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Proletari din toate țările, uniți-vă!
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ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

MIERCURI 21 MAI 1969

Tineri CIND RESPECTA
REA TERMENELOR 

PLANIFICATE E PRIVITĂ CA
0 NOȚIUNE ABSTRACTA

In vederea dezvoltării sale, 
stațiunea balneo-climaterica „Fe
lix" din Oradea beneficiază de 
aproape 100 milioane lei investi
ții din fondurile statului. Proiec
tul extinderii și modernizării et 
are în vedere, pe lîngă ridicarea 
gradului de confort și îmbunăta- 
dlpea condițiilor de tratament 
balnear, sporirea capacității sale 
în anii viitori, la 6000 de locuri. 
Va fi cea mai mare stațiune de 
acest profil din Europa. In pre
zent, 450 de constructori se află 
angajați în terminarea unui com
plex cu 950 de locuri, a unui corp 
de cazare cu 300 de locuri, o bază 
de tratamente și un hotel pentru 
O.N.T. precum și a altor lu
crări aferente. Situația realizări
lor nu este însă nici pe departe

nastex «te ■ 
Maateft. ta P®

DIALOGUL
.GENERAȚIILOR" IN 
OPERA CULTURALA

Una din caracteristicile epo
cii noastre este dorința și ne
cesitatea reformulărîi. în coor
donatele unor realități noi, a 
„problemelor eterne“. Intre a- 
cestea, „problema tineretului-, 
a locului și rolului său în so
cietate a trecut pe primul plan, 
după ce a ocupat de-a lungul 
istoriei un Ioc important în 
toate civilizațiile și la toate 
popoarele, realitatea trecerii 
anilor șî a succesiunii genera
țiilor fiind una din cele mai 
greu de ignorat. Soluțiile care 
s-au dat în decursul timpului 
acestei eterne dialectici a ge
nerațiilor au fost variate. Epoca 
noastră a adus la ordinea zilei 
o modalitate numită, cu un 
termen destul de recent, „dia-

logul generațiilor-. substituit 
„monologului- celor ..mari" de
bitat autonUtiv in fata celor 
tineri, pini la vîrsta cind, ulti
mii. treceau la rindul Iar in 
situația de a monologa neecra- 
trazîși. Experiența unei jumă
tăți de veac de frămtaîârl dar 
mai ales explozia informațio
nală si vertiginoasa transfor
mare a reliefului moral al lu
mii contemporane a impus 
existentei noastre un ritm eu 
desăvîrsîre nou. căruia nn i se 
mai poate face față In cadrul 
relațiilor tradiționale. Este ne
voie de ceea ce Partidul 
Comunist Român a proclamat 
ca o datorie imperioasă : îmbi
narea experienței ți ftuaței 
vîntaicilor ex diaaminml, ra-
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pe Aeroportul BăneasaLa sosire

SOSIREA ÎN CAPITALĂ
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d al C

al P.C.R.. președintele Consiliu
lui de Miniștri, Mihai Dalea, se
cretar al C.C. al- P.C.R., și Ion 
Pățan, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri.

La sosire, pe aeroportul Bă
neasa. au fost prezenți tovarășii 
Gheorghe Apostol, Emil Bodna- 
raj. Chi\"u Stoica, Paul N icul es
eu-MiziL Virgil Trofin. Ilie Ver- 
deț. Maxim Bcrghianu. Florian 
Dănîlache. Constantin Dragan, 
Janos Fazefcaș. Petre Lupu. Ma
nea Mânescu, Cheprghe Radu- 
lncu. Leonte Răutu, Gheorghe 
Stoica Ăasilc Vilcu. Ștefan Voî-

tec, Iosif Banc, 
Dumitru Coliu, 
cu, Mihai Gere, x _
Dumitru Popescu, Vasile Patilf- 
neț, vicepreședinți ai Consiliului 
de Stat și ai Consiliului de Mi
niștri. membri ai C.C. al P.C.R., 
ai Consiliului de Stat și ai gu
vernului, conducători ai institu
țiilor centrale și ai ^rganizațîîlor 
obștești.

Au fost de față Jan Brudzyn- 
ski, însărcinatul cu afaceri ad-in- 
terim al R. P. Polone la Bucu^ 
iești, și membri ai ambasadei.

Petre Blajovich 
Emil Dragănes-
Duniitru Popa,

»
(Agerpres)

PLECAREA DIN VARȘOVIA
»'.UQOVTA LI — C*rspn£r- 
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te a BeiMâĂîut So
te» cxrdutsâ de fo
te CexEșeacn. care 

> :tente o vxriA de prietenie m 
JLintern Piny I in Poloni, la m- 

C-C. «! P.M-UJP- a părăsit 
>Lipă-enazâ Varșovia în- 

Jrrptîndu-te spre patine.
La aeroportul Okecie, pavoazat 

cu drapelele celor două state, 
oaspeții români au fost conduși 
de W. Gomulka, prim-secretar 
al C.C. al P.M.U.P., M. Spv- 
cLalslâ. membru al Biroului Po
htic al C.C. al P.M.U.P., pre- 
jctlndrl* Consiliului de Stat, J. 

f| Cvr_mki?M-;cz, membru al Birou- 
Puirtsc al CC. al P.M.U.P.,

prcjedintde Consiliului de Mi- 
Ăk-jtri. X Kliszkn. membru al Bî- 
ronlui Politic, secretar al C.C. al 
P.M.U.P- J. Tejchma, membru 
al Biroului Pohtic, secretar al 
CC al PM.U.P- M. Moczar, 
membru supleant al Biroului Po
litic. secretar al C.C. al P.M.U.P., 
P. Jaroszewicz, membru supleant 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, membri și 
membri supleanți ai C.C. al 
P.M.U.P., miniștri.

A fost de față Tiberiu Petrescu, 
ambasadorul României în Polonia 
și membri ai ambasadei.

★
De la bordul avionului, tovară

șii Nicolae Ceaușescu și Ion 
Gheorghe Maurer au adresat to

varășilor Wladyslaw Gomulka, 
Marian Spychalski și Jozef Cyran- 
iaewicz. următoarea telegramă :

Părăsind teritoriul Republicii 
Populare Polone vă adresăm 
dumneavoastră și poporului po
lonez prieten un cald salut tovă
rășesc și urări de noi succese în 
activitatea consacrată construc
ției socialiste, înfloririi multilate
rale. a țării.

Ne exprimam convingerea ci 
relațiile prietenești dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul 
Muncitoresc Unit Polonez, dintre 
Republica Socialistă România și 
Republica Populară Polonă vor 
cunoaște o dezvoltare continuă în 
interesul popoarelor noastre, al 
cauzei socialismului și păcii în 
lume.

COMUNI

La invitația Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc 

Ah Unit Polonez, în zilele de 19—20 
mai 1969, o delegație de partid 
si guvernamentală a Republicii 

£ Socialiste România, condusă dc 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, a făcut o vizită de prie
tenie în Republica Populară Po
lonă.

• Din delegație au făcut parte 
tovarășii: Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al C.C.

■I
Se întîmplă să fiu întrebat 

uneori, de către vreun cu
noscut bucureștean : „Ce mai 
este nou pe la voi pe-acasă, 
prin Maramureș

O întrebare, pe cit de 
simpla, pe atît de dificilă 
pentru un om ale cărui fru
moase locuri natale — Pra
hova — se simt concurate, 
oarecum, de acea vatră de 
ales farmec etnografic, fol
cloric și peisagistic, care este 
Țara Maramu
reșului.

Am trăit 
am lucrai, 
tr-adevăr, __________
timp mai înde
lungat acolo, în nord. Printre 
satisfacțiile activității, oricît 
de modeste, cele legate de 
perioada respectivă au o a- 
numită pondere în relieful 
sufletesc al fostului „moro- 
șan“. Și, totuși, de la un ase
menea „banal amănunt de 
biografie", pînă la substitui
rea de locuri natale, se des
chide o arie plină de semni
ficație.

Pămîntul natal e acesta pe 
care ne-am născut, acest spa
țiu de geografie și spirituali
tate românească în care am 
crescut. Și, totuși, nu este 
compatriot al nostru care să 
nu se simtă mai atras, mal 
atașat de cutare sau cutare 
vatră de țară. Și, bineînțeles, 
locul în care am văzut lumina

£ c/iiseiiiiiari
un _ —

zilei și am făcut primii paf» 
spre lume nu este în nări un 
caz unul dintre cele dotate cu 
cel mai slab magnet ai aoi- 
talgiei.

Pe lingă orașuL, satul sau 
județul natal stnt însă, aiiîea 
și atitea nuclee ale amintiri
lor de neuitat, de la diferite 
vtrste, incit nici dialogul la 
distanța, nici slalomul anual 
al echipelor de fotbal divizio
nare nu ne pot abate deplin 

de la acel ata
șament intim pe 
care m l-au ge
nerat 
Ttitea 
•urări.

Cum ar putea uita, bună
oară, entuziaștii brigadieri ai 
începuturilor, eroii anonimi 
ai Salvei sau ai Ltrezenilor, 
acele unghere ale pămintuhii 
prin care ei, irosind arterele 
noi ale fluxului de neodihnă, 
făceau să prindă 
noua, renăscută, 
postbelice.

'Ne-am născut 
tr-un sat anonim, într-un oraș 
oarecare, și ne-am trezit trep
tat că aparținem prin naștere 
unor perimetre mult mai cas
te, că venirea pe lume se de
finește neîntrerupt ca un în
ceput de drum, ca drumul a- 
cesta — vegheat și ocrotit

atîtea ți 
impre-

vință ființa 
a României

fiecare în-

(Continuare în pag. a V-a)

ASPECTE ALE EDUCAȚIEI IDEOLOGICE Si POLITICE A TINERETULUI

al P.C.R., președintele Consiliului 
de Miniștri; Mihai Dalea, secre
tar al C.C. al P.C.R. ; Ion Pățan, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri ; Tiberiu Petrescu, amba
sadorul Republicii Socialiste Ro
mânia în Republica Populară Po
lonă.

Delegația de partid și guver
namentală a Republicii Socialis
te România a avut convorbiri cu 
delegația de partid și guverna
mentală a Republicii Populare 
Polone, condusa de tovarășul 
Wladyslaw Gomulka, prim-secre
tar al C.C. al P.M.U.P.

Din delegația poloneză au fă
cut parte tovarășii : 
Spychalski, membru 
roului Politic al 
P.M.U.P., președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Populare 
Polone; Jozef Cyrankiewicz, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.U.P., președintele 
Consiliului de Miniștri; Jozef 
Tejchma, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al

Marian 
al Bi- 

C.C. al

P.M.U.P. ; Piotr Jaroszewicz, 
membru supleant al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.U.P., vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri ; Jaromir Ochedusko, am
basadorul Republicii Populare 
Polone în Republica Socialistă 
România.

In timpul convorbirilor, cele 
două părți s-au informat reciproc 
asupra problemelor și sarcinilor 
construcției socialiste în Republi
ca Socialistă România și Republi
ca Populară Polonă și au efectuat 
un larg schimb de vederi asupra 
stadiului actual al relațiilor bila
terale. De comun acord s-a hotă- 
rît să se adîncească și să se ex
tindă pe mai departe colabora
rea în toate domeniile și s-a ex
primat convingerea că dezvolta
rea activa, multilaterală a relații
lor româno-polone servește cau
zei întăririi în continuare a prie
teniei dintre cele două țări, este

CASELE DE CULTURĂ ORĂȘENEȘTI- 
FACTOR ACTIV ÎN EDUCAREA 
COMUNISTĂ A TINEREI GENERAȚII 

tnat — și însemnate centre de educație politico-ideologică a ti- 
neretnlui. De la ciclurile de conferințe și lectorate care dezbat 
probleme cu conținut cultural-științific și pînă la cercurile și 
cluburile de informare politică pentru tineret, ne întîmpină o 
diversitate de forme și mijloace menite să asigure participanți- 
lor accesul la activități educative multiple, vizînd, în ultimă in
stanță, cultivarea trăsăturilor omului nou, înaintat, ai epocii 
noastre. In acest sens o importanță deosebită revine activiștilor 
caselor de cultură, comitetelor U.T.C. de sector, pentru asigu
rarea condițiilor necesare educării și informării politice și ideo
logice a tinerilor, pentru formarea conștiinței politice a 
generații.

Incadrinda-te în efortal geacra] de ridicare a nivelului cul- 
tural-edncatir al maselar. casele de cultură orășenești abor
dează a diversitate de ferme ri metode specifice de lucru, me
nite să ducă spre o lărgire a cadrului de influențare și formare 
a personalității tinerilor, la adincirea capacității de cunoaștere 
a tineretului. Se poate verbi, în acest sens, de căutarea celor 
mai adecvate forme de transmitere a informațiilor spre cele mai 
diverse straturi ale generațiiler tinere, stabilindu-se. astfel, un 
echilibru necesar între posibilități și realizarea lor concretă, in 
funcție de specificul fiecărei ease de cultură in parte.

Structurate pe diverse nivele de activități, dispunînd de nu
meroase modalități de răspîndire a cunoștințelor, casele de cul
tură devin — și trebuie să devină intr-un mod tot mai accen-

tinerei

(Continuare in pag. a V-a)

Continuarea convorbirilor
româno-polone

VARȘOVIA, — Coresponden
tul Agerpres, I. Dumitrașcu, 
transmite : Marți dimineața, în 
clădirea C.C. al P.M.U.P. din 
Varșovia au continuat convorbi
rile oficiale între delegația de

partid și guvernamentală româ
nă, condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și delegația de partid 
și guvernamentală poloneză, con
dusă de tovarășul Wladyslaw Go
mulka.

DEJUN OFICIAL

Pentru a ne da seama de preo
cupările, pe această linie, exis
tente în cadrul caselor de cultu
ră din București, am făcut cîteva 
sondaje Ia două dintre acestea, 
mai precis, la casele de cultură 
ale sectoarelor 1 și 5, unde, re-

nunțindu-se la unele dintre for
mele de activitate perimate, fără 
eficiență, s-a inițiat, nu de mult, 
o nouă modalitate de răspîndire 
e cunoștințelor cu caracter for- 
mativ-științific și politico-ideolo-

gic : Universitatea populară pen
tru tineret, organism de o certă 
eficacitate, care tinde să devină 
o prezență activa în rindul ca
selor de cultură.

De la tovarășa Maria Georges
cu, metodistă la Casa de cultu-

la
în

_ După încheierea convorbirilor, 
w tovarășii Nicolae Ceaușescu și 

Ion Gheorghe Maurer au partici- 
f| pat la un dejun oficial oferit la 

Palatul Wilanow în cinstea dele- 
£ gației de partid și guvernamen

tale române de către tovarășii
aflat că, Wladyslaw Gomulka, Marian
populare ’ Spychalschi și Jozef Cyrankie

wicz.
La dejun, care s-a desfășurat 

într-o atmosferă cordială, tovără-
(Continuare în pag. a Il-a) șească, au luat parte membrii

a sectorului 1, am 
cadrul Universității

MIRCEA CRISTEA

delegațiilor română șî poloneză 
participante Ia tratative, membri 
ai Biroului Politic și secretari ai 
C.C. al P.M.U.P., miniștri, și alte 
persoane oficiale române și po
loneze.

Tovarășii Wladyslaw Gomulka 
și Nicolae Ceaușescu au rostit 
toasturi.

După dejun, delegația de 
partid și guvernamentală română 
a vizitat palatul Wilanow, filială 
a Muzeului Național polonez.



Fg®. 2 SClNTEIA TINERETULUI
V

el o: tu aii t sa. t e sa.

cular
Ieri dimineață, cînd termome

trul urcase pînă Ia plus 27 de 
grade la umbră, am vizitat cî
teva din cele mai populate 
ștranduri ale Capitalei. Am în
ceput-o cu Bănea sa 7 și Băneasa 
5, două din cele mai pitorești 
locuri de recreere. Curățenia și 
serviciul ireproșabil au fost um
brite de luneta cu „Obiecte de 
închiriat" care nici pînă la orele 
10,30 nu deschisese, și de tele
foanele publice la care „se lu
crează de trei zile", după cum 
ne-a spus tovarășa administra
toare. Intîmplător, aceeași situa
ție am întîlnit-o și la ștranduri
le Floreasca I (Bordei) și Flo
reasca II, unde toneta cu „Arti
cole pentru plajă" este închisă 
de cîteva zile, iar toneta cu „Ar
ticole de închiriat", al cărei pro
gram este 8—18, se deschisese 
abia la 11,30. Am întrebat-o pe 
gestionara tonetei, tov. Dîrjan 
Rozalia, de ce „attta grabă" cu 
deschiderea, și mi-a răspuns că 
cei de la centrală știu acest lu
cru, deoarece dumneaei mai are

pe Calea Dudești 75 o astfel 
de tonetă ? 1 ? Dacă curățenia în 
ștranduri este exemplară (mi s-a 
spus că se văruie marginile bazi
nelor la 3 zile), ne-a surprins, 
însă, o grămadă de gunoi scos 
din apă încă de sîmbătă și al 
cărui miros te grăbea să par
curgi cît mai repede aleea de 
legătură între cele două ștran
duri Floreasca.

Ar fi cazul ca acum, cînd 
ștrandurile au început să fie 
populate, să nu mai întîlnim a- 
ceastă situație, iar T.R.C.R.-l să 
aibă „bunăvoința" de a deschide 
chioșcurile din ștrandul Floreasca 
în toate zilele săptĂmînii, nu nu
mai duminica. în ce privește 
conducerea Cooperativei care de
servește Ștrandurile, îl invităm pe 
tovarășul director să împrumute 
o saltea pneumatică sau un șez
long și să ne spună și noul 
dacă-i convine cînd găsește la
cătul pus.

La arhitecturi:

JUBILEUL CARNAVALURILOR

CRONICA TEATRALĂ

ȘT. GÂNESCU

IN EDITURA POLITICA A APĂRUT,

DICȚIONAR DE ETICĂ

PENTRU TINERET

Apariția primului dicționar de etică le țara 
noastră constituie un sprijin de seamă ta 
procesul formării conștiinței aoclaliate. Cw- 
prinxlnd el rea MM de termeni, velnmnl îm
bină armonios caracterul ftiinlifla fi bogal 
Informativ, ea ■■ mod de tratare Iar* m- 
cesibil. Terme» 11 slat JanearL txeaapMftmd 
cn proverb* «I sleaJa dlu falderal româ
nesc, 1b oare •-■ cristalini metpila va
porului nostru despre teoanl vleifl. preeam 
și eu maxime și f4n<inr1 ăaapre morali alo 
unor personalități din oul tura uni venali.

