ ____________Educației și Invățămintului și M.A.I.A.A.. in zilele acestei vacanțe de primăvară s-a organizat o consfătuire’ cu secretarii orga lizațiilor U.T.C. și președinții . sociațiilor studenților din școlile și facultățile care pregătesc cadre pentru agricultură. Gazdă a acestei interesante in- tilniri a fost ales Liceul agricol din Oragomirești Vale.Un program complex a oferit cadrul unor fructuoase dezbateri privind sarcinile actuale și de perspectivă ale organizației noastre pentru educarea comunistă a elevilor și studenților care se pregătesc să devină specialiștii necesari agriculturii, contribuția organizațiilor U.T.C. pentru înfăptuirea obiectivelor stabilite de Conferința pe țară a cadrelor de conducere din u- nitățile agricole de stat și cooperatiste.

C.C. al U.T.C. cu Ministerul Timp de două zile participan- ții la consfătuire au ascultat ex- i puneri privind locul și rolul a- griculturii în procesul de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, sarcinile școlii în formarea tineretului pentru muncă și viață, au vizitat importante unități economice — I.A.S. „30 Decembrie" și I.A.S. Adunații Copăceni. Institutul de cercetări pentru mecanizarea a- griculturii, au vizionat filme cu tematică agricolă, s-au intilnit cu specialiști. Grupați pe specialități și profile. secretarii U.T.C. și președinții de asociație prezenți au participat la dezbaterea „Activitatea organizațiilor U.T.C. și a asociațiilor studențești pentru creșterea răspunderii elevilor și studenților față de pregătirea lor profesională și politică", prilej pentru clarificarea multor aspecte practice ale muncii, pentru un util schimb de experiență.

întreaga consfătuire, prin programul său, a pus în atenția participanților îndeplinirea o- biectivului central al organizației noastre revoluționare — e- ducarea prin muncă și pentru muncă a tineretului, ceea ce pentru elevi și studenți înseamnă îndeplinirea integrală a obligațiilor profesionale, obținerea unor rezultate foarte bune la învățătură, în însușirea cunoștințelor teoretice și practice care stau la baza profesiunii alese. Acestui scop urmează să-i fie subordonată întreaga activitate politică desfășurată de- organizațiile U.T.C. din școli și de asociațiile studenților din facultățile cu profil agricol ca, la absolvire, tinerii, făcînd dovada unei înalte responsabilități civice și profesionale, să se integreze rapid și deplin în producție. să participe activ Ia dezvoltarea agriculturii noastre socialiste. M. V.

INSTITUTUL 
DE PROIECTARE 

TIP Șl 
TEHNOLOGII 

PENTRU 
CONSTRUCȚII

Str. Tudor Arghezi
nr. 21

ANGAJEAZĂ

prin transfer conducă

tor auto cu carnet 
conducere avînd lite

ra C și B.
Relații suplimentare 
la Bir. Personal, tel.

15 84 54.

rI

întreprinderea de difuzarea 
materialelor sportive

cu sediul în str. Batiștei nr. 11, pentru unități e 
sale din București, în condițiile legii nr.

12/1971 și legii nr. 22/1969, angajează urmă
toarele categorii de salariați :

ȘEF DEPOZIT ARTICOLE SPORTIVE 
CAMPING-TURISM
LUCRĂTORI GESTIONARI DE MAGA
ZINE PIESE SCHIMB AUTO-MOTO 
PRIMITORI-DISTRIBUITORI ARTICOLE 
SPORTIVE
TEHNICIAN PRINCIPAL PENTRU AUTO 
REVIZORI TEHNICI AUTO
MECANICI AUTO
ȘOFERI
PAZNICI
MUNCITORI NECALIFICAȚI
CONTABILI.

