
Proletari din toate țările, uniți-vă'

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

ANUL XXV, SERIA II NR. 6194 6 PAGINI — 30 BANI JOI 17 APRILIE 1969

Ieri în Sala Palatului Marii Adunări Naționale s-a deschis

A Vll-a Conferință a Uniunii
Asociațiilor Studențești din România

A LUCRĂRILOR

in timpul lucrărilor Conferinței U.A.S.R.
Foto: O. PLEC AN

Adunări 
deschis 

lucrările

La Palatul Marii 
Naționale s-au 
miercuri dimineața 
celei de-a Vll-a Conferințe a 
Uniypii Asociațiilor Studen- 
țe^ffîn România.Cțui/erinfa reunește peste 
500 de delegați aleși de tine
retul studios, reprezentând cei 
peste 145 066 de studenți din 
întreaga țară. Alături de ei se 
află numeroși invitați — mem
bri ai C.C. al P.C.R. și ai gu
vernului, conducători ai unor 
instituții centrale și organiza
ții obștești, personalități ale 
vieții științifice și culturale, 
rectori ai instituțiilor de în- 
vățămînt superior, profesori 
universitari alte cadre di
dactice, activiști de partid, ai 
U.T.C. și U.A.S.R., tineri 
muncitori din întreprinderile 
Capitalei, elevi din ultimele 
clase de liceu.

Moment remarcabil in via
ța studențească din țara noas
tră, actuala Conferință se des
fășoară după ce plenara C.C. 
al P.C.R. a adoptat măsuri 
pentru îmbunătățirea învăță- 

Ițșiîntului superior, a învăță- 
mîntului de toate gradele, 

*ctnd în toate centrele univer
sitare se aplică noua Lege a 
învățămîntului.

Conferința va analiza pe 
larg activitatea desfășurată de 
U.A.S.R. și va dezbate cele 
mai importante probleme cre
ate de necesitatea sporirii con
tribuției Asociațiilor Studen
țești la perfecționarea școlii 
su^aricare romanești, la for
marea și educarea temeinică 
pentru muncă și viață a viito
rilor intelectuali ca slujitori 
devotați ai României socia
liste.

După cuvîntul de deschide
re rostit de Mircea An
gelescu, președintele Consiliu
lui U.A.S.R., secretar al C.C. 
al U.T.C., Conferința a ales 
organele sale de lucru.

Delegații au aprobat apoi, 
în unanimitate, următoarea 
ordine de zi: Raportul de 
activitate al Consiliului 
U.A.S.R i Raportul comisiei 
de cenzori; adoptarea noului 
Statut al Uniunii Asociațiilor 
Studențești din România ; a- 
legerea Consiliului Uniunii 
Asociațiilor Studențești din 
România și a Comisiei de cen
zori.

Raportul de activitate al 
Consiliului a fost prezentat de 
tovarășul Mircea Angelescu, 
iar raportul Comisiei de cen
zori de tovarășul Ilie Gavrilă, 
președintele Comisiei.

Pe marginea acestor rapoar
te au avut loc dezbateri.

Lucrările Conferinței con
tinuă.
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ÎNALTA
RĂSPUNDERE

GRIGORE ARBORE

Dimineața zilei de ieri a 
consemnat un eveniment de 
amplă rezonanță în viața u- 
niversitară a patriei: deschi
derea lucrărilor Conferinței 
pe țară a U.A.S.R. Prilej de 
meditație asupra fenomenului 
universitar, a amploarei aces
tuia, a efervescenței pe care 
o imprimă, în viața culturala fi socială a țării, prezența ti
neretului studios, cu fervoa
rea și dinamismul său, cu as
pirațiile și înalta sa responsa
bilitate civică în slujirea idea
lurilor poporului, ale socialis
mului.

In amfiteatrele țării învață 
azi 145 000 de studenți. De 
șase ori mai mult ca în 1938. 
Dincolo de cifre, și aceasta 
nu mai este de mult un se
cret pentru nimeni, se ascun
de o realitate impresionantă. 
Nu este, desigur, în intenția 
noastră, să facem un comen
tariu pe larg al implicațiilor 
ce le presupune în viața so
cială a țării această mutație 
de proporții, care este foarte 
departe de o simplă creștere 
numerică. La cea mai ele
mentară privire se pot bănui 
imediat cite mecanisme ale 
societății au fost angrenate 
pentru această schimbare. Se 
pol intui sumele alocate pen
tru dezvoltarea învățământu
lui, se poate intui un efort 
constant și general, o politică 

i

I
I

plină de consecvență îndrep
tată spre progresul spiritual al 
națiunii. Germenii viitoarei 
spiritualități a țării sînt con
centrați în astfel de cifre, 
care, dacă ar fi desprinse de 
contextul istoric din care fac 
parte, nu ar avea nici o sem
nificație. De la plugul de 
lemn cu care se ara încă la 
începutul secolului în unele 
regiuni, și pînă la mijloacele 
ultramoderne pentru înfăptuit 
aceleași operații, distanța este 
incomensurabilă. Capacitatea 
creatoare a omului, forța lui 
inventivă, nu se pot desfă- 