>
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ynema
LA DOLCE VITA rulearil la Pa

tria (orele 13 ; 16,30 ; 20).
TARZAN, OMUL JUNGLEI rulea
ză la Republica (orele 0,15 ; 11.45, 
14 ; 16,30 : 18,45 , 21) ; Festival (o- 
rele (3,45 , 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
21). PRINȚUL NEGRU rulează 
la .Luceafărul (orele 9,15 ; 11,30 ;
13.45 ; 16,15 ; 18,30 ; 21) ; Favorit
(orele 10 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30 ; în 
completare Reportaj de 1 Mal) ; 
București (orele . 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
18.30 ; 18.45 ; 21). ASASINATUL
S-A COMIS LUNI rulează la 
Victoria (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 20,45). A TRAl PENTRU A 
TRAI rujează la Central (orele
9.30 ; 12 , 14,30 , CONTEMPORA
NUL TĂU orele 17 : S0). ILIJZII 
rulează la Lumina (orele 8,45—
16.30 în continuare ; 18,45 ; 20,45 ; 
In completare Romeo șl Julleta). 
PENTRU ÎNCĂ PUȚINI DOLARI 
rulează la Viitorul (orele 15,30 ; 
18) noaptea e făcută pen
tru... A VISA rulează la Doina 
(orele 9—10 matineu pentru copil :
11.30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 20.45) ;
Volga (orele 9—15,45 în continuare; 
18.15 ; 20.30). CRĂCIUN CU ELI- 
SABETA rulează la Union (orele15.30 : 18 ; 20.30) : PE PLAJELE
LUMII rulează ia Timpuri -Noi 
(orele 9—21 în continuare). A 
TRAI PENTRU A TRĂI rulează 
la Feroviar (orele 9—14,30 în con
tinuare ; 17,30 ; 20,30) ; Excelsior 
(orele 8,45 ; 11.15 , 13,45 ; 16.15 ;
18.45 ; 21,15). CRIMA ÎN STIL
PERSONAL rulează la înfrățirea 
(orele 15 15; 17,45; 20). APELE 
PRIMĂVERII rulează la Buzestl 
(orele 15,30—18 ; în completare 
PRELUDIUL ȘI FUGA) ; Cotro- 
ceni (orele 13,30 ; ÎS ; 20.15) ADIO 
GRTNGO rulează la Dacia (orele 
8.30—16.30 In continuare ; 18,45 ;
21) ; Miorița (orele 9.30 ; 11,45 ; 
14 ; 10.15 : 18,30 ; 20,45). PE URME
LE ȘOIMULUI rulează la Bucegl 
(orele 0,30 ; 12 ; 15,30 ; 18 ; 20,30) ; 
Aurora (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 : 
18.15 : 20,30) : Arta (orele 9—15.45 
în continuare : 18 ; 15 : 20,30) ; CĂ
SĂTORIE PRIPITA? rulează la U- 
nirea (orele 15,30 ; 18). BECKET 
rulează Ia Lira (orele 18) ; TATA 
DE FAMILIE rulează la Drumul 
Sării (orele 15 : 17.30 : 20) ; Vitan 
(orele 15,30 ; 18. PENSIUNE PEN
TRU HOLTEI orele 20.30). VRE
MURI MINUNATE LA SPESSART 
rulează la Gluleștl (orele 15,30 ; 
19 ; 20,30) ; Rnhova (orele 15.30, 
ROMANȚA PENTRU TROMPE
TA orele 18). RĂUTĂCIOSUL A- 
DOLESCENT rulează la Pacea (o- 
rele 15,45 ; 18 ; 20,15). RIO BRAVO 
rulează la Crtngațl (orele 15,30; I9)f 
Progresul (orele 15 ; 18 : CASA 
NOASTRĂ orele 20,30). ÎN UM
BRA COLTULUI rulează la Me

lodia (orele S ; 11,ÎS ; 13.N ; 10 ; 
18,ÎS ; 20,30) ; Modem (orele * ;
11.15 ; 13,30 ; 18 ; 18,15 ; 20,X) ; Fla
mura (orele 9: 11,15; 13,30; 16 5
18.15 ; 20,30). COMEDIANȚII ru
lează la Floreasca (orele 9 ; 
12 ; 18 ; 19.30) ; Tomis (ore
le 9,15—17,30 în continuare) ; 
PARADISUL INDRĂGOSTIȚILOR 
rulează Ia Gloria (orele 9 ; 11,15 ; 
13,30 ; 18 ; 10,15 ; 20,30) ; Grivița
(orele 9 : 11.15 ; 13.30 ; 18 • 18.15 ; 
20,30). PIPELE rulează la Moșilor 
(orele 15,30 ; 18 ; 20,30). La est 
DE EDEN rulează la Popular (o- 
rele 15,30 , 18 ; 20,30). PAȘA ru- 
leazS la Munca (orele 16 ; 18;
PE TEREN PROPRIU orele 20). 
RISCURILE MESERIEI rulează la 
Flacăra (orele 15,30 ; lfl, AUTORI
ZAȚIE DE CĂSĂTORIE orele 
20,30). TATA rulează la Ferentari 
(orele 15,30 ; 18 ; 20,15). BUNA
ZIUA CONTESA rulează la Cos
mos (orele 15,30 ; 18 : 20,15).
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PRINȚUL NEGRU rulează la 
Stadionul Dinamo (orele 20) ; 
Doina (orele 20) ; TARZAN, omul 
JUNGLEI rulează la Festival (a- 
rele 20) ; A TRAI PENTRU A 
TRAI rulează la Expoziție (orele 
20) ; PROFESIONIȘTII rulează la 
Buzești «orele 20) : PE URMELE 
ȘOIMULUI rulează la Bucegl (o- 
rele 20); CĂSĂTORIE PRIPITA? 
rulează la Unirea (orele 20) ; 
BECKET rulează ia Lira (orele 
20) ; PE URMELE ȘOIMULUI ru
lează la Aurora (orele 20) ; CO
MEDIANȚII rulează la Tomis 
(orele 20) ; PE URMELE ȘOIMU
LUI rulează la Arta (orele 20j ; 
TATA DE FAMILIE rulează la 
Vitan (orele 20) ; VREMURI MI
NUNATE LA SPESSART rulează 
la Rahova (orele 20) ; RIO BRA
VO rulează la Progresul Parc 
(orele 20).

DAFIRUL ȘI COROANA (premie
ră) — ora 11,31 ; Teatrul „ICM 
Creangă': POVESTE NETERiO- 
NATĂ — ora 11,38 ; Teatrul Țăn
dărică (Cal. Victoriei) : ȘORICE
LUL ȘI PĂPUȘĂ — ora 11.M ; 
(Str. Academiei) : A FUGIT UN 
TREN — ora 17,M ; Teatrul „C- 
Tănase" (sala Savoy) : TÂNASE 
REVUE — ora 19,30 ; (Cal. Victo
riei) : FEMEI, FEMEI. FEMEI — 
ora 19.30 ; (Grădina Boema) : NU 
TE LAȘA STROE — ora 19,30.

MIERCURI 21 MAI

Opera Română : TRAVIATA — 
ora 19.00 ; Teatrul „I. L. Caragla- 
le“ (sala Comedia) : IDIOTUL — 
ora 19,30 ; (sala Studio) : TRA
VESTI —ora 19,30 ; Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (Schitu Mfigu- 
reanu) : METEORUL — ora 20 ; 
(sala Studio) : PHOTO FINISH — 
ora 20,00 ; Teatrul „C. I Nottara" 
(B-dul Magheru) : LA CIORBA DE 
POTROACE — ora 10,30 ; (sala Stu
dio) : MATINEU LITERAR „ADE
LA- — ora 18,00 ; Teatrul Gluleștl î 
PĂLĂRIA FLORENTINA — ora 
19,30 ; Teatrul „Barbu Delavran- 
cea" : BALUL FLORILOR — ora 
20,00 ; studioul I.A.T.C. : ELEC
TRA — FAT FRUMOS ; TRAN

• 10,06 — Limba franceză. Lec
ția 59 (reluare) • 10,30 Limba en
gleză. Lecția 58 (reluare) a 11,08
— Ce-ațl dori să revedeți ? Spec
tacol de teatru. „Unchiul Vania"
— adaptarea pentru televiziune șl 
regia Ion Barna • 12,51 — închi
derea emisiunii de dimineață 
« 16,38 Telex TV « 16,33 — Limba 
germană. Lecția 56 « 17,80 — 
Fotbal : Rapid — Steaua. Cupa 
României (sferturi de finală)
• 19,00 — Telejurnalul de seară
• 19,38 — Tineri interpreți de mu
zică ponulară • 19,45 — Tribuna 
economică a 28.88 — Tele-cinema- 
teca : „Visuri de femeie" — pro
ducție suedeză a regizorului Ing
mar Bergman a 21,M — Reflector
• 21,45 — Teleglob : Viena • 22,15
— Dialog cu telespectatorii • 22.38
— Apariții noi șl probleme vechi 
la Editura Tineretului « 22,45 — 
Telejurnalul de noapte g 23,18 — 
închiderea emisiunii.

CASE DE CULTURA 
STUDENȚEȘTI

CLUJ
• Seară de teatru. Formația Fa

cultății de filologie prezintă piesa 
„Michael Kramer", dramă In 4 
acte, de Gerhart Hauptmann (Sala 
de spectacole, miercuri, ora 28,30).
IAȘI
• „Oamenii cavernelor", piesă 

În două părți, de William Saroyan
— prezintă formația de teatru a 
Casei de cultură (Sala de specta
cole, miercuri, ora 28).
• „Rodin" — prezintă lector 

univ. Michel Louyot (Clubul arte
lor, miercuri, ora 28).
TIMIȘOARA
• Invitați al Studioului „Tha- 

11a" : Formația de teatru a Institu
tului politehnic prezintă piesa 
„Nababii*1, de Ian Dula (Sala de 
spectacole, miereurf, ora 20,30).

m prmațe ceMetâva >- I
cordat da către Jwrra : Ca*a ** { 
crlaial a Ceabrrak! «o 
pealra Ca Ilară ci Arii — J 
feulai .Kiern* dba Ltex ;1 
Cupa de era! a Cidrifhi I 
de Stat peutrw Colrerd ți 
Artă — AMCiafleâ artișSB^r 
fotografi dla Hanoi : Capa 71.*- 
riștilor — Asociației arttștrier 
fotografi din Bamlnia ; Cw»a 
de cristal a Alertați rt artteUIar 
fotografi a fast a ea rd a tă — So
cietății literare pentru priete
nie șl relații culturale cu 
străinătatea din Riea. Iar Cupa 
de metal a Asortat!el artlvtilar 
fotografi a fost acordată Fete- 
clubtilui „Germinai" din Bru- 
xellea.

G. ȘTEFAN

(Urmare din pag- I)

pentru tineret de pe lingă aceas
tă instituție, s-au organizat o ac
rie de cicluri de conferințe și 
lectorate care au, pe lingă un 
caracter cui tu ral-științific, și ți
nui ideologic. Dacă ciclurile de 
conferințe cu caracter științific* 
ateist (cum este ciclul „Medicina 
și omul", care se va continua, în 
curînd, cu ciclul „Chimia și via
ța", sau ciclul „Fenomene me
teorologice", continuat de curînd 
cu ciclul „Fenomene cosmice", 
cicluri în cadrul cărora prelege
rile sînt susținute de cadre spe
cializate, cercetători științifici și 
profesori universitari, abordînd 
o tematică interesantă, bine gîn- 
dită, descliizînd sistematic noi 
orizonturi ale cunoașterii), vă
desc o preocupare atentă, nu a- 
celași lucru se poate spune și 
despre cealaltă latură a activită
ții Universității populare pentru 
tineret. Din acțiunile întreprinse 
pînă acum am constatat cu re
gret că, în ceea ce privește in
formările politice pentru tineret 
acestea ocupă un loc mult prea 
redus în planificările tematice. 
Tot ce s-a realizat pînă în pre
zent, au fost doar cîteva întîl- 
niri cu tinerii, cărora li s-au ex
pus sinteze ale evenimentelor 
internaționale și cîteva conferin
țe pe teme etice, implicînd, în- 
tr-o expunere de 20—30 de mi
nute, un întreg univers de pro
bleme (gen : „Chipul omului nou 
în societatea socialistă" etc.). Nici 
un fel de preocupare tematică, 
de urmărire consecventă -a unor 
direcții, în legăturile lor vii, fi

rești, cu înseși direcțiile în care

Ultimele două premiera ala 
actualei stagiuni a Teatrului 
maghiar timișorean îsi află 
firesc locul în sfera preocupă
rilor mai vechi ale acestui co
lectiv de a vakirlfica dramatur
gia contemporană. Semniflcînd 
o serioasă alcătuire reperto
rială. cele două spectacole — 
Lovitura de Sergiu Fărcășan 
si îngrijitorul de Pinter —, 
aflate tematic fi oompozițiocial 
pe coordonate artistice diferite, 
Dermit conturarea unei ima
gini elocvente asupra disponi
bilităților trupei act orie ectL

Noua variantă scenică a pie
sei lui F&rcăaan stăruie asupra 
datelor dramei. adlncindu-le 
prin evoluția nuanțată a per
sonajului principal. Regizorul 
Eujjan Mercua nu respinge 
Încă apectaculoauî construcției, 
anxpiiĂcîndu-1 prin explicita
rea vizuală ■ monologului lui 
Sovcja. prin ritmul ausrinut al 
miacăril. gesruiui, cuvintuiul. 
Nuanțe dramei hrf Soveja. 
ale talentului ri paxhmii ca 
nu »e dezmint nid In lupta cu

.±12 lăuntric al altora, au fmt 
rampuse In momente de vibra

ție autentici. Deficienta mon
tării se vădește insă In earacte- 
nxarea sumari — sau mai bine 
zis în lipea de caracterizare — 
a personajelor opusa lui Sove- 
;i care-8i pterd funcția aim- 
roael prooc-.e deventod -a 
rroD nediferenLaț. schenatic 
de Tier s—aje-rep&icl. Aceas
tă de*rieEti face sl r^i in- 
".cnsitatea eon*ict:ială. punind 
nremiseîe unei dispute inegale, 
intre un mecacuan odioa si un 
cm. soarta reunioi apărind ca 
Țecetkrftă. Do®./ citevu reușite 
^senente al !nt£lnini Soveja — 
M:troL schițează portretul null- 
tl^l axreeive. a celui din urmi 
□raional în lente caricaturale 
ie înzestra tul interpret Sxabe 
Laica. Interpretarea Iul Sraka 
tareJy ta Soveja rto!ne punr- 
rui forte al roerracolnhil. pro- 
pr^amAi-ne o interesantă ii 
gradată traiectorie a acestui 
Juisos* eare a^rmă adevărul 
<’ creația. în rest, evoluții fără 
stridente, dar sl fără străluci
re dintre care remarcăm can- 
-ioarea si proepetimea tinerel 
Bertatb Talia — Tiu. vivacita
tea cochetă a Doinei Ca lancea 
-jTtertretată de Kiss Dălka.

Spectacolul cu îngriji ta ral 
de Harold Pinter ta regia Iul 
Ieaa Taab. constituie pentru 
Teatrul maghiar din Timisoara, 
s leusiti scenică multilaterală.

Textul de un Înalt grad de difi
cultate prin discontinuitatea 
dialogului, prin interpătrun- 
derea de planuri într-o acțiune 
aproape inexistentă, transmite 
un impresionant sentiment de

nale șl imposibile. Viziunea 
scenografului Winterfeld San
dor. urmînd fidel indicațiile 
autorului a imprimat tonalități 
apăsătoare cadrului plastic în 
care evoluțiile celor trei actori

clipa de rls cu violența dra^ 
■iei. Ton reținut, luciditate dis- 
Breta a unul echifllbru pierdut, 
dramatismul sec însoțit de imo
bilitatea dureroasă a chipului 
în monolog — sînt cîteva din 
caracteristicile evoluției lui 
Fabian Ferenc în Aston, evolu
ție care impune un ©enionaj și 
confirmă prestigiul unui ex
celent actor. Procesul de de
gradare umană în care e «cu
fundat. lașitatea șl «roganțaj

PE SCENA TEATRULUI MAGHIAR DIN TIMIȘOARA 

„LOVITURA' de Sergiu Fărcășan și 

„ÎNGRIJITORUL" deHar°idpinter 
egoismul lui Davies au fost su-tragism al unei lumi în criză, 

care distruge omul, terorizîn- 
du-î cu imanenta unor perico
le nevăzute, dar previzibile, 
silindu-1 la iluzii ce apar ca 
necesare pentru împrospăta
rea forței vitale. Toate trei per
sonaj sie — Aston. Davies. Mick 
— «mt înainte de toate si pdnă

conduși de bagheta regizorală 
a hxi Ioan Taub se desfășoară 
cu virtuți de recital. Haosul 
dezordonat al camerei îl simți 
In fiecare dintre personaje, 
stăpîn total în micimea sufle
tească a lui Davies. trecător 
atenuat de violența reacției la 
Mick. Spectacolul alternează 
locant lirismul cu grotescul.

gestiv conturate de Sxabo Lajoe 
căruia îl putem reproșa însă o 
încărcătură Inutilă de comic 
grotesc atTăin structurii per
son a juluL

LILIANA MOLDOVANla urmi purtătoare de vise ba-

Scend din Jlngrijitoml" de H. Pinier (regie I. Taub). Jn imagine, Perene Fahinn ți Sinka Ko- 
roly (Tea^vl maghiar din Timi țoara)

Iflc 
J 

I 
■ 
1 , tl t 

. . • t 
» |||> 

• 
1 • • tl 

. »ll 
‘8IM

. 
W

ll

AZeea Popevsri trr ta vrisol 
1—8FJ <r*EMUr ev astăzi, «ni
tul rrvrwntABt MacA ta:*-a 
9Brtrpcu» •• ecrierU* re cUa
aria . trrBfciru și a» rrva su- 
fiefBtoele dra^ttrărt) al ur*l 

ce rare en* nu! rult 
nrveba : dramaturgia fer.- 

tm CBBkL Neevtad deci *4 soi»- 
pm 4ecM ca el toruft. vem ob-
rm r<. 4e U • mesă la alto 
*qto*rt* taie l-au diversificat 
șt to •cvlait timp s-a- eoeden- 
Mt. amnsn evte mal fermi.

Cunoscător fin al psiholofial 
speciatorului-copil, Alecu Popo- 
vici li propune un sol special 
de complicitate. întemeiată pe 
o acceptare lucidă a convenției, 
care insă nu exclude nici o se
cundă participarea afectivă to
tală, ceva în genul unui joc, 
pe care copiii îl încep cu „hai 
să zicem că...*, dar îl sfîrșesc 
confund!ndu-se cu fructul pro
priei lor imaginații. Povestea 
neterminată este în fond 
o fabulă mobilă. în care 
animalele ri oamenii îsi schimbă

care justifică rațiunea de exis
tență a teatrului pentru copil. 
Regizorul Ion Co] ar, creatorul 
unui stil spectacular în care 
spontaneitatea jocului este strins 
guvernată de soliditatea princi
piilor interne ale reprezentației, 
si-1 dezvoltă aici cu consecvență, 
în decorul simplu șl mobil și în 
costumele vesele ale lui Stefan 
Hablinschi, regizorul a pus în 
valoare la limita de sus posibi
litățile interpreților, conducîn- 
du-i printre meandrele unui 
torent de fantezie 51 de dina-

11c ii Genoveva Preda (în asa 
măsură specializate în rolurile de copil, Incit și-au pierdut, în 
ochii publioului, vîrsta și iden

titatea reală — si ce satisfacția 
mai mare poate avea un actor ?), 
Gabriela Vlad (care le calcă pe 
urme cu aplomb), Mihai Ioniță 
și Mircea Mușatescu (susținind 
cu vervă cîteva intermezzo-uri 
ilare), Jeanine Stavarache (in
terpretă de o rară multilaterali
tate). Nicolae Spudercă. Daniela 
Anencov. Gheorghe Glmă șl 
Gheorghe Angheluță alcătulesa

„POVESiE I\i'ETEIIMIM“

erta rare o singură
I* per*r= TDîdeauna, un 

•HStar» rlr*^7^âo<r«fie-
Porerte Rrt*— • * fă sArtreaxă 

toeie serienlor an-
•țrtoare axe dramatarfuliri — 
rer'i. far‘rr>. plăcere a jocu- 
. J i — r j'“.du-le una funda-
39MO.1U 5 -- rri rfe r r»t-
vicatea cârâia* ii dramati
ce, de c-7-eriuaea ei internă, de 
ștTir.ța de a justifica — mai 
mult, de a face necesare — 
prin neroCe diversele
momente de clntec. de dans, de 
pantamimă. de circ ori de Joacă 
pur si simplu, risipite cu dărni
cie de-a lungul spectacolului.

evoluează viața politică — și, 
im phot, viața kleilor — în lu
mea contemporană ; cn alte cu
vinte, acealB activități ar trebui 
— și prin asta nu cerem, cre
dem, prea mult — să se consti
tuie într-un ..mic manual de 
știință politică", calchiind mo
delele activităților desfășurate în 
cadrul aceleiași Universități 
populare pe planul difuzării cu
noștințelor cultural-științifice, din 
care am exemplificat mai sus.