Prezentarea zilnic intre orele 8—15, la se
diul întreprinderii pentru angajare.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■!■■■■■■ 1^'
întreprinderea de turism, hoteluri

și restaurante - București

ORGANIZEAZĂ

EXCURSII DE PRIMĂVARĂ
cu prilejul zilei de 1 MAI, pe cele 
mai variate și interesante trasee 

turistice
• Valea Jiului
• Valea Prahovei
• Valea Oltului
• Nordul Olteniei, Banat, Tran

silvania
• La mănăstirile din Moldova și 

Oltenia
• In stațiunile : Borsec, Călimă- 

nesti, Tușnad, Herculane etc.
• Pe LITORAL etc.
Durata excursiilor : 2.1/2—5 zile, 
cu plecări începînd din 27 aprilie 

1974
INFORMAȚII SI ÎNSCRIERI LA FILIALA DE TURISM DIN CAL VICTORIEI 
nr. 100 Șl B-DUL REPUBLICII nr. 68. — TELEFON 15.74.11 — 14.08.00

S-a deschis [
TÎRGUL t 

DE PRIMĂVARĂ [ 
deschis pînă la 15 mai în toate unitățile corner- ■ 
ciale, cind se pot procura diverse articole 

specifice sezonului:
• confecții femei, bărbați, copii (pardesie, ' 

sacouri, scurte, raglane etc.)
• ciorapi sintetici femei
• tricotaje,

• ștergare coir, precum și
• aspiratoare

• motorete
• mașini de cusut tip masă și tip mobilă

• frigidere cu compresor.

Multe mărfuri de sezon se desfac și cu pre
țuri reduse.
a = o a a a o D a a a a a a J
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Poziția constructivă 
a României

Sesiunea extraordinară
a Adunării Generale a 0. N. U.

Tunisia: dorim să formăm un tineret 
conștient de răspunderile ee-i revin 

pentru propășirea țării
Fouad M'Bazzaa, ministrul tineretului și sportului 

din Republica Tunisiană, vorbește „Scînteii tineretului77

La prima sesiune a Comitetului pregătitor al Con
ferinței pentru examinarea aplicării Tratatului 

de neproliferare a armelor nucleareîn perioada 1—8 aprilie 1974 s-au desfășurat, la Geneva, lucrările primei sesiuni a Comitetului pregătitor al Conferinței pentru examinarea modului de aplicare a Tratatului de neproliferare a armelor nucleare.în cadrul acestei prime sesiuni, Comitetul, format din 24 de state, printre care și România, a hotărît ca lucrările sale să se desfășoare pe baza procedurii consensului. De asemenea, la lucrări au fost invitate să participe și statele părți la Tratatul de neproliferare, care nu sint membre al Comitetului. Comitetul a solicitat secretarului general al Organizației Națiunilor Unite și Agenției Internaționale pentru Energia Atomică să întocmească materiale documentare cu privire la modul în care au fost transpuse în viață, în cadrul organizațiilor respective, prevederile tratatului.Delegația română la sesiune a participat în mod activ la dezbateri, pornind de la poziția de principiu a țării noastre, potrivit căreia esența unui tratat de neproliferare constă, pe de o parte, în ridicarea unei bariere eficace în calea răspin- dirii armelor nucleare, iar pe de altă alizarea direcția a oferi statelor rea și achiziționarea atomice și de a permite cesul părților, la cuceririle științei și tehnologiei nucleare pașnice. După cum este știut, apreciind Tratatul un prim rii unor tării și mentelor subliniat

prim pas să fie continuat, cit mai curind posibil, prin adoptarea de noi măsuri in domeniul dezarmării, al utilizării pașnice a energiei nucleare, al sporirii securității statelor care au renunțat la producerea șt achiziționarea armelor atomice.Delegația română a acționat intr-un spirit constructiv in vederea unirii eforturilor tuturo- statelor pentru ca viitoarea Conferință pentru examinarea modului de aplicare a Tratatului de neproliferare. a cărei convocare a fost fixată preliminar la 5 mai 1975, să conducă la adoptarea unor măsuri practice, de natură să deschidă drum spre întărirea egalității dintre state, la micșorarea reală a pericolului de război.