(Continuare în pag. a IV-a)

Cum valorificăm
INTELIGENTA TEHNICĂ?

ezvoltarea explozivă a 
științei și tehnicii se 
resimte direct — după 
cum se știe — și în 

modul de organizare a în
treprinderii moderne, în struc
turile eî intime. Astfel de trans
formări se produc nu numai sub 
raportul tehnico-material ci și 
socio-uman, aceasta însemnînd 
schimbări profunde din punct 
de vedere al componenței socio- 
profesionale, a resurselor uma
ne ale întreprinderii, al capaci
tății lor de adaptare la cerințe
le progresului tehnic precum șl 
al capacităților lor de a im
pulsiona nivelul tehnic deja asi
milat, de a-1 adopta în mod 
creator. Un rol din ce în ce mal 
important revine acum procesu
lui de integrare în producția cu
rentă a celor mai noi rezultate 
ale științei șl tehnologiei mon
diale șl ca atare pe plan socio- 
profesional, tehnicienilor de 
înaltă calificare, inginerilor, 
specialiștilor.

Schimbările care au loc în ca
drul resurselor umane de care 
dispune întreprinderea nu an
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• RAPORTUL DE ACTIVITATE
AL CONSILIULUI U.A. S.R

prezentat de tovarășul Mircea Angelescu
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• Din cuvîntul participanților

numai un simplu caracter pro
fesional ci, în măsura în care în 
ele se integrează grupuri mari de 
oameni și cînd privește structuri 
de organizare a unei asemenea 
celule social-productive — în
treprinderea — ele au o mare 

• Ponderea activității socotite „neingine- 
rești“ oscilează între 25—90 la sută • Un bun 
conducător = un bun inginer -f- ... • Ce înde
părtează pe ingineri din raza mișcării de ino
vații ? • Un amfiteatru fără cursanți : biblio
teca tehnică.

importanță socială și în acest 
sens sînt privite și de sociolo
gia muncii. Toate aceste coman
damente cărora le este supusă 
întreprinderea modernă în toa
te țările puternic industrializa
te sînt pe deplin actuale și uni

tăților productive din industrie. 
Măsurile luate de conducerea de 
partid și de stat pentru dezvol
tarea învățămîntului superior 
în țara noastră se concretizează 
printre altele în creșterea con
tinuă a numărului de specialiști 

cu^ pregătire tehnică. Astfel, nu
mărul inginerilor a crescut de 
la 9 000 în 1948 Ia aproape 100 000 
în 1969. Acest număr impresio
nant de specialiști, această ca
tegorie a intelectualității tehni
ce este de așteptat să-și aducă

AMBASADORUL REGATULUI NEPAL
Președintele Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, Nicolae Ceaușescu, a pri
mit miercuri, 16 aprilie a.c., pe 
ambasadorul extraordinar și ple
nipotențiar al Regatului Nepal în 
Republica Socialistă România, 
Bal Chandra Sharma, care și-a 
prezentat scrisorile de acreditare.

Cu acest prilej, au rostit cuvîn- 
tări, ambasadorul Regatului Ne
pal, Bal Chandra Sharma, și pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu.

După prezentarea scrisorilor

AMBASADORUL REPUBLICII KENYA
Miercuri, 16 aprilie 1969, pre

ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a primit pe 
ambasadorul extraordinar și ple
nipotențiar al Republicii Kenya 
în Republica Socialistă România, 
David Mathew Kayanda, care 
și-a prezentat scrisorile de acre
ditare.

Cu acest prilej, au rostit cuvân
tări ambasadorul Kenyei și pre
ședintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu.

După prezentarea scrisorilor de

IN CAMPANIA AGRICOLĂ

W IMPERATIV:
ARMONIZAREA RITMURILOR

Ultimele zile au permis țărani
lor cooperatori să execute lucrări 
în cîmp pe suprafețe întinse ; 
continuă în ritm rapid însămînța
rea culturilor timpurii, se desfă
șoară pe un front larg pregătirea 
terenului pentru însămînțarea po
rumbului. Ca urmare, în județul 
Argeș, foarte multe cooperative 
agricole au încheiat lucrările din 
urgența I. Printre acestea se în
scriu în primul rînd cele din Bîr- 
logul, Negraș, Valea Mare, Sîr- 
bești, Comățel, Golești, Ștefă- 
nești. Intr-un stadiu avansat se 
găseau la sfîrșitul săptămînii și 
C.A.P. Babaroaga, Dumbrăveni, 
Zidurile. Duminică s-a lucrat in
tens la Mozaceni-Deal, Negraș, 
Bîrlogul, Slobozia-Trăznitu, Izvo
rul, precum și în zona luncii Ar
geșului. Intr-o singură zi Ia 
C.A.P. Izvorul s-au însămînțat cu 
mazăre peste 40 hectare și au fost 
pregătite pentru însămînțarea 
florii-soarelui alte 40 de hectare, 
în toate sectoarele de producție 
ale C.A.P. Dumbrăveni au fost 
mobilizate forțele de care unita
tea respectivă dispune la însămîn- 
țarea ovăzului, borceagului și 
mazării. Alături de cele 10 trac
toare au lucrat duminică și 40 de 
atelaje. In aceeași zi pe tarlalele 
C.A.P. Topoloveni 4 tractoare 
pregăteau terenul pentru însămîn
țarea celor 300 hectare planifica
te. Hărnicia cooperatorilor din 
Negraș s-a evidențiat încă o dată 
prin aceea că ei sînt cei dintîi 
care au semănat cu floarea-soa- 
relui cele 25 hectare care sînt tre
cute în situația operativă a ju
dețului. Pînă sîmbătă seara însă- 
mînțaseră 101 hectare din cele 
105 stabilite prin plan. Mai slab 
se prezintă cooperatorii din Șer- 
bănești. și Gliganu, Teiu și Cos- 
tești care au însămînțat pînă 
prezent suprafețe restrânse, 
toate că țăranii cooperatori 