♦
La ^Ateneul tineretului-, în 

schimb, care funcționează în ca
drul aceleiași case de cultură,

de ALECU POPOVICI
LA TEATRUL „ION CREANGĂ'*

reciproc condiția, îsi transferă 
unii altora însușirile. Ca în 
orice fabulă, există șl aici o 
morală, insinuată fără ostentație 
In țesătura întregii povești ; cei 
răi sînt pedepsiți, cei buni re
compensați, duioșia și candoarea 
triumfă. O vagă tentă de melo
dramă colorează ici-colo întîm- 
plările, dar bunul gust o cen
zurează fără milă, lăsînd din ea 
doar atlt cît e necesar spre a 
puncta, cu pauze expresive, 
șuvoiul strălucitor al peripe
țiilor vesele.

Am văzut spectacolul du
minică dimineața, intr-o sală 
plină de copii, la acest teatru 
„Ion Creangă** pe care nu în- 
tîrziem să-l mustrăm cu as
prime (și bine facem) de cite 
ori ne rămîne dator, dar pe 
care-1 uităm în chip inexplica
bil de cite ori ne îndatorează el 
pe noi. De data aceasta, se cu
vine să spunem fără ocoluri că 
am fost martorii unui spectacol

mism. Muzica — excelentă — a 
lui Vaaile Veselovski și coregra
fia Ceciliei Dumitrașcu-Hope au 
completat coordonatele unei 
reprezentații pe care teoreti
cienii o pot încadra fără șovăire 
în categoria „teatrului total* 
atît de dea amintită în ultimii 
ani.

în fruntea distribuției. Ion 
Lucian stăpînește sala cu căldu
ra, elocvența și umorul cîștlgate 
în anii dărulți cu modestie tea
trului pentru 'copii. Actorul, 
care s-a consacrat acestui gen 
chiar cu riscul de a ne stîrni 
nostalgia după prea rarele sale 
apariții în teatrul „matur" 
(cine-1 poate uita pe Jean din 
Rinocerii ?), a găsit în el un 
cîmp ideal de manifestare a 
personalității sale puternice șl 
sensibile. Cîțiva foarte buni ac
tori tineri îl înconjoară cu brio, 
la fel de remarcabili în momen
tele de proză ca și în cele de 
cîntec si dans : Alexandrina Ha

un cudIu comic de un efect 
irezistibil, Geo Dlmitriu execută
— fără nici un truc sau dublaj
— cîteva excelente numere de 
clovnerie muzicală, Felix Ca- 
roly se arată în continuare un 
mim remarcabil, iar Mișu An- 
dreescu, Ion Petratir, Grlgore 
Pogonat șl Ion Iile Ion sînt 
corecți într-un spectacol în care 
nici corectitudinea nu este pu
țin lucru.

în sală, un spectacol aproape 
la fel de impresionant ca acela 
de pe scenă : copiii au reacționat 
cu promptitudine la toate solici
tările piesei, au primit intr-o 
tăcere adîncă momentele de e- 
moție, au răspuns fascinați a- 
tuncl cînd li se cerea partici
parea. Grație șl Poveștii Deter
minate, acești copii vor ști să 
Iubească teatrul. Dacă teatrul 
nu-i va dezamăgi.

SEBASTIAN COSTIN

rind, consultarea largă a publi
cului tînăr, care și-a exprimat 
preferințele pentru o tematică 
sau alta. Urmînd aceste dezide
rate, s-a ajuns la armonizarea op
țiunilor tuturor celor interesați 
printr-un program lăsat în per
manență deschis unor noi con
fruntări preferențiale. Să luăm, 
ca exemplu, cercul de dezbateri 
pe probleme de filozofie. Aici 
s-au discutat, detaliate atent, de 
la principii la materializarea lor 
practică, aspecte ale organizării 
politice a societății, vizînd, ca e- 
lement director, coordonate ale 
relațiilor de drept în orînduirea

pe de alta parte, ceea ce este 
deosebit de important, prin an
corarea lor nu într-o problema
tică generală, ci într-una aparți- 
nînd stringent momentului ac
tual, caracteristicilor sale con
crete, desprinse din principalele 
sensuri ale dezvoltării societății 
noas tre.

Obiectivul următor al raidului. 
nostru a fost Casa de cultură a 
sectorului 5. Așa cum ne-a infor
mat tov. Irina Meggyesy, meto- 
distă pentru problemele de pro
pagandă și răspîndire a cunoș
tințelor științifice, lectoratele 
consacrate problemelor politico-

CASELE DE CULTURĂ
există, conform constatărilor 
noastre, preocupări mai susți
nute, cu mult mai bogate pro
misiuni în ceea ce privește acti
vitatea educativă politico-ideolo- 
gică. Aici ie desfășoară, săptă- 
mînal, ședințe ale clubului de 
informare politică organizate de 
Comitetul U.T.C. al sectorului I. 
Acest club funcționează, în pre
zent, sub forma — a cărei efi
ciență este verificată — cercuri
lor de dezbatere pe probleme. 
Există, pînă acum, cercuri de 
filozofie, economie politică, eti
că. în organizarea acestor cercuri 
i-a avut în vedere, în primul

socialistă. La cercul consacrat 
problemelor de economie politi
că a avut loc, de curînd, o in
teresantă dezbatere privind „în
treprinderea — unitate de bază 
a întregii economii naționale-, iar 
la cercul de etică discuțiile s-au 
purtat în jurul relațiilor dintre 
etic și politic în cadrul statului 
socialist, cu referiri concrete 
privind dezvoltarea rolului poli
ticului în viața societății noastre. 
Intr-un cuvînt, toate aceste dez
bateri se evidențiază, pe de o 
parte, sub aspect metodologic, da 
știință a gradării informației, iar

ideologice îșî axează activitatea 
pe organizarea unor întîlniri în
tre tinerii din cartier și activiști 
de partid și U.T.C., ziariști 
etc., întîlniri în cadrul cărora se 
dau răspunsuri la întrebările for
mulate de participanți sau se fac 
expuneri pe teme dinainte sta
bilite. Corespund, însă, lectora
tele — a căror formă de orga
nizare e cunoscută și nu mal 
are nevoie de comentarii în plus 
— actualului nivel de pregătire 
a tineretului ? Expunerile din ca
drul acestor lectorate pot oferi 
o înțelegere clară, vie, dinamică 
a problemelor care se ivesc pe

parcurs ? Nu s-ar putea încerca, 
de pildă, fie și numai ca o ex
periență adiacentă, înființarea 
unor cluburi de informare poli
tică, așa cum există la „Ateneul 
tineretului" din cadrul Casei de 
cultură a sectorului I ? Facem 
aceste propuneri pornind tocmai 
de la necesitatea — înțeleasa si 
proclamată ca atare de factorii 
răspunzători — a stimulării spi
ritului de dezbatere, teren priel
nic clarificărilor politico-ideolo- 
gice, modalitate atractivă, efi
cientă, de desfășurare a activită
ților formative în rîndul tinere
tului.

în concluzie, devine tot mai 
evident faptul că activitatea ca
selor de cultură orășenești se 
poate constitui într-un factor im
portant în munca de răspîndire 
a cunoștințelor politice și ideolo
gice în rîndul tineretului. N-am 
intenționat, în spațiul unui arti
col, epuizarea acestei teme, ci 
numai punerea în discuție a u- 
nor aspecte, a unor probleme 
care ni se par de primă urgența. 
Ele vizează acele modalități de 
promovare a valorilor politico- 
educative în rîndul tineretului, în 
funcție de nivelul de pregătire 
al auditoriului respectiv, de exi
gențele și preferințele sale. Cele 
constatate, pînă acum, Ia cele 
două case de cultură bucureș- 
tene, ne îndreptățesc să credem 
că eforturile organelor de resort 
pot găsi acel echilibru între ce
rințele tot mai mari ale tinere
tului de a se instrui și educa și 
posibilitățile existente la nivelul 
fiecărui sector.
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Cîteva scrisori sosite Ia redacție în urmă cu 
două luni ne-au sugerat, de fapt, titlul acestei 
rubrici. Cititorii care ni se adresaseră solicitînd 
ziarului o dezbatere mai largă în jurul calității 
de membru al organizației U.T.C. nu formu
lau lucrurile la modul interogativ, nu ne între
bau, pur și simplu, ce înseamnă să fii utecist. 
Dimpotrivă, ei afirmau certitudini, descope
reau. exprimau bogatele resurse politice și mo
rale pe care trebuie să le dovedească un astfel 
de tînăr. Punclele de vedere susținute, conso
lidate întotdeauna cu argumente concrete, cu
lese din viață, din experiența personală, au re
liefat, în cele din urmă, conturul cîtorva trăsă
turi către care utecistul trebuie să tindă neîn
cetat și în chip conștient, pe care are datoria 
să și le apropie necontenit, să le atingă. Fie
care din participanții la dezbaterea inițiată de 
ziar sublinia, desigur, ceea ce i se păruse lui a 
fi predominat în acel ansamblu care definește 
caracterul, conduila în societate, concepția 
despre lume și viață a unui tînăr comunist, 
membru al organizației noastre revoluționare. 
Sinceritatea, combativitatea, exigența, înalta 
conștiință politică, autoperfecționarea conti
nuă, asimilarea unui larg bagaj de cunoștințe 
profesionale și de cultură generală, conștiin
ciozitatea, sîrguința, spiritul critic, inițiativa, 
datoria intervenției nemijlocite au fost înfăți
șate una după alta, ca reprezentînd dominante 
de atitudine, elemente definitorii ale sentimen
tului de responsabilitate față de marile datorii 
pe care și le asumă fiecare tînăr intrînd în rîn- 
dtirile organizației. Și toate se dovedeau la fel 
de importante.

Afcn invitat, așadar, zece 
tineri din București la o masă 
rotundă dedicată temei dezba
terii găzduită in ultima vreme 
în paginile ziarului:

VASILE ZAINEA, 
al comitetului U.T.C. 
torul 1 al Capitalei,
PETRESCU, muncitoare 
F.C.T.B., VINTILA TANASE, 
planificator la uzinele „Tim
puri Noi", maistrul NISTOR 
POPA, secretar al comitetului 
coordonator U.T.C. de la Fila-

secretar 
din sec- 
MARIA 

la

fura $1 țesătorîa „Aurora 
ALEXANDRU IONESCU, teh
nician Ia „Semănătoarea", RA- 
DIȚA STANCIU și DAN CON- 
STANTIN RADULESCU, elevi 
ai liceului nr. 39 din sectorul 
4, ing. GHEORGHE SIMION, 
secretar al organizației U.T.C 
de Ia Fabrica de nasturi, TRA
IAN COJOCARU, controlor !■ 
„Electromagnetica- și ing. Nl- 
COLAE STEPAN, secretar al 
comitetului U.T.C. din Institu
tul de studii, cercetări |i pro
iectări agricola.

*

ÎNAINTE DE TOATE SĂ FII DEVOTAT
PATRIEI Șl

e măsură ce dis
cuțiile noastre 
îmbrățișau me
reu alte și alte 
aspecte, insistînd 
asupra unora

din ele, ilustrîndu-le cu noi ar
gumente, cu noi fapte de viață, 
sintetizînd, pe baza exemplelor, 
idei, în memorie îmi revenea cu 
Stăruință numele celui de al un
sprezecelea participant la dezba
terea pe care o purtam. El nu 
era de față atunci, dar scrisoarea 
pe care ne-o expediase și care a- 
junsese la redacția ziarului chiar 
în dimineața aceea îmi dădea 
dreptul să-1 număr, indiscutabil, 
printre participanții la discuție. 
Maiorul CRIGORE TOLOACĂ, 
dintr-o unitate a forțelor noastră 
armate, ne scria:

„Dacă ar fi să accept ideea 
unei preponderențe în comporta
rea tânărului comunist, a utecis
tului, singura datorie căreia i se 
pot subordona toate celelalte, 
singura în măsură să dea expre
sia cea mai înaltă unei valori in
dividuale este aceea de a fi, 
înainte de toate, devotat patriei 
și partidului. Nu fac, prin aceas
ta, decît să reproduc gîndurile ti- 

erilor din unitatea tn care *»ni 
esfășor activitatea. Ei vin din 
•aie colturile țării. Soldatul Du- 

tru Tutcu e din Moldova, Cos
ii Janculescu e din celălalt ca

de țară, din județul Caraș- 
n, soldatul Ion Szabo e 

din comuna Lunca Bradului 
județul Mureș.

Alături de alți camaiazi ai 
ei și-au semnat, de cutând, ce
rerea de primire în organizația 

W U.T.C. Citeam pe chipurile loi

din

loi

satisfacția unei 'dorințl tmpUnita. 
„Facem parte, acum, cu drepturi 
și îndatoriri depline din marea 
familie a tinerilor țării", păreau 
ei să spună. Iar cînd i-am între
bat care socotesc ei a fi cea mai 
înaltă îndatorire a unui tînăr co
munist, membru al organizației 
U.T.C., ei mi-au răspuns, în chip 
firesc, același lucru deși fiecare 
cu alte cuvinte: să-mi slujesc cu 
devotament și abnegație patria 
socialistă să-i consacru toate for
țele, să-i dăruiesc tot ce am mai 
hun în ființa mea, să fiu totdeau
na pregătit să răspund chemări
lor pe care mi la adresează pa
tria șt partidul.

Iar caporalii Grigore Axinoiu 
și Felician Vaida, primul meca
nic agricol în viața civilă, celă
lalt învățător din Cehul Silvani- 
ei, uteciști cu mai multă expe
riență, au ținut să~rrti mărturi
sească faptul că o dată cu tre
cerea lor în rezervă vor îm
părtăși experiența dobindită tine
rilor care participă la pregătirea 
militară, că vor folosi fiecare 
moment pentru a-i face pe aceș
tia să înțeleagă pe deplin, pen
tru a-i convinge că datoria pa
triotică a unui tânăr comunist nu 
se rezumă la ceasurile de in
struire, de pregătire în poligon. 
Patriotismul, sentimentul dăruirii 
totale, al consacrării întregii fala 
energii, înfăptuirii țelurilor supre
me ale vatriei și partidului se 
mărturisesc prin muncă, se do
vedesc cu rezultatele obținute la 
strung, în fața cuptorului în care 
clocotește oțelul sau se coace 
pîinea, oriunde producția, viața 
materială a societății noastre re
clamă îndeplinirea obligațiilor de 
muncă."

UN UTECIST
DE

ceeași atmosferă, aceeași încre
dere în propriile forțe.

Eu, de pildă, mă ocup în școa
lă cu activitatea culturală. lai 
aici, daca vrei să realizezi cu a- 
devărat ceva, atunci tu, utecist, 
ai de îndeplinit o treabă greh de 
explicat în cîteva cuvinte. Tre
buie sa convingi pur și simplu 
pe toată lumea că există cele ne
cesare : talente, tragere de ini
mă, timp. Cu alte cuvinte, condi
ții. Ne-am aflat și noi în ace
eași situație. Mie îmi place 
literatura. îmi place și arta 
dramatică. Am vrut să se 
vadă asta în școală. Spre uimirea 
multora din colegele mele foarte 
sceptice, am reușit să antrenez 
băieții la lucru, la confecționarea 
decorurilor, a unor schițe ds 
costume, la întocmirea unor ca- 
iete-program. Și nu pe cei care 
se știau mai înzestrați, ci tocmai

cotă. Pămîntul e moale, 
îmbibă și apele ploii se 
pe neașteptate copci mi
cele 14 tone ale buldo- 
cad grele, se lasă încet

printr-o insesizabilă despicătură 
a ulucii. E de necrezut cîte se 
pot vedea, totuși. Disprețuita 
pană în lemn capătă, dintr-odată, 
atributul prețios al lentilei și pri
virea fură un cîmp larg și nebă
nuit de viață cu mișcarea ei cu 
tot, lăsînd loc larg pentru deduc
ții ulterioare : „Dacă, deci, lucru
rile stau astfel aici înseamnă că 
alături, și alături..."

Recunosc, așadar, din capul 
locului, că n-am respectat nici o 
condiție atunci cînd m-am hotă- 
rît să prezint, aici și în cîteva 
cuvinte, doar chipul unui utecist. 
Sau poate s-o fi făcut fără să-mi 
fi dat seama. Dacă mă gîndesc 
mai bine, pe Mircea Chislițchi 
l-am ținut minte pentru toți a- 
ceia care muncesc în condiții 
trudnice, războindu-se cu ploaia, 
cu vînturile. cu noroiul. In ziua 
aceea eram la Dranov, începuse 
o ploaie măruntă și bătea un 
vînt afurisit care gonea apele 
canalului spre Razelm. Era spre 
sfîrșitul lunii aprilie și în Delta 
Dunării primăvara venea
Mircea Chislițchi lucra cu bul
dozerul la supraînălțarea digului 
din pepiniera piscicolă Periteașca 
Digul avusese, firește, cota lui 
dar fusese instalată peste toamnă 
o linie de înaltă tensiune și e- 
lectricienii nu ținuseră seamă da 
cota aceasta. între eleșteu] secat 
și apa canalului săpat de dragă, 
digul se degradase puțin cîte 
puțin. Trebuia făcută o operație 
simplă. Trebuia luat pămîntul de 
la baza digului și împins cu lama 
buldozerului pe taluz, în

pînă la 
cînd îl 
deschid 
Ioase și 
zerului _ 
în piftia neagră, șenila scurmă în 
mocirlă sperînd să dea peste ceva 
tare și să se smulgă din locul a- 
cela. Cam așa ceva s-a întîm^lat 
și cu buldozerul pe care lucrea
ză Mircea Chislițchi.

O pățise și cu o zi mai înain
te și atunci legase pari de șenile 
dar singur, în mijlocul bălții, pe 
o ploaie care te udă pînă la pie
le, e greu să te descurci. A în
cercat să dezgroape șenilele cu 
lopata. Fără nici un folos. Așa că 
a pomit-o cale de șase kilometri 
pe jos strecurîndu-se printre o- 
chiurile înșelătoare, pline cu apă 
murdară care intră în cisme, tre- 
cînd prin stuf, atent să nu piar
dă direcția cea bună de mers șl 
să se trezească pierdut, cine știe 
unde, acum la căderea serii, gata 
să calce într-o frîntură de plaur 
și să lunece dedesubt. După o 
vreme, a ajuns la Dranov plin de 
noroi, zgîriat pe muni de stuf și 
înghețat pentru că frigul trecuse 
prin haina lui vătuită. S-a oprit 
sa-și tragă sufletul apoi și-a spă
lat cișmele să intre curat în bi
roul șefului de sector și abia 
după aceea a deschis încet ușa 
ne-a dat „bună-seara“ tuturor, și 
s-a adresat, succint, cui trebuia :

— Iar ne-am împotmolit. Dacă 
scoatem buldozerul acum, în
seamnă că mai putem lucra un 
ceas pînă cînd se întunecă de

[ARGUMENTELE EXEMPLULUI PERSONAL]

PARTIDULUI

ată un adevai 
indiscutabil sub
linia NistorPopa. 
Utecistul știe să 

se impună în 
fața colectivu

lui din care face parte prin 
calitățile sale moral profesionale. 
Respectîndu-și tovarășii de mun
că, dînd dovadă de o conduită 

ireproșabilă, învățtnd în perina-

greu.