• Sublinierea imperativului cooperării în abordarea problemelor materiilor 
prime și dezvoltării • întrevederi ale ministrului de externe al României

Plenara Adunării Generale a O3i.U. a hotărit, ia cursul 
primei sale ședințe, formarea unui comitet ad-hoc. condus 
de un președinte și trei vicepreședinți, pentru abordarea, in 
detaliu, a problemelor materiilor prime și dezvoltării.

exierr.e Româ- coadu- noastre

Cu cîteva ore înainte de a părăsi Bucureștiul, 
dl. FOUAD M'BAZZAA, ministrul tineretului și 

Tunisiană, a avut amabi- 
interviu „Scînteii tinere

sportului din Republica 
litatea de a acorda un 
tului".

parte, de a asigura re- unor pași concreți în dezarmării nucleare, de garanții de securitate ce renunță la fabrica- armelor ac- nestingherit, al tuturor
de neproliferare ca pas pe calea adoptă- măsuri destinate limi- incetării cursei arma- atomice, România a necesitatea ca acest

0Cind ieși din Cairo pentru a te îndrepta spre Sufez, drumul trece prin modernul cartier Nasser, un mini-oraș construit in anii din urmă. Străzi largi, vile înconjurate de verdeață. Elementul principal al construcțiilor : piatra. Culoarea predominantă: galben-roșiatie.Călătorim la est de Nil, pe o șosea asfaltată. Se circulă cu viteză și din cind in cind depășim convoaiele de mașini care transportă nu numai tehnică militară sau soldați, ci și alimente pentru aprovizionarea localităților afectate de război.De o parte și de alta a șoselei întinderi deșertice, nisip și coline dezgolite. Singura vegetație intilnită pe aceste întinderi este halfa aechab, cum denumesc localnicii in limba arabă tufișurile de arbuști sălbatici.Primul popas — km. 101. locul simbol intrat în istorie fiindcă aici, după cum se știe, s-au purtat discuțiile și a fost semnat acordul de dezangajare forțele armate egiptene și raeliene. Sosim în acest punct după o lună și jumătate de la finalizarea importantului eveniment. Singurul element care marchează locul este acum inscripția de pe panoul galben : „101 KM. FUNU — DELIVERY POINT GEORGE". In dreapta, chiar din șosea, citeva trepte, o potecă și o bordură din beton unde fusese instalat cortul O.N.U., același cort care a găzduit, după semnarea actului dezangajării militare, și discuțiile privind modalitățile de aplicare a acordului.Gazdele — activiști ai Uniunii Tineretului Socialist Arab — ne îndeamnă să privim, nu departe de acest punct, citeva valuri de sirmă ghimpată înșirate pe cîmp de cele două părți ale șoselei. Ele marcau pozițiile pe care se opriseră cele două armate, stingă — eea dreapta — cea mintea noastră mentelor trecute cu repeziciune. Distrugerile sint incă vizibile: rețeaua de înaltă tensiune distrusă parțial, vehicule deteriorate, resturi de tehnică militară abandonate.Ne continuăm drumul spre Suez. In dreapta se profilează munții Ataka, la poalele cărora se întinde golful Suez. Aici rănile lăsate de război sint și mai evidente. La intrarea in Suez, blocuri de locuințe, construite numai de cîțiva ani, au devenit ruine. Jocul nemilos al obuzelor a transformat străzi întregi în amintiri. In explicațiile lor gazdele folosesc verbul la timpul trecut: aici a fost o școală, un centru al tineretului, o întreprindere, o instituție. Pe strada El-Geish tancuri pîrjolite, cu șenilele distruse, stau mărturie, încă, a luptelor grele care s-au dat pentru apărarea orașului.Lș sediul Uniunii Tineretului Socialist Arab din Suez ni se vorbește despre curajul cu care tinerii din armata egipteană au luptat pe front. Dar ni se vorbește, în același timp, și despre angajarea plenară a tinerilor, in prezent, pe celălalt front care s-a deschis — frontul reconstrucției. Eforturile sint la fel fie mari și poate chiar mai mari. In zilele cind ne aflam la Suez crimele detașamente de tineri lucrau deja, alături de populația locală, la repararea rețelei electrice, la deblocarea străzi-