V1NTILA TANASERADIȚA STANCIU.Ing. GHEORGHE SIMION

NCHEIEM

DEZBATEREA

NOASTRĂ CU

REPREZINTĂ 0 FORȚĂ
CONVINGERE

pe al- 
cuprin

să In ulimul pa 
ragref al scriso
ri. avea să re
vină în discuția 

cu frecvență. Rădița Stanciu ne-a 
înfățișat astfel modul în care a 
ajuns ea la aceeași concluzie.

— Am fost la adunarea gru
pei U.T.C. din clasa a 
IX-a. Am plecat foarte fră- 
mîntată de acolo. Băieții și fete
le din grupă ceruseră să facă par
te din organizație cu un an în 
urmă. După cît se vede însă 
anul care trecuse nu le fusese su
ficient, nu-i ajutase să înțeleagă 
complexitatea gestului pe care ei 
înșiși îl făcuseră. Clasa lor e sla
bă, rezultatele pe care le obțin 
elevii de aici la învățătură nu 
lînt nici pe departe pe măsura

convinge 
fii. ide+a

posibilităților, a condițiilor de 
care dispun acasă pentru pregăti
re sau care le sînt puse la dis
poziție în cadrul școlii-

Mi-am dat seama că într-un 
timp foarte scurt, o săptămînă 
sau două, trebuie să-i conving de 
contrariu, de faptul că pot și au 
datoria să schimbe lucrurile. Am 
înțeles că de efortul meu depind 
multe lucruri, depinde în primul 
rînd unitatea unui întreg colectiv 
care va lucra împreună încă trei 
ani. Așa am ajuns să formulea 
clar ceea ce simțisem mai de
mult. Un utecist înseamnă, după 
părerea mea, o forță de convin
gere. înseamnă prezență elocven
tă, elan, înseamnă efervescență 
creatoare și toate astea trebuie să 
se facă simiite tn rîndul oame
nilor în mijlocul cărora trăiește, 
trebuie să le transmită și lor a-

MARJA PETRESCU.

MASĂ ROTUNDA

LA CARE AU

PARTICIPAT
ACTIVIȘTI U.T.C

Șl TINERI

DIN BUCUREȘTI

nență ceea ce este bun de la al
ții, utecistul devine, prin forța e- 
aemplului său, un model demn 
de urmat, ajunge să-i învețe la 
rîndul lui pe alții și dobîndește P 
autoritatea de a o face.

Inginerul Nicolae Stepan a- 
dăuga :

— Teoretic, sau, mai bine zis, 
statutar, așa stau lucrurile. Ute
cistul trebuie să fie cel mai buD 
dintre cei mai buni. Din două 
sute de membri cîți numără or
ganizația noastră, mai bine de 
jumătate sînt ingineri și tehni
cieni. gestul sînt desenatori. A- 
ceastă statistică sumară ne ara
tă că, în cazul nostru, specializa
rea este un fenomen de masă. 
Preocuparea pentru continua ridi
care a nivelului de cunoștințe 
profesionale, aplecarea către stu
diu, tendința spre o permanentă 
perfecționare, trăsături caracte
ristice utecistului trebuie să aibă, 
la rîndul lor, același element de
finitoriu, adică cel de masă.

Nu cred că vreunul din tova
rășii mei de organizație gîndește 
că a atins perfecțiunea. Dar îl 
știu pe fiecare preocupat să a- 
cumuleze, păstrîndu-șî modestia 
nealterată, hotărît să fie, ca și 
pînă acum, un om cinstit, devo
tat ideilor înaintate ale epocii 
noastre, entuziast, decis să aplice 
tot ceea ce învață. In momentul 
în care se formează o opinie a 
exemplului personal, cînd unui 
exemplu i se adaugă altul, apoi 
altul, excepționalul devine o for-

pe aceia care, din lipsă de în
clinații — cel puțin așa credeau 
ei — refuzau cu strășnicie să ne 
dea concursul. Am muncit alături 
de ei, cot la cot cu toții, și con
cursul formațiilor artistice din 
școli ne-a demonstrat, cu premii
le acordate tocmai nouă, că sînt 
șf Ia noi talente. Cineva trebuia 
să-și convingă însă colegii de a- 
ceasta. Acel „cineva" sînt uteciș- 
tii. Un utecist, muncind și zbă- 
tîndu-se, ii face pe ceilalți care 
stau și îl privesc să se simtă 
inutili și sa-și simtă ca pe o po
vară inutilitatea, le stimulează 
prin propriul său exemplu, dorin
ța de acțiune. Și atunci îl voi 
urma. Vreau să spun că utecist 
semnifică pentru mine seriozita
te, iar seriozitatea demonstrează 
întotdeauna ceea ce este de de
monstrat prin fapte, prin acțiu
ne, nu prin vorbe goale.

ma naturală de existență. Succe
sul devine firea lucrurilor ; re
versul său, un accident ușor de 
sesizat asupra căruia se concen
trează atențiă organizației întregi.

Nouă, de pildă, a ajuns să ni 
se pară absolut normal ca 85 la 
sută din numărul proiectelor rea
lizate de membrii organizației 
fie notate cu foarte bine, 10 
sută cu excepțional și restul

pentru înlăturarea împăunării 
individualiste, egoiste, pentru 
înarmarea membrilor ei cu o 
concepție nouă despre lume și 
viață sînt create condițiile afir
mării valorilor pe toate planurile, 
profesional, moral etc. Asta pen
tru că organizația nu confundă 
modestia cu lipsa de inițiativă, 
cu aplatizarea, cu pasivitatea, ci 
cu afirmarea majoră a opiniei, cu 
prezența activă, socială și politi
că. Eu înțeleg 
să-ți faci datoria fără surle și 
tobe, conștient de ceea ce repre
zinți în societate și de ceea ce 
poți înfăptui, dar fără să-ți înso
țești fiecare pas de bătăi cu 
pumnul în piept și de fraze ca 
acestea : „Eu sînt cel mai gro
zav, fără mine nimeni nu poate 
face nimic".

— Uneori, era de părere Dan 
Constantin Rădulescu, aceste for
mule „eu sînt cel mai bun, cel 
mai deștept, mai capabil", sau — 
„eu voi fi cel mai mare savant 
contemporan și voi obține pre
miul Nobel încă din anul II de 
facultate" țin și de vîrstă. Ado
lescenții obișnuiesc să glumească 
astfel. Lucrurile sînt, însă, foar
te neplăcute, în adevăr, cînd îți 
dai seama că cineva își ia glu
mele în serios. Asta înseamnă să 
pierzi relația cu realul, să devii 
megaloman, malformație a con
științei — cînd este numai a con
științei, cînd ține doar de apre
cierea de sine a valorii — pe 
care organizația o poate readuce 
la dimensiunile ei obișnuite. Ci
neva trebuie să-și asume, din 
cînd în cînd, și o astfel de răs
pundere.

— Organizația U.T.C., întărea 
Maria Petrescu, este aceea care 
își asumă întotdeauna răspunde
rea pentru membrii săi. Menține
rea climatului de afirmare a va
lorii reprezintă, în fond, una din 
funcțiile ei educative, poate cea 
mai însemnată devreme ce aceas
ta este o rezultantă, apare prin 
asociere cu multe altele. Desigur, 
prin atmosfera pe care o între
ține, organizația U.T.C. creează 
posibilități de manifestare a spi
ritului de emulație în muncă. Nu 
este de neglijat, însă, nici aspec
tul moral al conduitei în familie, 
al vieții personale cu toate difi
cultățile și bucuriile ci. In func
ție de împrejurări, toate acestea 
devin probleme ale vieții de or
ganizație. Fericirea familiei, în
grijirea copiilor, prietenia și dra
gostea, căsătoria sînt poate, în 
multe locuri de muncă, probleme 
particulare. La noi însă ele 
preocupă viața celor 2 000 de ti
nere membre ale organizației 
U.T.C. așa îneît și-au depășit ca
racterul particular. Oiganizația 
trebuie să dea răspunsuri în le
gătură cu etica fetei și a soției, 
despre buna cuviință, să soluțio
neze cazuri nefericite, să le dea 
amploarea educativă meritată, să

prin modestie

CE

nerala ne străduim sfi școatem M 
evidență acele trasaturi esenția
le care să faciliteze pătrunderea 
unei game largi de sensuri.

Inginerul Nicolae Stepan ert 
de aceeași părere :

— Amănuntele vieții personale 
sînt momente diferite ale unei 
reacții în lanț. Unele le angajea
ză pe celelalte, fiecare în parte 
și toate laolaltă făcînd legătura 
între un punct inițial și unul ter
minus cu modificări calitative. 
Punctul inițial aparține organiza
ției, îndemnurilor sale, reacția în 
lanț îi angajează de aceea pres
tigiul și ea nu se poate lipsi de 
autoritatea intervenției pe par
curs care să dirijeze reacțiile că
tre un final bun. O parte din 
desenatorii noștri urmează cursu
rile învățăm în tul ui superior. Ini
țiativa le aparține, dar stimulen
tul, îndemnul către studiu, rămî- 
ne al organizației. Ne simțim de 
aceea direct răspunzători de ca
litatea rezultatelor pe care ei le 
obțin, astfel îneît ne interesăm 
îndeaproape de evoluția lor și, pe 
cît posibil, îi ajutăm oridecîteori 
se simte nevoia.

— Același lucru se petrece șl 
la noi, adăuga Traian Cojocaru. 
Tinerii vin din școala profesiona- 

■ lă fără experiența locului de 
muncă la nivelul exigențelor pe 
care le impune producția de am
ploare, Unii se adaptează mai u- 
șor, fac progrese, își îmbunătă
țesc calificarea, categoria de sa
larizare, alții nu. Integrarea pro
fesională, cu laturile ei psiholo
gice mai ales, ne dă multă bă
taie de cap dar tinerii au încre
dere în organizație și îi așteap
tă ajutorul. Invităm în mijlocul 
lor cadre de conducere care au 
pomit-o, cu ani în urmă, în a- 
celași fel ca ei, să le vorbeas
că despre dramul străbătut în 
viața, despre experiența dobîndi- 
tă, le explicăm și noi necesitatea 
acumulării neîntrerupte a celor 
mai noi cunoștințe, le înlesnim 
lucrul acesta prin oiganizarea 
concursurilor profesionale, a de
monstrațiilor practice, a întrece
rilor între echipe.

— Organizația U.T.C., preci
za și Alexandru Ionescu, este lo 
cui cel mai potrivit pentru for
marea unei concepții sănătoase, 
pentru aprofundarea unnr înain
tate trăsături de caracter. Prin 
preocupările ei multilaterale, or
ganizația U.T.C. trezește intere
sul pentru frumosul din viață 
întruchipat fie în atitudinea ci
vilizată, în mîndria pentru marca 
fabricii, într-un spectacol, sau în 
manifestarea posibilităților artis
tice proprii. La noi, de pildă, or
ganizația neglijase acest aspect 
Echipa de teatru se desființase, 
cercul foto dispăruse și el, despre 
excursii să nu mai vorbim. Or, 
tocmai organizația îi educase pe ,

>

DVSEAMNA
bine. Ținta noastră, și spunbine. Ținta noastră, și spun a 
noastră exprimînd, cu de la mine 
putere intenții pe care le cunosc, 
este acum aceea ca numărul in
signelor de fruntași în întrece
rea socialistă decernate uteciști- 
lor să fie din ce în ce mai mare

— Oriunde se poate ajunge ca 
exemplul personal al uteciștiloi 
să se identifice, la un moment 
dat, cu argumentul exemplului 
unei organizații întregi, întărea 
Vintilă Tănase. Dar asta presu
pune ca membrii organizației a- 
celeia să se cunoască bine între 
ci și să se ajute fără să aștepte 
îndemnuri și acțiuni speciale. Ca
litatea de membru al organizației 
să le dicteze o asemenea atitudi
ne nelimitată doar la relațiile 
muncă. Noi aveam la uzină 
băiat care nu prea mergea 
cumsecade.

Degeaba îi spuneam noi că

de 
un 
el

Degeaba îi spuneam noi că nu 
e un exemplu bun pentru alți 
tineri, că nu are o comportare 
sănătoasă. Pînă l-am cunoscut 
mai bine. Trăia, săracul, prost a- 
casă. Ai lui îi luau toți banii și-1 
lăsau să rabde, se odihnea ca vai 
de lume, la el acasă era mai rău 
ca pe insula pustie a lui Robin
son Crusoe. Așa că nici el nu 
putea să fie un exemplu. Tn ca
zul acesta exemplul l-a dat orga
nizația care s-a interesant îndea
proape de soarta unui om, nu l-a 
lăsat să se descurce singur, cum 
o putea.

SELECȚIUNI DINTR-UN CONCERT 
PE DOUĂ MILIOANE DE VOCI

imt nevoia sS 
deschid o paran
teză. Mă încear
că ispita unei 
secțiuni în cate
goria exempleloi

personale deși calea unei aseme
nea operații a fost și va rămîna

întotdeauna plină de riscuri. 
Fiind restrictivă prin condiția sa 
obiectivă, îngustînd adică realul 
pînă la proporții de neluat în 
seamă dacă ar fi să ne exprimăm 
matematic, secțiunea pare mai 
degrabă gestul furiș al aceluia 
care privește prin gaura cbeii sau

UTECIST
ORGANIZAȚIA 

AFIRMĂRII

e fapt, subliniau 
participanții la 
discuția organi
zată de noi, pen
tru fiecare ute
cist, pentru mo

dul în care el se afirmă în viață, 
pentru atitudinea pe care o a- 
doptă intr-o împrejurare sau alta, 
pentru profilul său moral, organi
zația are o influență hotăriioare. 
Ea este aceea care îl sădește în 
conștiință, printr-o multilaterali
tate de mijloace, sentimentul res
ponsabilității politice și umane.

— Organizația, afirma în acest 
sens Dan Constantin Radulescu, 
trebuie să nu piardă niciodată 
din vedere un amănunt esențial, 
acela de a stimula încrederea re
ciprocă stabilind cele mai adec
vate relații între mine, utecist, $i 
mediul meu care este și al orga
nizației mele. Există, întotdeau
na, o bună intenție dar aprecieri
le finale nu țin seama atît de in
tenții cît de ceea ce realizezi 
pornind de la ele. Neînsoțite de 
rapte, intențiile, oricît ar fi de 
bune, își pierd valoarea. Organi
zația creează tocmai climatul îm
plinirii acestor intenții, al înțele
gerii șanselor de înfăptuire a loi 
de fiecare utecist în parte. Este o 
modalitate a organizației de a 
separa valorile, de a le conferi 
contururile cuvenite.

La noi, de pildă, sînt băieți 
care încă nu s-au hotărît, deși 
bacalaureatul bate la ușă, încotro 
se vor îndrepta după aceea, ce 
drum își vor alege în viață. Unii 
o știu, desigur, de mult. Unii 
s-au decis. în ultima vreme, pen
tru o facultate oarecare. Dar res
tul sînt nesiguri. Am discutat 
despre răspunderea fată de noi 
înșine în cadrul organizației șl, în 
ceea ce mă privește, am încercat 
să le explic și altora că este mo

VALORILOR
CREEAZĂ CLIMATUL

facă profilaxie sentimentală, să 
îndemne Ia cugetare, să înlăture 
pripeala în luarea unor hotărîri 
importante pentru tot restul vie
ții. Organizația U.T.C. este o 
școală a vieții, cu lecții la un 
curs fără frecvență dar pentru în
țelegerea profundă a temei ge-

tineri aă nu treacă nimic ou ve
derea, să-și privească viața și ac
tivitatea lor și a altora cu toată 
seriozitatea. Această calitate s-a 
făcut simțită în momentul opor
tun, de la ea a pornit revirimen
tul cultural din viața organizați
ei noastre.

mentul unei reculegeri, unei 
scurte dar profunde meditații 
scoasă de sub influența nefastă 
a oricărei tente carieriste. Pen
tru că nu toți vom ajunge, desi
gur, medici, ingineri sau profe
sori universitari.

Nu știu dacă sînt un bun psi
holog. Cred, însă, că utecistul 
trebuie să fie și așa ceva. For
ța de influențare a organizației 
se bazează tocmai pe faptul că 
cei ce o alcătuiesc se pot cu
noaște pe ei înșiși, dar își pot 
cunoaște și tovarășii alături de 
care trăiesc, pot interveni în 
sprijinul lor, știu să fină seama 
de personalitatea acestora în așa 
fel îneît, cu tact și respectând 
datele reale ale problemei, reu
șesc să recanalizeze, să reconsi
dere energia acestora, ideile lor 
despre intenții și posibilități pro
prii de redtizare.

Pentru menținerea unui climat 
propice afirmării generale, Vasile 
Zainea se referea la necesitatea 
ca organizația să-și educe mem
brii în spiritul unei calități pe 
care, după părerea sa, mulți au 
început s-o ignore: MODES
TIA.

— Modestia, continua dînsul, 
a început să fie adeseori înlocui
tă cu un soi de trufie nouă, că
reia i se spune conștiința valorii 
de sine. Conștiința propriei tale 
valori și lipsa de modestie sînt 
însă două noțiuni fără vreo atin
gere. încrederea pe care ți-o dă 
în forțele tale participarea ne
mijlocită la realizarea succeseloi 
colectivului din care faci parte, 
nu se poate identifica cu dispre
țul față de ceilalți, cu concepția 
că, fără tine, succesul le-ar fi ră
mas inaccesibil. Un colectiv este 
un angrenaj complicat. Organiza
ția U.T.C. este un asemenea an
grenaj și tocmai prin eforturile <1

| In loc de CONCLUZII I

...ne-am gîndit să cităm cuvin
tele unuia dintre participanții la 
discuții.

— Cînd spun utecist, ne decla
ra inginerul Gheorghe Simion, 
ma gîndesc întotdeauna la un tî
năr cu un complex de calități 
dar nu tezaurizate în zîmbete 
frumoase, ci materializate în ac
țiune, în viață. Utecistul este un 
tînăr ale cărui preocupări dau 
personalității sale o notă proprie, 
opiniei sale siguranță, gînaului 
său calitatea bunului general ca
re merită să fie transmis și pas 
în folosul tuturor, ideilor echili
brul lipsei de îndoială, fermitatea 
ideologică. Fabrica în care lucrez 
este o unitate nouă. Nu s-a pu
tut vorbi aici de existența unui 
colectiv închegat, legat prin re
lații mai îndelungate de muncă 
în același Ioc. Nu ne-a fost însă 
greu să ne cunoaștem. Ca pretu
tindeni tineretul ocupă și la noi 
un loc însemnat în muncă. Apar
tenența la aceeași organizație 
ne-a apropiat dintr-odată, ne-a 
făcut să ne simțim alături ca oa
meni care de multă vreme au 
ceva comun, se cunosc și s-au re- 
întîlnit, iar reîntîlnirea nu poate 
decît să-i bucure. Calitățile com
bative, revoluționare ale organi
zației se transmit membrilor eh 
acesta e un luciu constatat de
mult, formele educative, însuși
rea unei ideologii ferme contri
buie la un asemenea rezultat. De 
aceea, poate, cînd spun utecist nu 
mă gîndesc doar la nivelul unei 
persoane ci întrevăd nivelul în
tregii organizații. Căci între iînăf 
și organizație se stabilesc legături

indisolubila. 
care nu reu- 
încadreze în 
era un băiat

multiple, trainice, 
Am avut un reglor 
șea niciodată să se 
program, altminteri 
bun. L-am luat deoparte, am dis
cutat cu el, i-am explicat. Tre
ceau să-l ia de-acasă, adeseori, 
alți tineri care locuiau în apro
piere și omul s-a simțit, deodată, 
aparținînd unui colectiv, avînd o- 
bligații față de el, datorîndu-i a- 
dică ceva. Ceea ce înțelegea el, 
aproape fără nici un efort din 
partea lui, dar foarte temeinic, 
era noțiunea de disciplină și oda
tă cu ea el asimila, pe căi sim
ple, umane, acea încredere în or
ganizația U.T.C. de care, sînt si
gur n-avea să se mai despartă 
niciodată. In felul acesta, apro
piat de sufletul fiecăruia înțeleg 
eu relația dintre organizație și 
tînăr și mi se pare foarte im
portant ca lucrurile să se petrea
că astfel. Se spune că organiza
ția U.T.C. „crește oameni". De
sigur, s-ar putea spune șl așa 
ceva, dar la modul simbolic. Cînd 
spui „am crescut un oma ts 
simți mîndru, îți dai seama de ce 
forță trebuie să dispună organi
zația noastră care dă vieții oa
meni formați într-un anumit fel, 
căliți, sinceri, exigenți, buni or
ganizatori, constructori de nădej
de ai unei societăți căreia viito
rul îi strălucește tot mai aproa
pe. Iar „a fi utecist" înseamnă, 
put și simplu, a fi membrul u- 
nei astfel de organizații care 
„crește oameni". Crește comu
niști.