dintre is-

egipteană, israeliană.filmul eveni- se derulează

• CU PRILEJUL ÎMPLINIRII a 30 de ani de la eliberarea României de sub jugul fascist, în orașele Frankfurt pe Main și Miinchen au avut loc seri românești, organizate de Ambasada țării noastre in Republica Federală Germania, împreună cu Reprezentanța în R.F.G. a Ministerului Turismului. Au fost prezentate in premieră gale de filme românești, care s-au bucurat de un deosebit succes. Au participat numeroși ziariști vest- germani și reprezentanți ai firmelor de turism din R.F.G. care organizează călătorii în România.• POSTUL DE RADIO „VOCEA ARABILOR", DIN CAIRO, a transmis, în cadrul emisiunii culturale a programelor sale, două evocări ale vieții și operei marelui cărturar român Dimitrie Cantemir. Emisiunile au fost realizate de poetul și criticul de artă Mohsin el Kha- yat.

lor și restabilirea circuației. Ziarul PROGRES-DIMANCHE anunța că liniile ferate Ismai- lia—Cairo și Ismailia—Zagazig, ultima inutilizabilă din 1967, au fost repuse in funcțiune. Prin bunăvoința gazdelor, am vizitat un Centru al tineretului care fusese distrus in timpul luptelor din octombrie. Reconstrucția acestuia era pe terminate și se spera ca in citeva zile tinerii să-și poată relua activitatea normală de pregătire și educație. De altfel, in orașul Suez urma să aibă loc o intilnire de lucru a dr. Ahmed Kamal Aboui Magd, prim secretar al Uniunii Tineretului Socialist Arab, ministru al tineretului, cu secretari ai organizațiilor de tineret din diverse guvernorate la care principalul subiect al dezbaterii il constituia „rolul tineretului

Comitetul va definitiva, totodată, textele documentelor de lucru elaborate de „grupul celor 77" și intitulate „Declarația asupra creării unei noi ordini economice internaționale" și „Pianul de acțiune" vizind măsuri pentru transpunerea in viață a principiilor înscrise in declarație.In aceeași ședință, secretarul general al O.N.U„ Kurt Walheim, și președintele sesiunii extraordinare, Leopoldo Benites, au făcut o trecere in revistă o problemelor economice cu repercusiunile lor politice care confruntă astăzi organizația și întreaga comunitate internațională. In fața sesiunii — a subliniat secretarul general al O.N.U. — se pune problema de a cădea de acord asupra bazelor unui sistem economic global mai echitabil, sistem care să aibă in vedere nu numai interesele și necesitățile tuturor națiunilor, ci și relația imperativă dintre problemele sărăciei, populației, alimentației, conservării și repartiției echitabile a resurselor naturale, protejării mediului înconjurător și problemele comerțului și sistemului monetar.Exprimîndu-și încrederea capacitatea ' - - -de a acorda baterile și problemelor amenință din ce in ce mai _____relațiile economice dintre statele membre și care pot duce la conflicte politice și la multiplicarea condițiilor de nedreptate socială, Kurt Waldheim a atras atenția plenarei asupra următoarelor chestiuni, care consti

!nAdunării Generale prioritate în deliberările fundamentale dez- sale care mult

tuie potențiale pericole pentru pacea și prosperitatea lumii: sărăcia in masă, ce afectează două treimi din omenire, creșterea populației și scăderea producției de alimente, penuria de energie și escaladarea risipei de resurse materiale și financiare prin înarmare, inefiâența sistemului monetar și inechitatea raporturilor economice. Toate aceste probleme, a arătat secretarul general, sint indisolubil legate de resursele naturale și au o influență directă asupra păcii și stabilității lumii de mime. A- dunarea Generală are posibilitatea de a pune acum temeliile unui sistem economic mondial fondat pe echitate și justiție.Leopoldo Benites a apreciat, la rindul său, că „această sesiune reprezintă un moment de cotitură in istoria organizației, intrucit de acum înainte vor fi necesare o abordare complet schimbată a problemelor economice internaționale, o reformare critică a principiilor directoare și o restructurare a cooperării dintre state", bilitatea raporturilor bazate forță — atit economice, cit politice — care pornesc de ideea dependenței țărilor produc materii prime esențiale de statele echipate mai bene pentru prelucrarea lor, a fost pe deplin demonstrată de evoluțiile care au precedat sesiunea, fapt care evidențiază imperativul înlocuirii confruntării prin cooperare, pentru identificarea soluțiilor flexibile ș:viabile, in interesul păcii ștprogresului lumii.
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• Prima întrebare se 
referă la domeniul de ac
tivitate pe care îl condu
ceți, domnule ministru. 
Care sint preocupările ac
tuale ale Ministerului Ti
neretului și Sportului ?— Obiectivul primordial ministerului nostru este de