Masă rotundă realizată de 
MIRCEA TACCIU
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Facem parte dintre cei 60 000 care încheiem nn mare capitol. 
Ca aă citim acest capitol, să-I scriem — aă-l socotim ne-au 

trebuit 12 ani, lungi cit... 36 de trimestre, ți scurțl cît... 11 
vacanțe mari. Sfîrșitui — căci trebuie să fie și el pe undeva 

n-a venit încă. Mal este ceea ce pe scurt se cheamă „un 
pic“... Pentru „picnlu ăsta am consumat zeci de tone de cer
neală, am acoperit sute de mii de caiete, dictando sau velin, 
ne-am concentrat, am înțeles sau nu, am vorbit, am rîs, am 
fost uneori suparăți, alteori veseli...

Acum, cînd sintem aproape „s îâM, cînd amintirile încă nu 
l-au clasat pentru că deocamdată nu prea avem timp să ne 
gîndim la ele. voim să dovedim lumii tntregi și. mai presua de 
toate, nouă înșine, că tot ceea ce am făcut va putea să capete 
valoare recunoscută și pondere în ultimele noastre note. Sînt 
probele cele rhai importante, și o dată obținute ele vor atesta 
calitățile sau defectele noastre. Așteptăm cu toții, unii cu teamă 
șl emoție, alții cu nerăbdare acel 1 iunie care, pe lingă dulcea 
semnificație cu care e trecută data în calendar, are pentru noi 
și alt înțeles : începe BACALAUREATUL •

Deci, nostalgia va fi mai potrivită eventual peste 19—20 ani... 
Acum insă să ne punem ci te va ultime Întrebări... Le-am pus 
colegilor mei din clasa ■ XII-a de la Liceul „Matei Basarab* 
din Bucuroșii.

RADULESCU :

ZODIA
12

TEZELORBA TE GONGUL
ABSOL VIRII! NICOLAE URECHE ■

Păstrați o M «W IRINA NEICU

Datorită cui?

rînd

t
na

ADRIAN BO$*t5CUt

COLECTIVUL
DE REDACTORI

ELEVI

Iînvățat să citesc, 
desenez, să ctnt...
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amintire plăcută 

țcolii? De ce?

ADRIAN IOSIFESCU i

___ Așa ți ața. Deocamdată 
nu pot spune mal mult, s-ar 
putea ca mai tîrziu poate da
torită trecerii timpului, să-mi 
schimb impresia... De ce „așa 
și așa" ? Poate pentru că nu 
am reușit întotdeauna să mă 
înțeleg cu „caietele", poate 
pentru că stiloul mi-a rămas 
„în pană" la teză, poate ți 
fiindcă am mal spart și niște 
geamuri. Aceste amintiri deo
camdată sînt proaspete... Poa
te că „după" se vor așeza și 
celelalte amintiri, „cele mari", 
ți atunci desigur voi putea să 
spun așa cum se obișnuiește : 
„frumos a fost, domnule, In 
anii ăia"... Datorită cui ? 
Nu-<nl amintesc acum precis, 
dar cred că In primul 
datorită mie...

RALUCA GRIGORESCU
Acum In nici un caz 

poate fi vorba de amintiri. Eu 
nu-mi „amintesc* nimic despre 
școală. Cel puțin azi, în clipa 
de față. Școala a fost r. e»t» 
pentru mine o permanență : 
despre permanente nu pen să 
ai amintiri— mal cu seamă 
cînd mal am de înfruntat li 
obstacolul sau „momentul ade
vărului*. Toți In jurai mea ted 
aduc necontenit aminte de 
școală, toți îmi vorbeac nmna: 
și numai despre examene, des
pre examinatori, despre reuși
tă sau nereușită, despre șansă 
tau nețaniă. Cu asta cred ci 
am răspuns — și datorită cui—

BOGDAN RADULESCU t
Unele plăcute și una foarte, 

ttar știi, foarte neplăcută- 
Astea sînt cele mal recente »- 
mlntlrl. Plăcute sînt momen
tele cînd faci fotografii cu 
prietenii, cu colegii. In unifor
me de școală, alături de pro-

IOANA BERCEANU 
(București] ; DOINA BEI- 
GHINA (Constanta) ; IO- 
LANDA BULFNCEA ; RO
DICA DUMITRESCU - ■ 

LUCIAN ENESCU
GABRIEL GEOR- 

ALEXANDRU MA- 
TIBERIU MIHAIL ; 
MOLDOVEANU ;

rești) ; 
(Ploiești) ; 
GESCU ; 
TEESCU î
ANDREI
ILEANA MURGESCU ; DAN 
NASTASE t IRINA NEICU ; 
GABRIELA NICOLAU (Bucu
rești) j VERONICA STEFA
NIA PINTEA (Zimniceo); 
ANDREI POP (Teiuș); DO
RIN RACHMUTH,- LIDIA 
RAUTU ; VIRGINIA STOICA; 
ADRIANA STOICHIȚOIU ; 
MIRCEA 5TOICESCU; DOI
NA URICARU (București). 

feoorU eu care el muadt atffia 
anl In sir ; apol plăcuțe sict 
caietele de amintiri, veșnicele, 
obsedantele caiete care-ti so
licită păreri, confeatuni.. Toa
te astei creează ceea ce nu— 
atmosfera festivă £, de ce să 
nu o spunem, plăcuți a ulti
melor zile— Mal slut ți alte 
aspecte : de pildă, lupta de 
ultimă oră cu materii la care 
n-ai avut timp, sau .dispozi
ție' să Înveți- Dar fac un 
efort, mai ales fiindcă știi că 
trebuie, că ești obligat să-i 
faci. Trebuie să intri alături de 
colegii tăi in examene ți nu 
ai voie să le dai în „august" 
sau mai tîrziu— Eu am trecut 
prin asemenea momente, de 
aceea azi, acum, sint foarte 
bucuros. Am ți de ce.

NICOLAE URECHE i

întrebările mă ptm în 
Încurcătură. Cred că voi ave* 
o amintire frumoasă de ia 
banchetul absolvenților. Asta 
datorită tuturor. In acel mo
ment cred că simți Intr--ade- 
văr ce fnseanuiă să fii ^ab
solvent*, poate și datontf 
muzicii, dansului. toasxuriLar, 
privirilor—

— Ce credefi că 
ați dobindit in cei 
12 ani de (coală ?

UI n

tepta la orice" — mă refer 
la extemporale; 3) convin
gerea că trebuie să studiez 
mai departe... Și aș mai pu
tea enumera gustul pentru 
frumos, simțul umorului, sim-» 
țul utilului... nu e destul ?

— 1) Am 
să scriu, să 
Metaforic, deși puțin cam de
suet, un poet sau o colegă de 
la uman ar putea spune : „am 
învățat să trăiesc exprimln- 
du-mă“. Eu Insă răspund 
mai simplu, școala m-a în
vățat să muncesc...

NICOLAE URECHE;
— Am doblndit, In cei

4» te

f

In ifirșit, o »Hiaa 
intrebort: C« r® 

va lipsi dapă 
terminarea (colii ?

ADRIAN BOS^ESCU

Numărătoarea mersă
pentru vacanță

ten fi de *Itrine
le capitole din 
■Banal, firi ai 
bî ae pari ei 1b 
fcaali „ne emoa- 
râ cn predarea". 
Sâ ne despârțirn 
de scoalâ în ter
meni amicali! Eate 
aliata noastrâ bu
ni al aia tern ici

poate ceva din siguranța că 
anumite fapte și atitudini îmi 
vor fi ‘înțelese, sau tratate cu 
condescendență... Pe viitor nu 
ml se vor ierta ușor multe 
din copilăriile de azi, sau de 
pînfi acum... Voi fi un „ba- 
calaureat“. Mi se pare că asta 
obligă...

BOGDAN RADULESCU :
— Cred că cel mai mult 

îmi vor lipsi vacantele. Ob
serv în jurul meu la cei mal 
în vîrstă un anumit regret 
pentru vacanțe. Voi încerca să 
ie_ diminuez semnificația.

RALUCA GRIGORESCU t
— îmi vor lipsi : bucuria de 

a striga tare, de a arunca cu 
servieta în sus, de a poveri 
colegilor cutare sau cutare 
„poantă" din ora precedentă— 
orale <fe sport, recreațiile, im
boldul de a căuta In jur mo
tive de glumă ți de a le ște 
fantastic de repede atunci 
rtrai mă p'irtine- In sErțtt, 
tmi va lipsi, cred, cu ter
men bigama io. copilăria, ded 
multe iLxvjri

t*. a •

■-Ars •

Orice s-ar spune, spre fie
care sfîrșit de trimestru 
biectul care revine cel 
des în discuțiile noastre este 
problema tezelor. La școală, 
în recreații, pe stradă, la ci
nema, la telefon, între o me
lodia „cu" Tom Jones și un 
film de Fellini, totdeauna 
strtcurăm yi un „ce v-a dat 
la teză ?" sau „mîine dau 
teză la latină și am emoții".

— Mai «nt elevi care au 
emoții la teze ?

— Da, sigur că da. Emoții
le tint inerente, dar nu știu 
cum te face cd cei mai „emo
tivi" lini scamatorii" noștri, 
magicienii blindași pe bancă, 
pe sub bancă, prin manșete, 
prin penar, înarmați pină-n 
dinȘi cu copiuțe. Nu intențio
năm să ne ocupăm de ei 
scita, dar pentru că cern vor
ba, m-ar fi rău să-i aducem și 
pe ei b» temă propuntndu-îe 

vȘii mm pafta riscante ș» 
i foJcatcarr. Auzim mmo-

pentru tot restul 
neții !

Na trebuie 
vă închideți 
east: învățat! 
terasă, în parc 
•rlande. Nu do
rim să vă dăm in- 
dica|ii metodice, 
nici să vă trimi
tem o glodul la 
atmasfera unor 
•re educative seci 
«1 rigide, ci vă în
demnăm să luăm 
eu asalt ultimele 
puncte de rezis
tentă ale anului 
peelar — ca să pu
tem cuceri „bucu
ria aceea" făcută 
din zile lungi, 
mare și năzbîtii, 
care se cheamă 
vacanța mare. Ce 
să-i 
două vacanțe mal 
e și cite un an 
*colar_ 

faci: între

RODICA 
DUMITRESCU

că metoda numită „copia- 
tul“, nu e nici cea mai sigură, 
și nici cea mai avantajoasă.

Pe noi însă, ne interesează 
clasa, nu asemenea excepții. 
Și cum problema tezelor e de 
actualitate, am cerut părerea 
mai multora dintre colegii mei 
în legătură cu metoda lor de 
pregătire pentru teză. Aleg 
una.

— O teză, spune Luminița

Stoichtfascu, nu se pregătești 
In ohm. /mpotrițxz emoțiilor 
cai wmb bun calmant e ridpî- 
mriM materiei, deci, învățătu
ra jacută conștiincios...

— Swad ca o rețetă...
— 5’u, nu e o rețetă, • nu- 

mm concmgerea pe care a 
păstrez și — asta e esențialul 
— mi-a folosit întotdeauna...

— Crezi că nu mai e ne
ws, înainta de lucrarea scri
să, da rocapitulars ?

Ideea schițării unei discu
ții despre lectură s< criteriile 
ce stau la baza alegerii și 
coordonării ei mi-a venit în 
timpul unei are oarecare de 
curs. De fapt, pare oarecum 
paradoxal să afirm că res
pectiva ord ar fi fost o oră 
de curs „oarecare” din mo
ment ce în timpul ei mi-a 
venit această idee. Impulsul 
l-a constituit un obicei împd- 
mîntenit prin multe părți : 
cititul clandestin în timpul o- 
relor... (n-am făcut o anche
tă în rîndul celor ce-o prac
tică) dar m-am gîndit la ci
tit, la ce se citește și cum se 
citește. Deci... La sfîrșitui o- 
relor i-am rugat pe colegii 
cu pricina să râmînă cîteva 
minute, pentru a mâ ajuta 
în lămurirea unor probleme 
legate de lecturd.

— Deci, după ce criterii 
de selecție te conduci în cu
legerea lecturii ?

CE CITIM?

Nv ml aleg cârjile — 
declarat G. R. Sînt 

foarte ocupat și n-am timp 
sâ caut prin cataloage și bi
blioteci. De altfel căutarea 
intîmplâtoare nu este o me
todă fericită. Lectura mi-o 
coordonez in funejie de re
comandările profesorului de 
literatură sau ale biblioteca
rului.

— Întotdeauna, recoman
dările respective au satisfă
cut preferințele tale ?

— Dacă nu Întotdeauna, 
oricum In majoritatea cazu
rilor.

— Ești de acord cu cele 
spuse de colegul nostru ? 
am întrebat-o pe P. G.

— Teoretic, da. Dar... aș 
fi nesinceră dacă nu aș re
cunoaște că, din păcate, lec
tura mea se rezumă la ope
rele autorilor pe care Ii stu
diem în orele de literatură 
română. începînd cu clasd a 
Xl-a abordarea altor autori 
decît cei incluși în progra
ma școlară mi-a devenit, vai, 
imposibilă. Ca să-fi dau un 
exemplu : îmi amintesc că a- 
tunci cînd îl studiam pe Sa- 
doveanu, sacrificam și dumi

— N-am spus asta, dar re
capitularea trebuie nu să ne 
facă să neglijăm celelalte ma
terii. Se spune des „am avut 
teză la chimie $i n-am avut 
timp să mai învăț la istorie*.

— Adevărat, ar însemna ca 
în zilele cu teză să nu mai 
fie nimeni ascultat.

— Cea mai bună probă e 
teza la matematică. Aici se 

măsoară milimetru cu milime
tru cunoștințele. Înaintea te
zei nici nu mai e nevoie de 
recapitulare. Ca să rezolvi o 
sută de probleme intr-o zi e 
epuizant, dar să lucrezi două 
sute intr-un trimestru este la 
îndemîna oricui. Să înveți te
orie la matematică în ajun e 
complet inutil. A învăța s-o 
aplici de-a lungul unui tri
mestru e cel mai practic lu- 

nicile cititului, altfel nu reu
șeam sa termin toate roma
nele din imensa bibliogra
fie...

— Bine, dar mâ obligi să 
trag concluzia câ pînă în 
clasa a Xl-a nu ai citit nimic 
de Sadoveanu !

— N-am vrut să spun a- 
cest lucru. Dimpotrivă, acum 
cîțiva ani am citit destul de 
mult din opera lui. Dar în
tr-un fel „privești" un roman 
la doisprezece ani, și în alt 
fel la optsprezece. Apoi, de 
ce sâ nu recunosc, nu mai 
rețineam o serie de fapte și 
detalii importante, caracte
ristice acestor opere vaste...

— Eu rezolv mult mai u- 
șor problema lecturii școla
re — spune P. I. Cred câ 
este mult mai atractiv și tot
odată mai economic din 
punct de vedere al timpului, 
sâ urmărești dramatizările 
după operele respective. Vi- 

zionînd dramatizarea roma
nului „Baltagul", sau a 
delei", a romanului „lo^* 
sau „Enigma Otiliei" — e- 
xemplele nu se opresc aici 
— rămîi cu noțiuni despre 
opera respectivă... și nici 
ziua respectivă „nu e sacri
ficată...".

— Vrei, așadar, să spui că 
alegînd dramatizarea, obții 
cunoașterea cărții respective 
și pe deasupra vizionezi și 
un spectacol I De acord. Da^ 
cum rezolvi problema cu o- 
perele nedramahzate — 
căci din păcate sint și din 
acestea...

— Evident, pe cele nedra
matizate le citesc. Oricum, 
așa mai am timp să citesc 
și altceva afară de lectura 
obligatorie.

Opiniile exprimate mai 
sus, nu mi se par a fi întru 
totul juste. Bineînțeles, fap
tul cd la ora actuală se tipă
rește mai mult decît se poa
te citi nu mai constituie un 
secret pentru nimeni. Dar lu
crul acesta nu trebuie sâ ne 
aducă la concluzia că „nu 
mai avem răgazul sâ ale
gem* și mai ales cd nu mai 
este necesar discernămîn-

— Dar pentru teza la lin* 
ba română ?

— Aici e necesară recapitu
larea. Nu se poate să citim 
pentru prima oară textul pro
zei lui Eminescu, să zicem, 
tocmai în ajunul tezei. După 
părerea mea, aceste lecturi ar 
trebui făcute încă înainte de 
programarea lor la școală. Eu 
îmi notez întotdeauna ideile 
principale pe maculator tar 
în preajma tezei nu fac decît 
să revăd textul sau să-mi re
citesc analizele făcute.

— Ai vorbit despre macu
lator...

— Da, tint convinsă ca are 
cel mai important rol in stu
diul făcut acasă. Notițele care 
să ne ordoneze ideile și să ne 
sistematizeze cunoștințele tre
buie să fie îngrijite și cît mai 
complete...

(Tonul ușor didactic al Lu
miniței corespunde pe undeva 
visului ei de a deveni profe
soară. Cred că pentru oa
meni ordonați ca ea n-at fi 
de loc greu să urce in cele 
din urmă, chiar și la catedra 
universitară I Nu o supra- 
apreciez).

Dar cite bor dee, atîtea obi- 
cee — spune proverbul. Am 
transcris aici o experiență. Ea 
poate fi confruntată cu altele, 
sute și mii. Voi cum vă pre
gătiți pentru teză ?

ful în aleqere. Mi s-a parul 
absurdă declarația lui G . 
dupâ care personalitatea ci
titorului din noi trebuie să 
se dezvolte la umbra reco
mandărilor „binevoitoare". 
Dupâ cum nu trebuie privita 
ca o soluție justă nici unila- 
terolizarea lecturii, canaliza
rea ei înspre opere reco
mandate exclusiv de către 
manual, înlăturînd alte ca
podopere ale patrimoniului 
literaturii naționale sau u- 
niversale. Mai ales cînd se 
încearcă „recorduri" de ge
nul : să citești într-o săpiă- 
mînâ-două toate cele două
zeci și unu de volume apă
rute pînă acum din'seria de 
acere complete ale lui Ar- 
ghezi, sau toate romanele 
sadovenîene...

Cît despre ultima opinie, 
să recunoaștem cu toții că 
ea este exponenta unui per
sonaj îngrijorător. Și anume

a cititorului superficial, □ 
celui - care - știe - de - toate 

• fără - să - șlie - nimic. 
Cum ar trebui să pro
cedăm în cazul în care am 
adopta această opinie ? 
Simplu I Ar trebui să nu mai 
citim. Desigur ! De ce să mai 
citim „Don Quijotte" a lui 
Cervantes, cînd putem vizio
na dramatizarea lui Yves 
Jamiaque ? Sau de ce să 
mai „pierdem timpul" citind 
„Frații Karamazov* a lui 
Dostoievsky cînd putem ur
mări dramatizarea lui Liva
nov ?

într-adevar, de ce ? „A- 
ceasfa-i întrebarea", numai 
că ar trebui să și-o pună cu 
multă seriozitate colegul 
nostru. Fără îndoială că 
problema dificilă și comple
xă a lecturii nu am încercat 
s-o rezolvăm în „microan- 
cheța" de față. De altfel, ar 
fi și imposibil. AHt discuția, 
cît și concluziile pot fi pri
vite doar ca punct de por
nire pentru o dezbatere lar
gă, în realizarea căreia spe
răm să obținem colaborarea 
cititorilor noștri.
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COMUNICAT
cu privire la vizita delegației de partid 
și guvernamentale a Republicii Socialiste 

România m Republica Populară Polonă
(Urmare din pag. I) 

ta avantajul oelor dooi plrț! ți 
corespunde intereselor tuturoi 
statelor comunității socialiste.

Cele două părți acordă o mare 
importanță hotărîrilor sesiunii ex
traordinare a C.A.E.R. din apri
lie a.c. care creează condiții favo
rabile dezvoltării pe mai departe 
a colaborării economico dintre 
statele socialiste.

Cele două delegații șl-au îm
părtășit reciproc din experiența 
activității partidelor lor. S-a a- 
praciat ea indicată și utilă dez
voltarea în continuare, sub di
verse forme, a colaborării, a 
«chimbului de păreri și de expe
riență între Partidul Comunist 
Român și Partidul Muncitoresc 
Unit Polonez, în spiritul sinceri
tății tovărășești, al prieteniei fră
țești și internaționalismului pro
letar. Părțile an făcut un schimb 
de vederi asupra problemelor ac
tuale ale situației internaționale, 
au subliniat importanța deosebi
tă a hotărîrilor Comitetului Poli
tic Consultativ al statelor socialis
te participante la Tratatul de la 
Varșovia, din 17 martie a.c. pen
tru asigurarea securității și păcii 
în Europa. Cele două delegații 
stat de părere că pentru crearea 
unui climat de pace și securita

te to Europa fi în lume este ne- 
oesar să ie pornească înainte de 
toate de Ia recunoașterea realită
ților statornicite pe continentul 
nostru după oel de al doilea 
război mondial, a inviolabilității 
granițelor dintre state — inclusiv 
a graniței Oder-Neisse.

în timpul convorbirilor, i-a fă
cut un schimb de vederi asupra 
Sroblemelor esențiale ale situației 

fcn mișcarea comunistă și munci
torească internațională.

De comun acord s-a afirmat că 
o condiție imperioasă a luptei e- 
ficiente împotriva imperialismu
lui, pentru pace și socialism, este 
unitatea intemaționalistă de ac
țiune și coeziunea tuturor parti
delor comuniste șl muncitorești 
pe baza principiilor marxism-le- 
ninismului. Partidul Comunist 
Român și Partidul Muncitoresc 
Unit Polonez doresc să-și aducă 
contribuția la desfășurarea cu suc
ces a consfătuirii internaționale 
a partidelor comuniste și munei- 
rești de la Moscova pentru ca 
aceasta să contribuie la întărirea 
unității mișcării comunista și 
muncitorești internaționale și a 
tuturor forțelor antiimperialiite.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă sinceră de prie
tenie și înțelegere reciprocă-
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o rlrftă 1* *lt* 1»** rT*~ 
JațSa Staattaa
ae Intimai* «■ ir*»»
reseat pt ear* bs le »■<*■ 
numi, dacă ceilalți dto !■" 
nu ne-ar spune că ■ ta tom I» 
un moment d*t ee>H ari 
adolescenți m! atei ■■ 
sil eă alntern ase ceva. Bl- 
«ărlm dleir-n virata le alta, 
aparent fără nativ, în eriee 
ou firi si ne Jnăai « ră
mas bun Isold de la virata 
pe care o păriatm. Ceas ase 
■e Intimata preeeeul plai 
în pragul matnritalll !■ 
virata aceasta nn mal pa tem 
trece de la sine. In vtovta 
aceasta na mal e destul să 
ne spună alții din jar eă 
a în tem, trebuie aă avem nai 
eonstilnta că «Intern în ea- 
la cetatea maturității nn 
mal patern Intra naivi, de- 
zinvolțl șl fără examen 
critic. dimpotrivă. aoeutl 
cetate e nevoie a-o cucerim 
singuri, dnpă an aaedia mal 
îndelung un mal scurt In 
funcție de gradul de tu-

Avtad-e. waiem »tel ta ma
turitate

Virata juberi a primii 
eafilwl ee-am fmi firi aă-l 
pretindă ea ei aă alM eeee 
ee ae natnesia e prefeaioe 
Virata matură ne nine 
abil gater! a la acest examen 
practic. Ni după ee am de
venit maturi ne alegem pro
fesiunea. fănaml Ia ear® ne 
realiaăm ea aamenl ta to
lerai oamenilor. devenim 
maturi peairu eă știm precât

cm r lUJiami?
clditate al fiecăruia. Ca 
sâ avem dreptul să intrăm 
In maturitate trebuie să de
punem un examen. Cind 
am trecut din adolescentă 
în tinerețe nu ni s-a pretins 
așa ceva, cu toate că am dat 
și atunci o „probă" ; acum, 
ca să devenim maturi, ni so 
pretinde un examen inte
gral. Înainte trecusem din 
copilărie în pubertate, 
fără să știm, nici chiar bă
nuind, ce e aceasta din 
urmă. Maturi nu mai pu
tem deveni în felul acesta. 
Înainte de a deveni, ni se 
cere să știm ee e maturita
tea. E aici una din „întrebă
rile" grele ale examenului 
de care vorbeam. Căci. la 
prima vedere, cum să știm 
ce e un lucru cn care nu 
ne-am atins pînă acum, pe 
care nu l-am văzut decît 
din depărtare ? Chestiunea 
nu stă chiar așa. Eu vreau 
să cred că copii fiind, am 
f&cut din cînd în cînd, ges
turi mature si nu doar le-am 
mimat. Tot așa ea puberi, 
ca adolescenți, nu mal vor
besc ca tineri, am tatonat de 
multe ori maturitatea. Am 
făcut citeodată chiar ges
turi eminamente mature. 
Deel înainte de acest exa
men. pregăilndu-ne pentru 
el, avem o anumită materie 
de recapitulat. Apoi să nu 
uităm eă tot pentru exame
nul acesta ne-iu pregătit, 
încă de mici familia, școala, 
părinții șl dascălii noștri. 
De asemenea, ne-am pre
gătit noi înșine ascnltlnd, 
văeînd In jurul nostru ma
turitatea altora în acțiune, 
ne-am ales chiar modele de 
maturitate pe oare să le ur
măm. E destul, bunăoară, 
să explicăm lucid de ce

ce avem de Jtaeat, mal mult 
căutăm ca in lucrarea 
noastră să istovim întreaga 
capacitate de care dispunem. 
As trimite aici lectorul ta 
articolul tai Marx, Reflec
țiile unui tinăr la alegerea 
profesiunii.

Bineînțeles că mal sint o 
mulțime de condiții pe care 
ni le pretinde maturitatea 
Înainte de a ne deschide 
porțile. Doresc doar să mai 
vorbesc de ana, cristalizată 
în urma reflecțiilor mele de 
scriitor. Nu ne putem socoti 
pe de-a-ntregnl intrațî și stă- 
pînj pe tărîmul maturității 
dacă nu ne-am rememorat 
și, aș zice, ordonat bine vir
atele precedente, dacă nu am 
dat o concluzie despre ele. 
S-ar putea ca una din virate
le noastre sa nu se fi îm
plinit la data el. dacă o luăm 
cu noi în maturitate așa 
știrbită, cu ceva lipsă, s-ar 
putea să ne devină o pova
ră. Dacă copilăria noastră, 
datorită împrejurărilor isto
rice, a fost privată de bucu
rii și joc, e de înțeles că 
nu ne putem reîntoarce 
pentru un an sau dai Iar 
înapoi, ca să ne bact/răm 
naivi șl să ne Jucăm. Asta 
nn o mai putem face. O so
luție aici nu mă Încumet să 
dau. Personal, îmi mingii 
și-ml recompensez în amin
tire copilul ce-am fast odată 
șl-1 iau cu mine în maturi
tate un copil lucid aproape 
oa un om mare. Și li spun 
mereu : „iată, mă tot ame
nințai că atunci clnd vei fi 
mare... ești ! Joacă-te, zbur
dă, sari într-un picior". Co
pilul meu, de-atuncl șl de 
astăzi, im! răspunde : „nu 
pot pentru că îmi sparg o- 
chelarii !“

• O DELEGAȚIE CONDU
SĂ de acad. Șerb an Țițmca, vice
președinte al Academiei, a plecat 
la Kiev pentru a participa la 
manifestările prilejuite de cea 
de-a 50-a anivenare a Academi
ei de Științe a R.S.S. Ucxainene. 
Un alt om de știință romin. 
acad. Remus Răduleț, vicepre
ședinte al Academiei, s® află la 
Paris, la ședința grupului do lu
cru „RATING* al Cooriteta- 
1111 electrotehnic internațional.

Dupi expoziția asemănătoare 
deschisă ta luna iulie 1968 la 
București și cea de discuri roma
nești organizată 1a Moscova în 
toamna anului trecut, actuala ex
poziție prezintă o selecție de 300 
dismri iltHtrtad bogata creație 
muzicală sovietică. Slnt expuse 
lucrări aparținînd tuturor genu
rilor muzicale ta interpretarea 
unor cuncacuți artiști sovietici.

MERIDIAN

O nouâ competiție de anverguri a tineretului

PENTATLONUL

• CU PRILEJUL DESFĂȘU
RĂRII în țara noastră a locrl- 
rilor lesiunii a șaptea a Orgni- 
zației de colaborare a țărilor so
cialiste în probleme de pc-Ștă fi 
telecomunicații, la Palatal poștei 
centrale din Capitala s-a dncr.ia 
marți după-amiază expoziția „Rea
lizări în domeniul poșteka s tsee- 
comunicațulor din Repobuca So
cialistă Rnmlnta".

La deschiderea expoziției au 
luat parte membri ai cntWni 
Ministerului Poștelor și Tekiuup- 
nicațiilor, precum și miniștri si 
conducători ai admtcristrațn or de 
poștă și telemmimîcatri era ță
rile participante la luctarje se
siunii.

• MARȚI LA AMLAZĂ la 
magazinul .Muzica" thn Calea 
Victoriei s-a deachfal 
„Discul sovietic I960" amnotaM 
de întreprinderea de cnnffț ex
terior „Mejdnnarrrtaata £■»* 
din UJLS5 și Ir*—--yrre ta 
comerț exterior .Cxrmn".

• Manti dimineața a pă
răsit defuntiv țara noastră Am- 
rik Singh Mehta, ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al In
diei ta Repunbca Socialistă Ro-

în aceeași ti a Mit In Capitală 
S. Than, ao«l ambasador extra
ordinar fi piempotentiar al Indi
ei m Repubbca Socaltfti Roasă-
ELi.

• LA INVTTATLA ACADE
MIEI. ae «tritezză țara prof. J. 
C. H Gerresteru darectoral In- 
^Maim de matematică al Vm- 
*«« etății dm Graauaom Otan- 

Oaspetele va țaae coafertoțe 
da speoafemte Ia Tnuttfutul de 
natemuxi ri Academiei p
«x e rătaSorw țzr£

• I_\ SEDIUL ASOCIAȚIEI 
rtșixj'r rioșeraf: ia Czșitală 
>-k dtaHpom amr* naza
lă latxiri&e MBpaMauta*. -130 
de aer de ta apar* f.anțrafaa". 
cycusum te ni* osc de al 
T-fea Sitaa iiBi ngcmg de ară 

ai Bepabboa Snriaia

a ASTĂZI SE DESFĂȘOA
RĂ SFERTURILE DE FINALA 
ALE „CUPEI ROMÂNIEI" LA 
FOTBAL Pe stadionul „23 
August* din Capitala ie vor 
intimi formațiile bucuraștena 
Rapid si Steaua.

Celelalte trei meciuri m 
vor disputa după următorul 
program i Sibiu : Chimia Su- 
ceva — Universitatea Cluj | 
Brăila : Progresul București— 
Farul Constanța ? Brașov r 
Dinamo București — U.T. 
Arad. Toate partidele vor 
începe la ora 17,00.

• SALA FLOREA8CA din 
Capitală găzduiește aatăsl după- 
a mi axă primul meci dintre 
echipele Steaua București și 
Spartak Brno, contind pentru 
semifinalele „Capei campioni
lor europeni" la volei măscu
ite.

Partida va începe la ora 18,H 
șl va fi ren dusă de euplul de 
arbitri maghiari Lsisls Ormxv 
fi Laxzla MesiarM.

o M.AXTI a sosrr tm ca- 
FTTA1LA echipa de tenia a 
laraetaluL rare va IntDai aelea- 
tiamasa Bomăalel. Intr-un meci 
pentru tarul dul al .Cupei 
Ktevtu"

ATLETIC ȘCOLAR
Dup* „Croaul tineretului", marea întrecere ale cărei ecouri 

nu a-au aține încă, o nou* ootmpetițîe de anvergură deține 
„capul d^ afiș" al agendei activităților sportive organizate de 
către U.T.C. s Pentatlonul atletic școlar. Pentru a furniza citi
torilor noștri amănunte Iu legătură eu scopul, conținutul șl 
chiar unele rezultate obținute după disputare* primelor două 
etape — pe școală șl localitate — ne-am adresat tovarășului 
SEPTIMHJ TODEA, adjunct a! șefului Secției aport a C.C. 
al U.T.C.

„D1AL0EUL 
GENEBRTI1LOR“

dba W. T

rora a se adresează sau rar» 
greșit înțeles tfiiar de tineri.

Tinerețea ssngură. ca li ta>x- 
tnl, nu stat ta<5 ram asui: te- 
dt ponbuilăti Ceea ce cer.'-earil 
nu este vtnăa ci opere sx atu 
nu dau dreptul la an cec la 
alb. Acei tineri care au pa» 
..tinerețea" ea pe verttxbiiâ 
forță motrice a isteriei ti cul
turii umane au fost aceia cire
au reușit să-și asume coostieart 
si competent roiul de factzsr 
activ ta dialectica dintre vechi 
și nou, acei tineri care au ris- 
puns mai bine decît mai nrst- 
nicii lor unor imperative ma
jore ale societății si culturii ta 
care s-au născut. Izvoarele au
tentice ale marilor izbtazi ale 
tinerilor au țișnit totdeauna la 
confluenta individualității lor 
cu aceste imperative majore ale 
istoriei, ale unei evoluții obiec
tive al cărei sens au știut rf-1 
disceamă și să-1 servească. Nu
mai atunci ..valoarea n-a aș
teptat numărul anilor".

Cultura noastră ne oferă su
ficiente exemple (din eare voi 
reține doar cîteva), pentru o 
glorioasă ..gestă“ a tinerilor : la 
19 ani Kogălniceanu întemeia 
istoriografia română modernă, 
la 22 scotea Dacia literard cu 
celebra prefață, iar la 25 rostea 
„Cuvîntul inaugural" al cursu
lui de istorie națională. Bălcescu 
și-a încheiat Întreaga operă la 
33 de ani, ca și Eminescu, Alecu 
Russo la 39. Cuza avea 39 de 
ani cînd a devenit domnul ro
mânilor, și România modernă 
este opera unor oameni sub 40 
de ani. Extraordinara maturi
tate a acestei generații contem
porane cu Karl Marx (născut 
în același an cu Kogălniceanu) 
și Friedrich Engels (cu un an 
mai tînăr decît Bălcescu). ei în- 
șișf autori la 30 și respectiv 28 
de ani ai Manijestului Partidu
lui Comunist, reprezintă un 
memento a ceea ce poate tine
retul atunci cînd aspirațiile, 
sentimentele și voința Iul da

rJ dapMsăru sterias ■ pc- 
poru^ ai ca mera-J gefieral 
i- -- ~ Si această traume s-a
gLe— *_jăcă Odobeacn.
Siace*^ Mtaoraae-. Caraciata
fiautr ta ÎT le are al S.rt—ni

au creat opere ctaAcc 
ata aoasCze ta o
rtad — an — ar saa 2 «ocoerti 
pratre^ . tixarS SA
Ci larga a-aveau 39 de aS cL-d 
•= de: primata adevărate
ale frtaretorii roeaăr*. el pri- 

a ta 29 de am v-săi*-

drrrtaa rititorUor pagtafla de 
tinerețe ale lui Nieotae Iorga si 
G. CAlineacu : uluitoare eete. 
ta ei. aceeași adtacă eerioatiate. 

de sîf*gărifle si contra- 
dtețtile vtmeL „Uliae* s-a po
int coertraxice. dar pasul ttaă- 
rahti Cfttineaeu răsună de la 
Lacepuț sub hoițile culturii ro
mâne piir. de acea ardoare lu- 
rvta. de acel patriotism înțeles 
ea ctiogatie personală, de ferma 
vasntii de a ajiage pe culmi ta 
n anta poporalei si culturii ce 
l-au năsrur Celor ee ae caută 
ta aurore personalității k>r. Ie

— Ce considerente au deter
minat apariția acestei noi for
me competiționele de masă, a 
tinerilor elevi din licee și școli 
profesionale ?

— Este binecunoscut locul și 
rolul atletismului în cadrul sis
temului de mijloace ale activi
tății sportive școlare. „Pentatlo
nul atletic școlar", organizat de 
câtre C.C. al U.T.C. cu sprijinul 
Ministerului Invătămîntului și 
al Federației române de atle
tism. urmărește să atragă un 
numir tot mai mare de elevi, 
să-i „clștlge" pentru atietiam. 
In vederea pregătirii lor spor
tive multilaterale, a dezvoltării 
fizice armonioase și chiar pen
tru atietixnml du performanță. 
Vorbim ta nM™» vreme, tot 
mal dea, despre consolidarea 
.fortărețelor sportiva școlare". 
Ei btee. tm* dintru principa
lele dU da reuEnra a acestui 
deziderat este. neîndoielnic, 
■tietissaal. Adfcl disciplina 
care asigur* de timpuriu de- 
prinderile motrice de bază ne
cesare specializării în oricare 
renuri iportivi și care. în plus, 
poete fi practicat* fir* a ne
rv ta amenajări speciatat enrti- 
x.toare. Atletismul școlar, bine 
pus ta punct, va baenuau In- 
ti-us viitor apropiat, un salt 
ea'.-.tarir apreriahti ta întreg 
ansa-77b/ui sportutal școlar.

— Care stal raraeteristlefte

— concura pe echipe cu parti
ciparea reprezentativelor da 
băieți șl fete ale școlilor, orga
nizat de către Comitetul oră
șenesc (municipal) al U.T.C., cu 
sprijinul Inspectoratului școlar 
și al Consiliului orășenesc (mu
nicipal) de educație fizica și 
sport; pe județ — etapa va fl 
organizată de către comitetul 
județean U.T.C., care desem
nează șl localitatea, cu spriji
nul Inspectoratului școlar jude
țean și a C.J.E F.S. ; In Capi
tală, etapa a Il-a se va desfă
șura pe sectoare, iar etapa a 
IlI-a pe municipiu. Tn fine, 
etapa a IV-a, finals pe țar*, se 
va organiza la Sibiu în zilele 
d<l 7—8 iunie, de către C.C. al 
U.T.C., cu sprijinul Ministeru
lui învățămtatulul șl al fede
ralei de specialitate.