stat in România preocupări comune. In România tineretul are un rol important in viata țării, iar personalitățile cu care am avut ocazia să stau de vorbă au subliniat pe larg preocuparea președintelui Nicolae Ceaușescu în această direcție, stimularea de către șeful statului a efor-

Viz/fa
delegafiei

U. A. S. C. R
in Iugoslavia

al a facilita promovarea tineretului, a-i asigura integrarea in viața activă, in efortul poporului tunisian in vederea dezvoltării e- conomice și sociale. Natural, e- xistă in Tunisia mișcări de tineret care se adresează diferitelor categorii de tineri. Uniunea organizațiilor de tineret din Tunisia coordonează activitatea desfășurate in cadrul acestor organizații : a elevilor, studenților, tinerilor muncitori ca și a Tineretului Partidului Socialist Desturian. Aceste organizații se preocupă de activitatea membrilor lor, de formarea civică și de folosirea timpului liber. Ministerul nostru, care are responsabilitatea promovării tineretului pe toate planurile, este chemat să pună la dispoziție mijloacele necesare : cluburi pentru copii și tineret, case de cultură pentru tineret etc. Ministerul are, de asemenea, responsabilitatea directă a activității sportive in totalitatea ei, in- cepind cu cea școlară (asigurarea educației fizice in școli, organizarea concursurilor școlare) și terminind cu competițiile pe scară națională atit ale sportului de masă cit și ale elitelor ce ne reprezintă și în exterior.
• Care este ponderea 

tineretului în Tunisia ?

selele și le reparau pentru a da posibilitatea să se înceapă reconstrucția clădirilor. Tot ei erau aceia care inlăturau dărâmăturile din zonele deminate. însoțitorul nostru. Gamal Șha- rim, șeful secției internaționale a Uniunii Tinerelului Socialist Arab, ne precizează că reconstrucția zonei Canalului constituie una din preocupările principale ale conducerii Republicii Arabe Egipt și că această problemă a fost examinată intr-o ședință specială a Consiliului de Miniștri. Cu această ocazie guvernul a hotărit să aloce pentru reconstrucția și deblocarea Suezului suma de 35 milioane lire și a dat dispoziție ministerelor să-și revizuiască proiectele incluse in bugetul pe 1974.La Cairo, ni s-a relatat despre un vast program menit să

— 55 la sută din populația Tunisiei o reprezintă tineretul. Problema esențială este aceea de a face din acest tineret un tineret conștient de răspunderile ce ii revin pentru propășirea țării. In esență este vorba, deci, de integrarea tinerilor în procesul menit să asigure țării progresul economic și social. Pentru promovarea tineretului, pentru a i se asigura condiții favorabile de dezvoltare, statul nostru, președintele Bour- guiba manifestă o permanentă Miieitndine. depun eforturi considerabile. M-a bucurat să con-

turilor de a se asigura tineretului ample posibilități de promovare.
• Cu ce probleme este 

confruntată tînăra genera
ție a țării dumneavoas
tră ?— Voi aminti despre tineretul rural. Tunisia, care cunoaște progrese economice pe cele mai diverse planuri, rămine o țară agricolă. In aceste condiții depunem strădanii pentru a menține pe tineri la sate întru- cit generalizarea invățămîntului, ridicarea nivelului instrucțiunii, determină pe mulți dintre ei să plece spre orașe. încercăm prin acțiuni in domeniul rural, prin diminuarea dezechilibrului dintre sat și oraș, ca tineretul să aleagă răminerea in agricultură deoarece acest sector al economiei naționale are nevoie atit

reconstrucției
Tinerii pe frontul

însemnări de la Suez de GH. SPRINTEROIU

merican ,.Iwo Jima", ale cărui aparate sint dotate cu un dispozitiv electronic pentru detectarea minelor.

„Amendamentul Case"

Mafia și răpirile

de brațe de muncă, cit și de tineri pregătiți, capabili să facă față modernizării tehnice. încă un aspect vreau să subliniez : reușitele in domeniul invăță- mintului. Nu există nici un copii de virstă școlară care să nu fie școlarizat.
• Sînteți, după cum 

am aflat, pentru prima 
oară în România. Ce ne 
puteți spune despre vizi
ta dumneavoastră ?— Intr-adevăr, mă aflu In România pentru prima oară și am efectuat această vizită la invitația ministrului pentru problemele tineretului. îmi face o deosebită plăcere să relev primirea călduroasă ce ne-a fost rezervată — mie și colaboratorilor mei. Am avut o convorbire deosebit de interesantă cu prim-ministrul guvernului român. De asemenea, am avut întrevederi la Ministerul Afacerilor Externe și la Ministerul E- ducației și Invățămintului. Firește, am purtat discuții sincere, foarte prietenești, cu ministrul pentru problemele tineretului și colaboratorii săi ca și cu conducătorii C.N.E.F.S. Am discutat diferite aspecte ale cooperării bilaterale și in special în ceea ce privește formarea de cadre tunisiene în România. Doresc să subliniez ajutorul pe care guvernul României îl a- cordă studenților noștri care învață în țara dumneavoastră și să mulțumesc pentru acest ajutor. Convorbirile au relevat o identitate de vederi asupra problemelor promovării tineretului, ale integrării sale ca și asupra rolului pe care trebuie să-l jucăm in forurile internaționale — atit de tineret, cit și sportive. Reprezentanții români și tuni- sieni au exprimat o opinie comună în ceea ce privește rolul important al tineretului în consolidarea cooperării și înțelegerii între popoare, pentru ca în lume să se instaureze o pace durabilă.

Ministrul tunisian a sub
liniat în încheiere :— Folosesc această ocazie pentru a mulțumi călduros tuturor celor ce ne-au înconjurat în aceste zile cu o sinceră prietenie. Doresc să transmit tineretului și poporului român, președintelui Nicolae Ceaușescu, urările noastre de prosperitate și fericire.

Interviu realizat de
EUGENIU OBREA

in executarea planului de reconstrucție și dezvoltare a orașelor de la Canalul de Suez". Aceasta fiindcă — așa cum sublinia cel mai mare cotidian din Cairo, AL AHRAM — „reluarea vieții normale in regiunea Canalului și in cele trei orașe ale sale nu reclamă numai răspunderea guvernului, ci a întregului popor, care trebuie să acționeze împreună cu guvernul și să-1 ajute". Și tinerii pe care i-am intilnit în Suez erau hotăriți să participe cu toată energia la reconstrucția orașului.Pe malul Suezului, unde am asistat la deminări executate de geniști ai armatei egiptene, detașamente de tineri curățau șo-

transforme regiunea Canalului de Suez intr-un centru înfloritor al turismului și industriei. Acest program prevede construirea a cinci tuneluri pe sub Canalul de Suez pentru a facilita legătura dintre cele două regiuni despărțite de pinza de apă, extinderea porturilor Ada- biya și Port Said, precum și construirea unei vaste rețele de șosele, căi ferate și aeroporturi. Primele obiective din acest vast program urmează să fie realizate in doi ani. Optimismul gazdelor, precum și botărirea poporului egiptean de a transforma radical zona Canalului, sint garanții că proiectele vor fi duse la îndeplinire.