— Ce prevede regulamentul 
ta legătură eu condițiile de 
participare ?

— Echipele pcolflor sportive 
îi liceelor cu program special 
de educație fizică nu au drept 
de participare ta concurs. Ele
vii M eieveta care au ocupat 
primelu « locuri la etapa I-a 
tn clasamentul genial Indivi
dual vtw forma reprezentative
le de pentatlon atletic ale poolH 
din care fac parte și care cu
prind cita 8 știați sau atlete. 
Ta plini actualitate «« *flă eta
pa > ITI-a. pe județ, unde iau

Btârfufl primele opt echipe de 
băieți și fete care au obținut 
cel mai mare njumâr de puncte. 
Altfel spus, ca să ne dăm sea
ma de amploarea acestei acți
uni, 640 de echipe — aproape 
4 000 de atleți — au intrat în 
întreceri. In urmă cu cîteva zile 
Județele Cluj. Caraș-Severin, 
Neamț. Satu-Mare, Ialomița ?i 
Bistrifa-Năsăud și-au desem
nat echipele campioane. Dumi
nică etapa a III-a se va încheia 
Bi ta celelalte 33 de județe șl 
municipiul București.

— Ce se poate spune despre 
nivelul calitativ al Întrecerii 1

— Pînă la finale unde, cu 
siguranță. v<Or cădea majorita
tea recordurilor atletice șco
lare. o serie de rezultate foarte 
bune au șl fost obținute. Să no
tăm Ia acest capitol performan
țele Cocinei Mîrza de la Liceul 
nr. 2 ..George Co$buc“ din 
Cluj (13,1 pe 100 m. pdat șl 61,6 
pe 400 m.) ca și cele alle cole
gului el, de la liceul clujean 
nr. II. Bela Darvas (10,9 pe 100 
m. plat și 6,45 m, la lungime !). 
La Piatra-Neam* pe stadionul 
Ceahlăul, echipele din Roman 
— Liceele nr. 2 de fete și nr. 
1 de băieți — eu realizat punc
taje care ne fac să antidpfinot 
o luptă strînsă la finală.

— Ce va fl la Slbîn, peste 
aproape trei săptămînl, la fi
nale ?

— Gazdele fac eforturi deo
sebite pentru a asigura succe
sul organizatoric, după recen
tul exemplu al marii finale a 
Crosului de la Tfr-gu-Mureș. 
Oricum, cel mai prețios succes 
âl acestei prime ediții, care va 
deveni •tradițională va fi. cu 
siguranță, de partea atletismu
lui școlar.

Interviu consemnat da
VIOREL RABA— Peatatioml ee organizează 

pentru elevi n eleve la unr.l- 
toarele probe : băiet! — IM m 
ptat. aat m, tangime. taăltime, 
gretoîte <5 kg) ; fete — IM m 
piat. 4=M m. lungime. înălțime, 
grestate <3 km. Rernitatele pe 
probe, a căror desfășurare este 
pro<. amat* pe parcursul a 
dwri zile, sta: transformate în 
penele conform unei tabele 
speciale de punctaj. Competiția 
cuprinde patru etape: pe școală 
— sub forma unui concurs in
dividual, In fiecare liceu șl 
școală profesională, organizai 
de către comitetul U.T.C. prin 
comisia sportivă ; pe localitate

TURNEUL
Tn R. D. Germană 

au continuat ieri în
trecerile turneului de 
fotbal U.E.F.A, re* 
zervat echipelor de 
juniori. Selecționata 
României a jucat cu 
formația Portugaliei 
pe care a învins-a cu 
scorul de 2—0 (1—0).

U. E. F. A.
lolte grupe : Polonia 
— Iugoslavia 0—0 ; 
Scojia — Austria
2— 1 ; Anglia — Ce
hoslovacia 3—1 ; 
Franța — R. F. a 
Germaniei 1—fl ; 
Bulgaria — Spania
3— 1 ; R. D. Germa
nă — Malta 10—0.

Joi, tinerii fotbaliști 
români var înlîlni e- 
chipa U.R.S.S.r înlr-o 
partidă ce va de
semna pe cîștigâtoa* 
rea grupei A. Repre
zentativa sovietica a 
întrecut ieri cu 2—0 
(1—0) echipa Turciei.

Rezultate din eele-

rati I de Ia Isx^ve
reare^ae s= al ttaiZza a terminat 
ta 32 de Geschrehfe des re- 
«^uachen Tottes. Rebr 
arm 35 de ani cînd a apărut 
Isx ti dl nescu ta*p«~ea sa h 
apariția fztoriei IiXereturit n>- 
•CM de ta oripni pizul la pre
levi

Pentru promoțiile intelectuale 
— din toate domeniile — for
mate ta anii noștri, ta condiții 
Complexe și nu totdeauna c*»"- 
pareHle cu ale înaintașilor, 
problema asumării conștiente si 
responsabile a destinelor știin
ței, literelor și artelor româ
nești se nune azi tot mai acut, 
pe măsură ce aștrii altei epoci 
nu mai sint printre noi. în cea
surile noastre de meditație lu
cidă sin tem înclinați să ne !n- 
trenăm dacă, dintre noi, putem 
Indica pe acela sau pe aceia 
care, la număr egal de ani. sa 
poată așeza ta cumpăna valo
rilor create opere de semnifica
ția și greutatea celor amintite 
mai sus. Dacă am dat poetul în 
stare să dea expresie plenară 
geniului națiunii sale și mo
mentului istoric pe care-1 trăim 
dacă am dat prozatorul care să 
mărturisească despre acest pă- 
mînt și despre oamenii lui peste 
veacuri, dacă, însumînd toate 
înfăptuirile unei generații, în 
știință, literatură, artă, filozo
fie. se poate desprinde profilul 
unitar, la înălțimea vremii noas
tre, al culturii românești, așa 
cum s-a lntîmplat cîndva cu 
pașoptiștii, cu generația lui 
Eminescu șau cu străluciți! „in
terbelici". în ce măsură mal 
vîrstnicii noștri ne-au ajutat șl 
ne ajută să o realizăm ? în ce 
măsură noi înșine trebuie să ne 
descoperim și să ne prindem de 
mină în umbra obeliscurilor 
venerabile ? Mal mult ca orl- 
cînd ne este necesară acea se
riozitate pe care au avut-o ma
rii predecesori, identificarea lor 
plenară cu imperativele adinei 
ale istoriei și culturii acestui 
popor, ținuta cu care se apro
piau de tot ce însemna nevoile 
lui sufletești si materiale, acel 
lucid cult al viitorului națiunii 
române, care a sculptat chi
purile unui Miron Costin, Băl
cescu, Eminescu. O fericită ini
țiativă editorială a pus la în-

prrtemwm șt aceste exemple. 
Pcate că de duc mal departe—

(Urmare din pag. I)

mai Infii de părinți, apoi da 
dascăli ți de întreaga socie
tate — se Implmețte in timp 
ți spațiu prin procesul defi
nitoriu al cunoațterii, prin 
dăruirea către un ideal, prin 
închinarea celor mai alese e- 
nergU proprii Intru înflorirea 
pimintului căruia aparținem.

Națterea noastră, ca oa
meni eu temeinice cunoțtin- 
țe, eu viguroase concepții mo
rale, politiee și estetice, s-a 
petrecut ți se petrece in a- 
companiamentul plenar al e- 
forturilor constructice ale 
națiumi, fn acompaniamentul 
frumuseților ți bogățiilor țării 
cărora — născindu-ne parcă 
tnei o dată — le închinăm 
noi Inține infiii zori ai matu
rității.

Pe neobsercate, pruncul de 
ieri a decenii țcolar, a dece

nii ucenic sau student, tinăr 
cu o bună calificare și cu fru
moase virtuți morale. Fișa sa 
biografică, integrată conste
lației infinite a destinelor o- 
menețti, cumulează treptat

PĂMÎNT 
NATAL

toponimii de o mare diversi
tate. Școala, primii ani de 
muncă, stagiul militar nu se 
petrec într-un cadru abstract. 
Pretutindeni există fie un riu, 
fie o colină, fie un tunel de 
aducțiune sau un uriaș de

beton $i sticlă, fie o casă sau 
o facultate cu plopi — unde 
pașii noștri au intîniat sau 
întîrzie mai mult decît o bă
taie de inimă.

Sînt locuri ale setei noas
tre de maturitate. Locuri ale 
luptei cu noi înșine, cu mun
ții sau metalul, cu inerția și 
cu secundele, locuri unde am 
trăit, și am muncit, și am bi
sat, și am bănuit — și poate 
n-am bănuit — că acolo, de 
fapt, ne nășteam încă o dată, 
și încă o dată, într-o continuă 
confruntare cu lucrurile, in
tr-o continuă verificare a ce
lor învățate, într-o continuă 
îmbogățire a sufletului, într-o 
continuă înnobilare de con
știință.

...Cite o dată, o visez pe 
Mama, toreînd dintr-un caiet 
alb, lingă o poartă maramu- 
re-șană.

I
I
I

I
I
I

dta J1

cnetsral for. A*laș, la tocrăriJe de 
Nu putem să fokuan efi- 

tJ’t toți lucntorii, deoarece be- 
nrfjoarxJ și proiectanta] n-au 
ciznt mei ptnă am-rm de acord 
tatr-o problemă care trebuia e- 
rk vlită încă de la avizarea pn>- 
-«ectuiui respectiv : dară pe cu- 
.□Arele clădirii m> va apbca par- 
doseai din rmrmuiă san mozaic 
<i dacă în băi pereții vor fi aco- 
periți cu faianță ta întregime sau 
n«niî parțial.

Din păcate, asemenea greutăți 
de ordin subiectiv slnt prezente 
și la celelalte puncte de lucra de 
pe șantierul băilor mFelix“.

— Rămînerile noastre ta urmă 
— ne declară tinărul maistru 
Dumitru Vasadi, coordonatorul 
lotului grup-alimentar și bloc 
recepție*', se explică prin faptul 
că aceste obiective au fost ata
cate de-ah ia la finele anului tre
cut și din lipsă de brațe de mun
că nu au putut fi „scoase" din 
pămînt, astfel că pe timpul ier
nii am stat degeaba. Din plin, 
lucrăm doar din luna aprilie. 
Stagnări serioase înregistrăm Insă 

Iși acum. Avem cu zece dulgheri 
mai puțini față de nevoile noas
tre și ne lipsesc vreo 15 m.c. de 

Iscîndnră pentru cofraje. Cred că 
serviciile de aprovizionare ale în
treprinderii noastre nu-și fac da- 

Itoria cu toată răspunderea. Ne
cesarul de materiale era cunoscut 
încă de anul trecut, odată cu în- 

Iceperea lucrărilor pe acest șan
tier, dar eforturile pentru aduce
rea lor ritmică la îndemîna noas- 

Itră au fost minime.
La rîndul sau, maistrul Drec- 

ker Oskar, șeful lotului „pa- 
Ivilion 300 de locuri", spune că 

oamenii săi sînt reținuți pe loc 
din pricină că ușile și ferestrele 

I clădirii nici acum n-au fost adu
se pe șantier.

I
I
I

I
I
I
I
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Sintetiztad observațiile con
structorilor de pe acest șantier se 
retine. In evaluarea rezultatelor 
nesatisficătoare de pînă acum, 
ponderea cauzelor pur subiecti
ve, cum ar fi organizarea defec
tuoasă, aprovizionarea greoaie cn 
materiale și lipsa brațelor de 
muncă. Consideri nd că primele 
două cauze au fost lămurite, am 
căutat să stabilim adevăratul mo
tiv pentru care pe șantier a e- 
xistat și se menține' în continua
re o nepermisă fluctuație de

la realizarea sarcinilor este așa
dar, din capul locului, esențială. 
Avem tineri ca Florian Știube — 
șeful unei echipe de zidari, Vio
rel Moga, Traian Săbău — mo
zaicari, Mihai Tegle, Carol Iacob, 
Rukert Iosif — faianțau și foar
te mulți alții, care se bucură de 
aprecierea unanimă pe șantier, 
care se mențin lună de lună evi- 
dențiați în întrecerea socialistă. 
Numai că nici noi, nici conduce
rea șantierului nu ne putem de
clara mulțumiți de toți tinerii

RESPECTAREA
TERMENELOR

muncitori, care determină nenu
mărate neajunsuri în activitatea 
colectivului și în primul rind o 
permanentă lipsă de muncitori 
calificați și necalificați. Desigur, 
esențial rămâne faptul că acesto
ra nu li s-a asigurat pe toată pe
rioada anului un cîștig corespun
zător, fiindcă nu li s*a asigurat în 
permanență front de lucru. Dar 
cadrele au plecat și pentru fap
tul că aici conducerea șantieru
lui s-a ocupat cu totul insuficient 
de asigurarea unor condiții co
respunzătoare de cazare a mun
citorilor și îndeosebi a tinerilor 
constructori, nefamiliști.

— Jumătate din efectivul nos
tru sînt tineri — spune maistrul 
Florian Zaharia, secretarul orga
nizației U.T.C. Participarea lor

din organizația noastră. Ni se 
semnalează deseori întârzieri de 
la serviciu și lipsuri nemotivate. 
Deși nou constituită, organizația 
a analizat aceste abateri și a sta
bilit anumite măsuri. Considerăm 
însă că la rîndul nostru trebuie 
să fim mai mult ajutați. Nu este 
rezolvată încă problema transpor
tului în comun, din oraș spre 
șantier. Dimineața, autobuzele 
care vin spre stațiune sînt ex
trem de solicitate, pentru că bă
ii® au intrat într-un sezon aglo
merat. în aceste condiții, întâr
zierile sînt inevitabile. Am cerut 
conducerii întreprinderii să in
tervină pe lingă I.G.O. pentru a 
suplimenta numărul de curse, dar 
cererea noastră a rămas fără răs
puns.

Activitatea nesatisfăcătoare a 
tinerilor pe șantier și mai ales 
fluctuația lor se datoresc și con
dițiilor proaste în care o bună 
parte dintre aceștia locuiesc.

— Locuim în acest dormitor 20 
de tineri, spune instalatorul loan 
Iova, toți absolvenți ai școlii pro
fesionale. In iarnă n-am avut 
căldură și nici pături suficiente ; 
lenjeria se schimbă foarte rar, 
n-avem dulapuri, hainele ni la 
ținem pe pereți, acoperite cu zi
are. Deși stațiunea are ape ter
male și s-ar fi putut introduce 
apa caldă în spălătoare și chiar 
pentru încălzit, nu s-a făcut a- 
cest lucru. Unele dormitoare sînt 
aglomerate, cu paturi suprapuse. 
Am cerut radioficarea barăcilor, 
dar și această pretenție a fost 
considerată prea exagerată, deși 
stațiunea dispune de o stație ca
pabilă să suporte cîteva difuzoa
re în plus. Din cauza acestor con
diții, mulți dintre colegii noștri 
au plecat pe alte șantiere.

în timp ce o bună parte din
tre constructorii orădeni locuieso 
în astfel de condiții, întreprinde
rea județeană de construcții chel
tuiește anual peste 3.000.000 lei 
cu transportul muncitorilor nave
tiști, sumă suficientă pentru con
strucția unor cămine confortabi
le în care aceștia să fie cazați și 
prin care 8-ar rezolva definitiv a 
problemă acută, nu numai în 
prezent, dar șl în viitorii ani. 
Pînă atunci însă, se impune pe 
de-o parte crearea confortului 
strict necesar în barăcile existen
te, îmbunătățirea în acest sens a 
condițiilor de viață ale tinerilor 
constructori iar pe de altă parte 
o preocupare permanentă din 
partea conducerii întreprinderii 
județene și a grupului 1 construc
ții, pentru aprovizionarea șantie
rului respectiv cu materialele și 
forța de muncă necesară, pentru 
recuperarea în aceste zile a râmi* 
nerilor în urmă.
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Intervenția reprezentantului Remăniel
18 statein Comitetul celor

GENEVA 20. — Corespondentul 
transmite : La Geneva a avut loc 
Comitetului celor 18 state

Agerpres, 
marți o nouă ședință ■ 
dezarmare.

■O«COTA N. — O«riW- 
Icaiil Aiervrn. M. Crirtai*- 
mr- tnBMite t La M Bal a 
faal HareaU Ziaa BomialH la 
Mirai ixaaxillel ^»matlaaala 
^Aateaatinna 1MT.

Staalal BavabllcH BadallaM 
Ka—Laxa a faa> aid lat ta canal 
•a. lact «a V. F. Praadalav. 
prncAlatelt Ceai lie ral al Excea- 
Ut al la-m’-J ari»caoaa Maa- 
aara. 4a alta penaaaa atlcl-

Primul care a luat cuvîntul a 
fost șeful delegației cehoslovace. 
Tomas Lahoda. El a insistat asu
pra necesității discutării proble
melor legate de dezarmarea nu
cleară, care, după părerea sa, re
prezintă baza tratativelor pentru 
dezarmarea generală și totală. 
Delegatul cehoslovac a relevat 
Importanța creării de zone denu- 
dearizate și a insistat pentru in
terzicerea folosirii în scopuri mi
litare a fundului mărilor și ocea
nelor.

în Intervenția sa, șeful delega
ției române, ambasadorul Nico- 
lae Ecobescu, s-a pronunțat în 

. favoarea distrugerii mijloacelor 
de ducere a războiului, prin mă
turi atotcuprinzătoare de dezar
mare. După ce a făcut o trece-

Problema 
vietnameză 

kfe 

activitate 
la Paris

Cele patru delegații partici
pante la tratativele în patru 
de la Paris in legătură cu pro
blema vietnameză desfășoară 
o intensă activitate, ceea ce 
confirmă intrarea intr-o nouă 
fază a acestei conferințe. 
Șeful delegației R. D. Viet
nam, Xuan Thuy, a făcui cu
noscut punctul de vedere al 
guvernului său in cedrul unei 
cuvîntări pronunțate la un 
prînz oferit in cinstea re la 
clubul presei anglo-americane 
din Paris. Tran Hoai Kata, 
membru al delegației Frontu
lui Național de Eliberare dm 
Vietnamul de sud. a nbiimtti, 
în cadrul unei întilniri eu re
prezentanți algerieni, ctrtcît- 
rul pozitiv al propunerilor a 
zece puncte prezentate de 
F.N.E. „Problema prezentei 
forțelor armate in Vietoiiwiî 
de sud va fi reglementată de 
către părțile vietnameze intre 
ele, a declarat eL Statele Uni
te și aliații lor nu trebuie ta 
se amestece în această pro
blemă *.

S-a anunțat, pe de ebi 
parte, că locțiitorul țefuhd 
delegației americane, Ltncren- 
ce Walsh, și diplomatul ati- 
gonez Nguyen Xuan Phong 
au avut o întrevedere, tn 
cursul căreia au discutat poti- 
bilitatea coordonării pozițiilor

re ta i ev îstl a chelinustilar mi
litare în nltimit 70 de am. jefui 
delegației române a menționai că 
acestea an «tins cifra de 4 COD 
m «1 fard** dolari, nună care ar R 
putut asigura alimentarea faitie- 
gît populații a gidsulci ta aceas
tă perioadă, ehmmînd tetodată. 
și crin de lorii ipțr dta Lmne- 
Vorhitorul s-a ocupat ta cotai* 
nuare de stadrâl neCDCtamor ta 
problema dezazmării. reies ind că 
discuțiile de pină amm Ba M 
dus *11 adoptarea hm xta**ri r- 
fectivc de dezarmare, ci ewawti 
a unor acorduri referitoare ta ■*- 
nele măsuri colaterale. «sere. dep 
îți au însemnătatea lor firească, 
nu afectează cursa înarmărilor, 
stocarea wk» cantități tot mai 
mari de arme care constituie O 
primejdie pentru pacea hm. 
Vorbind despre proiectele de de
zarmare supuse Cocii totul ni ce
lor 18 în 1962, ambasadorul E- 
cobescu și-a exprimat regretul că 
tratativele pe marginea acestora 
nu s-au soldat cu rezultatele do
rite, apoi s-au întrerupt H a *- 
mințit că Adunarea Generală a 
O.N.U. a cerut expres conferin
ței celor 18 de la Geneva să de
pună noi eforturi în vederea rea
lizării unor progrese substantxata 
pentru ajungerea la un acord ta 
problema dezarmării generata ti 
totale sub nn control intSTkStta- 
nal efectiv. în încheiere. Nksdre 
Ecobescu a subliniat d, pentru 
succesul tratativelor, trebuie era
tă o atmosferă de Încredere Kră 
proci, ceea ce presnpone da 
partea tuturor țărilor ae(i*al care 
tă promoveze destindere*. ta*e- 
legerea și cooperare* între «u-

jllWCT V. T Canari

De/acerdurile
din Partidul ialist Italian
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VIETNAMUL DE SUD

Lupte crinceue pe colina 937

a rs-

itz ■ fcra Evoluția navei
Ec hi pajul navei spa

țiale ^Ăpulta-ir* ți-a pe
trecut ziua du marți pre- 
garhtau-se pentru sosi
rea in apropierea Lunii 
ia după-anuaaa zilei de

Dispariția 
misterioasă

«tsr nil taW< A mwrtL 
taft itat i-ăr. ItamBer ? Ști*

• LA GENEVA A luat talr- 
ait marți cea de-a S-a Seiiun» 
a Consiliului Conferinței O.N.U. 
pentru Comerț si Dervaltare. 
Luînd cuvîntul în ședința de 
încheiere, șeful delegației ră
mâne Gheorghe Dolgn a tarii* 
tat asupra necesității de a re 
realiza zone dc acord mal 
largi în elaborarea sarcinii ar 
U.N.C.T.A.D în cel de-al Il-lea 
Deceniu ah dezvoltării, astfel 
Incit în cadrul organizației ta 
se impună spiritul cooperării vi 
al înțelegerii reciproce. In 
acest sens, a subliniat el. tre
buie studiate in mod mai apro
fundat metodele de lucru, re- 
nuntîndu-se la sistemul grupă
rilor, abordîndn-se practica dez
baterilor comune în care fie
care țară își poate aduce con
tribuția sa.

• DUPĂ CUM transmit® 
postul de radio Conakry, pre
ședintele Guineei. Seku Ture, 
a sancționat sentința ce preve
dea pedeapsa capitală pentru 
grupul de complotiști. acuzați 
că au acționat în vederea râ«- 
-turnării actualului regim guJ- 
aeez.

COMUNICATUL 
SOVIETO-COREEAN

• IN COMUNICATUL ea 
privire la vizita in R.P.D. Ce* 
reeană a Iui Nikolai Podgornîi, 
președintele Prezidiului Sovie
tului Suprem al U.R.S.S.. se 
arată că în cursul convorbiri
lor purtate cu Kîm Ir Sen, se
cretar genera] al C.C. al Parti
dului Muncii din Coreea, preșe
dintele Cabinetului de Miniștri, 
■-a făcut un schimb de păreri 
In legătură cu dezvoltarea re
lațiilor de prietenie și colabo
rare dintre popoarele sovietic 
și coreean în probleme Interna
ționale de interes comun, pre- 
cuțn și cu privire Ia unele pro
bleme actuale ale mișcării co
muniste și muncitorești inter
naționale.

Cele două părți — se arată 
în comunicat — consideră că 
pentru consolidarea unității

pe
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R. P. BULGARIA : Construcții noi Io Burgcs

Brvu^bytalA*d jta U tt^dwre*

• O PVTtXvreA fartreă 
a-u peoBoa 1B M*£taa du IbbI 
tree wart! ta MCBta«ta fBwntîlor 
Marx Cta R-D CreerenA. Vtotal 
a du >• fcr. pr

>e vtrtal Han. taadx d< ț l<2 
a »-a aatarrezt un arat d* <A-

• ooboriî ta traua tret grade.

S.EXT.O. SUB SEMNUL 
DIVERGENȚELOR

• LA BANGKOK a-a deschis 
zaani cea de-a 14-a sesiune 
aau al A a CuBADaJui Seato. La 
actuala reuniune participă re
prezentanții Australiei, Noii 
ZeetaBde. Filipinelor. Taila*- 
dei. Angliei și Statelor Unite 
ale Americu precum și nn ob- 
aervatar din partea Pakistanu
lui. Ca și in anii precedențl. 
Franța nu ia parte la sesiunea 
de la Bangkok. Aducind aceas
tă precizare. agenția Reuter 
subliniază că între Franța șl 
celelalte țări membre ale Seato. 
există divergențe de opinii în 
problema Vietnamului și în 
legătură en alte aspecte politi
ce majore.

iafce a ttapărwt «are
t ♦ FSaral -Cumedi-

ia, / a adaa rwil k ecra-

— de**ne de a fi catapleU
— a aibărr artatai ridicat la 
ra*< de lege kuataurat de 
DuaaBer. Sccaartatal a-a tre- 
M «ă facă risipă de imagi- 
■ațăe : reatitalea dta Haiti 
4-a «ferii o xndalia*re «ar
tă de iwpiriție.

De eiieva «De Davalier a 
dâaărat de pe primai plan 
al aeesei taddeie. O retrage
re de reaua cat ? La a impor
tantă recepție a lipsit. Na 
i-aa «ferii explicații. In 
teiiah amtoaxadoral săa la 
Waahîactaa a încercat aă-i 
e auri agi pe ziariștii ameri
cani — cn ajntaral tusei le
gatari icielsaiee ea Pori au 
Frinee — că Duvalier trăieș
te. Dar la cererea de a apa
re pe mirai ecran aau măcar 
in patetie. „v*eea“ atribuită 
lai Duvalier a dovedit o 
suspectă lipul de receptivi
tate.

S-ar părea că dictatorul 
este grav butnar. En cancer 
saa a heuH de inimi îl reți
ne in puL Un ziar oficial a- 
finni ®ă din ..cauza stării 
sănătății'* Dnralier și-a limi
tat activitățile. Probabil, nu 
mai comandă direct execuții
le...

Unii vorbesc despre o răs
coală la capital căreia Du
valier n-a mai fust decît un 
cadavru. Alții relatează că 
ofițerii superiori ar fî desem
nat un triumvirat care să-I 
aucceadă lui Duvalier. Nu
mele urmașilor tint păstrate 
in secret pentru a le ocroti 
viata căci faimoșii „tonton 
macoute* continuă să existe 
și să acționeze cu aceeași 
ferocitate.

Deocamdată, zvonurile 
Inundă orașul tăcut și Înfri
coșat, fn timp ce speranța 
mijește timidă...

M. R.

Bacarcad l' temprtaAcnlar ra- 
Kbaml ia cataen exteriar 
_M^M-cx>an' >i llretnm'.

Ca prflcjal Zilei kankalel la 
XX parii ta bajenatfatarea — 
IM Valeria Birbaleaea. petal 
Axeallel eeaaanlea tataia» la 
Maaeara. a aferit ea taeteU la 
can aa aanleipal npreieataati 
al Mlataieralel C«ner|alal Ex
terior d al altar miahten ee»- 
aaaan a> CJLSS. al Camenl 
l adaaxle 4» Canerl. f»ae|l»aarl 
aapertari ai MJLE. al t BJUS- 
■ eabri al read a cerii eeatrale a 
Axat iadei ie prieleaie aaviet^ 
itaiar preeam pi l»a CiebaCa- 
ra. laaire'ratai ea afaceri ad- 
la-.erim al Baatîniei la Maaeara.

•m^rirani an efectuat o uoni 
țrancmisîe de televiziune în culori 
în timp cc zburau deasupra A- 
fricii. Aceasta este cea de-a 5-a
emisitme de televiziune transmi
să de la începutul nrisiunii 
poDo-10-.

Ultimele știri anunțau că 
cn 19,04 (on Bucureștinlui) 
Amul spațial cabină-modnl

A-

ta 
tan- 

_______ ____  _ _ lo- 
re »fta ta o ctistmțn de «pro

re deptaaa r* o iBew* de 3 SA) 
ks pe oră-

1* acetașî tizxp na-
țiOBal de geografie al Statelor V- 
■Ktn a anunțat că. în cazul că 
cerni va fi senin, nava spațială va 
putea fi văzuta chiar ți cu ochiul 
nber în timp ce va evolua în a- 
propierea Lunii. Ea va apare ca 
nn obiect slab luminat ce se va 
deplasa în apropierea constelației 
Gone ni.

Ultima punere în funcțiune a 
motorului cabinei care o va pla
sa pe orbita lunară va avea loc 
mîMfflri în timp ce nava se va 
găsi în partea invizibilă a Lunii 
ți de aceea nu va putea fi urmă
rită de pe Pămlnt

Conferința de presă 

a lui Willy Brandt
Agenția D.P.A. anunță că 

în cadrul unei conferințe de 
presă, care a avut loc luni, 
■Willy Brandt, ministrul afa
cerilor externe al R. F. a Ger
maniei, s-a referit la declara
țiile făcute de W. Gomulka, 
prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., în legătură cu rela
țiile Poloniei cu R. F. a Germa
niei. Comentând propunerea lui 
W. Gomulka referitoare la în
cheierea cu R. F. a Germaniei 
a unui tratat interstatal pri
vind problema frontierele 
Willy Brandt a arătat că guver
nul vest-german nu poate 
jemna un asemenea tratat, de
oarece „Republica Federală a 
Germaniei nu are frontiere co
mune cu Polonia" și, în conse
cință. aceasta problemă urmea
ză să fie reglementată în ca
drul unui tratat de pace cu 
guvernul Germaniei reunificate. 
El a afirmat, pe de altă parte, 
că R. F. a Germaniei este gata 
să discute cu Polonia probleme 
Tămase in suspensie și să caute 
o reconciliere cu această țară. 
„Această reconciliere, a decla
rat ministrul de externe vest- 
german. este tot atit de im
portantă ca și cea care a avut 
lac cu Franță. Realizarea ei va 
fi, însă, fără îndoială, tot atit 
de lungă și dificilă". Willy 
Brandt a declarat că guvernul 
său este, în orice caz, gata să 
ducă tratative cu Polonia în 
vederea semnării unui acord 
cu privire Ia nefolosirea forței 
și este dispus să examineze pro
bleme privind asigurarea secu
rității europene.

Referindu-se la recenta recu
noaștere a R. D. Germane de 
către Cambodgia. ministrul de 
externe vest-german a precizat 
că guvernul său nu a rupt rela
țiile diplomatice cu această țară, 
deși a rechemat pe ambasado
rul său din Pnom-Penh. El a 
reafirmat, totodată, dorința 
Bonnului de a restabili relațiile 
cu statele arabe întrerupte de 
acestea din urmă, în 1965, în 
urma schimbului de ambasadori 
între R. F. a Germaniei și Is
rael.

Declarațiile fâcute ziarului nostru 
de Anja Lempinen, secretar al Uniunii

Tineretului Democrat din Finlanda

O Hnară din (ara Kaleval»! i blondd, cu părul tăiat xcurl 
ți cu ochelari cc subliniază ovalul fefoi. Zîmbotul nu o păa 
răsoțt» nici atunci crnd, concentrată, își adună gîndurile PȘnfru 
a răspunde unei întrebări. Vorbește fără să se zorească, stăruie 
asupra faptelor, le comentează atent, evitînd divagațiile inutile. 
Tînăra aceasta cu care stăm de vorbă în redacfia „Scînteii 
tineretului" și care, cu amabilitate, ne oferă un interviu, este 
Aeja Lempinen, secretar al Comitetului Central al Uniunii 
Tineretului Democrat din Finlanda (S.D.N.L}.

— Ofgeniza0a dumnoa- 
eoatrd este ctm cutd d- 
tttorilor noștri. Vă rugăm 
ei ne vorbiți despre pre
ocupările prezente ale U- 
munii Tineretului Demo
crat din Finlanda...

— In ultimii ani l-au produs 
In Finlanda multe schimbâri și 
aerase schimbări au influențat, 
firește, și activitatea pe care o 
desfășurăm. Un element re
marcabil îl prezintă politizarea 
mai profundă a generației ti
nere, adică o mai stăruitoare, 
preocupare a tineretului fofâ 
do via*a politică. Organizația 
noastră a avut dintotdeauna 
un caracter politic, dar acesta 
a fost accentuat, în ultima vre
me. Preocuparea nr. 1 t-a de- 
Kde la organizarea timpu- 

er al tineretului la acti
vitatea politică de mesă. Ul
timul congres al Uniunii, des- 
foțurat In urmă cu doi ani, a 
precizat această orientare. 
Trebuie să ținem seama de ten
dințele care se manifestă în 
rindul tineretului. Există un 
protest al tineretului, o nemul
țumire a acestei generații, îm
potriva stărilor de lucruri ana
cronice. Studențimea cunoaște 
un proces semnificativ, o aspi- 
rafie clar exprimată spre o de
mocratizare profundă. Se vor
bește și se scrie mult despre 
socialism și se manifestă un 
vizibil interes fafă de ideologia 
socialistă. Organizația noastră 
a încercat și încearcă să-și a- 
dopteze formele de activitate 
nodor realităfi. Perioada cea 
mai grea a căutărilor, a expe
rimentărilor, a trecut ji, în prin
cipal, formele de activitate co
respunzătoare cerinfelor ac
tuala au fost găsite. Uniunea 
Tineretului Democrat a devenit 
o organizație matură — în a- 
cest an împlinește 25 de ani 
de existentă, eveniment pe care 
îl vom sărbători. în vară, in
tenționăm să organizăm două 
mari întilniri ale tineretului. în 
iulie, vom deschide, la Naan- 
tali, aproape de Turku, o ta
bără internațională, iar mai 
tîrziu, în aceeași localitate, se 
vor desfășura „zilele forjei ti
nerești". Cu acest prilej, vor 
□ vea loc seminarii, demonstra
ții și diverse aejiuni politice.

— Cum evoluează le
găturile organizației dum
neavoastră cu celelalte or
ganizații de tineret din 
Finlanda P

_— Modificările produse în 
viafa politică, intrarea comu
niștilor în guvern, au creat un 
cadru nou colaborării cu cele
lalte organizații de tineret, mai 
ales cu forfele de stingă. Avem 
contacte cu toate organizațiile 
de tineret ale partidelor gu
vernamentale și, în mod deo
sebit, cu tineretul celor dou<i 
organizații social-democrate. 
Am organizat în comun mai 
multe acțiuni, demonstrații de 
sprijin pentru lupta eroică a 
poporului vietnamez, am pre
zentat cereri comune pe plan 
comunal și parlamentar. Ne 
preocupă problema dreptului 
de vot al tineretului. Mișcările 
de tineret cer drept de vot de 
la 18 ani, însă, unele propu
neri prezentate în parlament 
prevăd stabilirea „vîrstei elec
torale* la 20 ani (în loc de 21 
ani). în sfîrșit, cooperarea în
tre organizațiile noastre se 
dezvoltă și pe plan local.

— O întrebare de alt 
ordin: care sînt modali
tățile realizării unei înțe
legeri care si aducă o 
pace trainică și securitate 
în Europa P

— Cred că există certe posi
bilități pentru realizarea secu
rități europene : actuala situa
ție pe continent creează pre
mise favorabile în această di
recție. Realizarea lor necesită, 
însă, o acțiune intensă a tu
turor forfelor interesate în vii
torul pașnic al Europei pentru 
a se ajunge la o reală secu
ritate europeană. în acest con
text putem plasa și inițiafîva 
Finlandei. Politica guvernelor 
europene trebuie să se fundeze 
pe recunoașterea realităților 
postbelice, inclusiv a existentei 
celor, două state germane și 
trebuie să ducă la lichidarea

(iraohonă a blocurilor militar*. 
Securitatea Europei se poate 
baza numai pe suveranitatea 
deplină a fiecărui stat euro
pean. Este cel mai înalt prin
cipiu care trebuie să guver
neze relațiile intereuropene. 
Fără independență nu poate 
exista securitate. Tineretul de
mocrat finlandez consideră că 
generația tînără poate acționa 
eficient în direcția statornicirii 
unui climat de încredere re
ciprocă în Europa și apreciază 
că este necesar ca problemele 
securității europene să fie «tă- 
ruitor explicate tineretului.

— Can aste părerea 
'dumneavoastră despre ini
țiativa U.T.C. In legătură 
cu securitatea europeană ?.

— Asemenea întilniri, cj 
„masa rotundă" pe care U.T.G 
o organizează la București, sînt 
deosebit de utile, valoroase, 
deoarece, tinerii Europei tre
buie să se întilnească și să dis
cute problemele continentului. 
Chiar dacă în unele probleme 
punctele de vedere nu coincid, 
tinerii pot să acționeze în co
mun, sub semnul a ceea ce îi 
unește : aspirația către o pace 
trainică. Divizarea artificială a 
continentului, focarele de ten
siune, problemele aflate în sus
pensie și nerezolvate de mulți 
ani — ne preocupă pe noi, cei 
din generația tînără. Tntîlnirile, 
contactele bilaterale și multi
laterale, ne pot favoriza ur» 
schimb de păreri sincer, des
chis. Fiecare organizație acti
vează în condiții specifice și de 
acest fapt trebuie să țină sea
ma toți ceilalfi parteneri. In 
multe probleme importante, 
principalele mișcări ale tine
retului pot găsi elementele unei 
atitudini comune. Esențial, 
după părerea mea, este să ne 
întîlnim, să discutăm, lată do 
ce prețuiesc în mod deosebit 
„masa rotundă" inijiată do 
U.T.C....

— Cum apreciați legă
turile dintre U.T.C. ți or
ganizația dumneavoas
tră P

— Sintem foarte satisfăcut! 
de faptul că am avut din tot
deauna și avem și în prezent 
relații bune, prietenești cu 
U.T.C. Uniunile de tineret co
muniste și democrate au astăzi 
în lume multe sarcini comune 
și relafiile cu U.T.C. le consi
der drept pozitive în acest sens. 
Dăm o înaltă apreciere acti
vității U.T.C., muncii tineretu
lui român. Urmărim cu mult 
interes succesele României so
cialiste, care se pregătește să 
sărbătorească 25 de ani de 
viafă nouă. în cursul vizitei, 
m-a impresionat volumul acti
vității constructive. Sînt con
vinsă că și această vizită va 
contribui la o mai bună cu
noaștere reciprocă a proble
melor specifice ale organizații
lor noastre. Reprezentanții ti
neretului democrat finlandez 
vor veni în România, în acest 
an, în mai multe rînduri. Ne 
bucură, repet, posibilitatea pe 
care o vom avea de a lua 
parte la „maso rotundă", iar în 
septembrie vom fi bucuroși să 
salutăm, la Helsinki, o dele
gație a U.T.C. înmulfirea con
tactelor directe este un lucru 
bun, din care colaborarea 
noastră va avea numai de cîș- 
tigat...

EUGENIU OBREA
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