pe „Niassa"
O ACȚIUNE 

A PATRIOT1LOR PORTU
GHEZI ÎMPOTRIVA RĂZBO

IULUI COLONIALIn cala navei portugheze „Niassa* — pachebot de 
11 OM de tone transformat, de cițiva ani. in navă pestra transportai trupelor și al armamentului — s-a produs, marți, o explozie care a rănit cițiva militari, a pruvo- •it importante daunt riale și a declanșat lent incendiu la bord.Explozia declanșau in tul Lisabonei la bordul a- cestei nave încărcate eu armament și muniții, care urma. totodată. să transporte trupe in teritoriile veM- africane in care Portugalia poartă războaie colonialiste împotriva mișcărilor de eliberare, a survenit cu numai citeva ore înainte de momentul fixat pentru plecarea vasului. Detonarea încărcăturii explozive din cală a fost precedau de un anunț telefonic de avertizare făcut de un reprezentant, rămas neidentificat, al mișcării clandestine care a inițiat atenU- tul ca acțiune miliUntă împotriva războaielor nedrepte duse de trupele portugheze pe continentul african. In urma acestui act de sabotaj împotriva forțelor de reprimare a mișcărilor de eliberare, plecarea navei „Niassa" a fost aminată.

Ambasadorul Republicii Socialiste România la San Jose, Constantin Stănescu, a fost primit, la 9 aprilie, de președintele Republicii Costa Rica, Jose Figueres Ferrer. Cu acest prilej, au fost discutate aspecte ale relațiilor româno-costaricane.
Alegeri anticipate 

în Australia• PRIMUL MINISTRU AL AUSTRALIEI, Gough Whitlam, a anunțat, miercuri, organizarea de alegeri anticipate. El a precizat că a cerut, de asemenea, guvernatorului general al țării, John Robert Kerr, să dizolve ambele camere ale Parlamentului. Această cerere a fost acceptată, urmînd ca Senatul șiCamera Reprezentanților să își înceteze activitatea incepind de joi, 11 aprilie.Agenția ASSOCIATED PRESS arată că, potrivit unor surse guvernamentale, noile a- legeri ar urma să aibă loc în a doua (11 sau decadă a lunii viitoare 18 mai).ELICOPTERE și 400 de• 12 tehnicieni ai marinei americane vor sosi, în Egipt, in următoarele zile, pentru a participa la operațiunile de deminare a Canalului Suez — anunță agenția M.E.N. Ulterior, în portul egiptean Port-Said va sosi, in a- celași scop, portelicopterul a-

Tineri aintr-o regiune eliberata a Cambodgiei lucrind la o pl antație de orez

Chaban-Delmas 
își menține 
candidaturaPreședintele Adunării Naționale a Franței, Edgar Faure, a anunțat, miercuri, că își retrage definitiv candidatura pentru funcția de președinte al Republicii Franceze.Fostul premier își anunțase, joia trecută, hotărîrea de a se prezenta la alegerile din 5 mai, imediat după decizia similară a lui Jacques Chaban Delmas. Retragerea sa este un răspuns la apelul șefului guvernului francez, Pierre Messmer, adresat liderilor majorității gau- liste de a se prezenta un candidat unic. .Pînă în prezent, din partea majorității guvernamentale, la alegerile prezidențiale candidează Jacques Chaban Delmas și Valery Giscard D’Estaign,

o INTR-UN INTERVIU a- cordat cotidianului francez „LE MONDE", primul ministru al Turciei, Bulent Ecevit, a subliniat că Ciprul trebuie să ră- mină un stat independent fi că Marea Egee nu trebuie să se transforme intr-un ostilităților dintre Turcia. „Noi dorim două teatru al Grecia și 
ca cele comunități de pe insulă — cea greacă și cea turcă — să trăiască împreună. fără ca vreuna dintre ele să o domine pe cealaltă", a precizat premierul turc, arătind că Turcia este gata pentru cooperare, iar nu pentru divizarea sau anexarea Ciprului.

• ÎN CONGRESUL S-U-A. CONTINUA LUĂRILE DE POZIȚIE in favoarea reduceri: prezenței trupelor americane pe teritoriul altor state. Astfel. Comisia pentru afacerile externe a Senatului a aprobat marți a- mendamentul senatorului Clifford P. Case (republican. New Jersey) la proiectul de lege privind alocațiile pentru nevoile Departamentului de Stat. in care se cere ca administrația să supună spre ratificare Congresului acordurile cu aliații S.U.A. privind instalarea pe teritoriul lor a unor baze militare americane.
PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT

O cercetare minuțioasă a dosarelor referitoare la problemele criminalității in unele state din Europa occidentală a permis specialiștilor să constate că. in ultimii ani. răpirile, sechestrările de persoane sint in creștere. In Italia acest nou 
. bnssines* a căpătat dimensiuni care Îngrijorează autoritățile. In cazurile eind o per- snană este răpită și ascunsă in cele mai nebănuite locuri numai pentru a se obține o sumă de bani in schimbul eliberării, firul cercetărilor este extrem de anevoios. Telefoane anonime ii informează, din cind in cind. pe membrii familiei celui răpit, de pretențiile pe care le an autorii faptului, mai este care eind fost sibilitățileUn raport lanț al sechestrărilor de persoane arată că in decursul ultimilor patru ani suma care a servit răscumpărărilor s-a ridicat Ia peste 2* miliarde lire, iar din anul 1960. considerat a fi începutul noului gen de afaceri, și pină in prezent, au avut loc peste o sută de asemenea cazuri. In primii ani, fenomenul răpirilor se petrecea in exclusivitate in Sardinia, loc ideal pentru găsirea unor bune ascunzișuri. cum sint grotele dc la Barbagia, rămase pină astăzi ..sediul central" al bandiților.

De cele multe ori ..răscumpărarea" plătită. Sint și cazuri in sfîrșitul este tragic, atunci suma cerută de răpitori a exagerată in raport cu po- familiilor in cauză, privind întregul

fără ca poliția să le fi putut descoperi toate intrările și ieșirile. Pînă în anii 1969—1970, acționau doar grupuri disparate iar sumele nu atingeau nivelurile de acum. Pe de altă parte, se știe că. pe atunci, în mod sigur Mafia nu era amestecată. In acei ani alte afaceri erau mai rentabile : contrabanda - de mărfuri și traficul de stupefiante, speculațiile edilitare în Sicilia etc. Dar iată că spre sfirșitul anilor ’60 cîțiva membri ai „noii Mafii", ce abia se înfiripa, sint tentați de noul gen de afaceri. In 1968, la Trapani (Sicilia) este răpit Graziano Stellino, ucis după citeva zile. Pină în 1970 este continuat lanțul răpirilor, suma cerută nedepășind, insă. 150 milioane lire. „Jocul" incepe să devină interesant, celelalte afaceri nu mai merg strălucit și apare pe scenă Mafia „solidă", din Sicilia, care are ce nu mai coboară sub 200 milioane lire.1971, guvernul italian măsuri împotriva Tribunalele ii obligă pe mafioți la domiciliu forțat. în partea de nord a țării, sperînd într-o destrămare a rețelei. Rezultatul nu este, însă, cel scontat. Mafiot» descoperă că și in nordul Italiei se poate opera Ia fel de bine ca și in sud, mai ales în marile centre industriale. Sint răpiți industriași, oameni de a- facerî, numai persoane care pot plăti in mod sigur. Răpirea lui Paul Getty, nepotul magnatului

PANORAMIG

veche, pretenții niciodată . In anul ia citeva mafioților.

petrolului, eliberat pentru suma de 1 200 000 000 lire, a îndreptat cercetările poliției italiene din nou spre sudul țării, îndeosebi în provincia Calabria. S-ar părea, după unele indicii ale anchetei declanșate de cazul Getty, că „activitatea" mafioți- lor s-a localizat din nou in sud și in Sicilia.Se știe cit de bine este organizată Mafia și cit de greu poate fi acuzat, din cauza lipsei de probe, un membru al ei. „Nu se poate spera — scrie COR- RIERE DELLA SERA — ca un mafiot să fie prins asupra faptului. Se poate face un singur lucru: verificarea conturilorcelor bănuiți, la bancă". Această posibilitate cade, insă, și ea de cind s-au descoperit, în cadrul anchetei prilejuite de scandalul petrolului, sume uriașe depuse pe nume false. Deși nimeni nu are nici o îndoială că șeful clanului specializat în răpiri este Giacomo Taormina, acesta nu poate fi arestat, din lipsă de... probe. „Ceea ce este și mai greu este de a afla cine stă in spatele Iui Taormina, care este „creierul'* întregii afaceri ?“ — aratăCORRIERE DELLA SERA.RODICA ȚEPEȘ
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