în 
Cu 
din

o valoroasă contribuție la știin- 
țificizarea producției. Rolul spe
cific al acestei categorii socio- 
profesionale este definit prin ac
tivitatea sa predominant intelec
tuală și originală, prin responsa
bilitatea pe care și-a asumat-o 
în vederea dezvoltării și aplică
rii rezultatelor științei moderne, 
a conducerii activității de pro
ducție. Complexitatea rolului 
acestei categorii decurge din 
multiplele funcții pe care ingi
nerul le are în cadrul întreprin
derii — aceea de cercetare, con
cepție, proiectare, conducere, a- 
«îstență tehnică a producției 
propriu-zise și care impun și 
o pregătire adecvată a acestor 
oameni.

Sub acest aspect — anume a- 
cela al modului cum inginerii se 
realizează ca grup socio-profe- 
sional, a modului cum răspund 
ei rolului pe care șî l-au asu
mat — o cercetare sociologică

H. ENE

(Continuare în pag. a V-a) 

de acreditare, președintele Con
siliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, a avut o convorbire 
cordială cu ambasadorul Regatu
lui Nepal, Bal Chandra Sharma.

Le ceremonia prezentării scri
sorilor de acreditare și la convor
birea avută au participat Con
stantin Stătescu, secretarul Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România, și Comeliu M3- 
nescu, ministrul afacerilor exter
ne. Ambasadorul Regatului Ne
pal a fost însoțit de membri ai 
ambasadei.

acreditare, președintele Consiliu
lui de Stat, Nicolae Ceaușescu, a 
avut o convorbire cordială cu 
ambasadorul Republicii Kenya, 
David Mathew Kayanda.

La ceremonia prezentării scri
sorilor de acreditare și la con
vorbirea avută au participat Con
stantin Stătescu, secretarul Con
siliului de .Stat al Republicii So
cialiste România, și Cornpliu Mă- 
nescu, ministrul afacerilor exter
ne. Ambasadorul Republicii Ke
nya a fost însoțit de membri ai 
ambasadei.

județul Argeș au depus eforturi 
susținute în actuala campanie, au 
rămas încă multe lucrări a căror 
execuție urmează a fi urgentate. 
Ultima situație operativă relevă 
o stare de lucruri nu prea îmbu
curătoare. Din totalul de 57 957 
hectare planificate a fi semănate, 
au fost realizate doar 4 633. Din
tre acestea numai 398 (din 1217 
planificate) au fost însămînțato 
cu mazăre boabe, 542 hectare cu 
ovăz (plan 1060) iar legume nu
mai 264 hectare din 1900 prevă
zute inițial. Plantele de nutreț — 
lucerna și trifoi —- au aceeași 
soartă : procentul de realizare 
fiind extrem de mic. Evident, si
tuația omintită pune în fața or
ganelor agricole și în special a 
unității lor direct productive, 
pentru zilele care urmează, sar-

Literatura noastră
in perspectiva
universalității

EDGAR PAPU

Ideea de universalitate a unei 
literaturi presupune circulație 
planetară, cel mai adesea cu o 
acțiune fecundă asupra altor cul
turi. Pe lîngă aceasta, însă, ideea 
se mai aplică doar la simpla po
sibilitate a unei atari radiații, 
care, din diferite rațiuni, n-a 
ajuns încă a fi valorificată la în
treaga ei scară de posibilități. 
Acest din urmă aspect e de na
tură să creeze un fel de incer
titudine, care nu poate fi 
risipită decît prin acțiunea fac
torului larg comunicabil. Or, noi 
sîntem lipsiți tocmai de-o aseme
nea apostilă a confirmării din a- 
fară în toată plenitudinea ei, me
nită să ne dea încredere și sigu
ranță. Sîntem lipsiți, cu alte cu
vinte, de conștiința certă că lite
ratura noastră a atins nivelul uni
versalității.

De aceea întregul nostru efort 
de astăzi în literatură este să a- 
tingem acest nivel. Faptul con
stituie, neîndoios, un stimul pen
tru tinerii noștri scriitori, care se 
văd, astfel, invesitiți cu o mare

Uzina de micromotoare electrice 
Pitești- Vasilica Andreica — tî- 
năra din fotografie — se distinge 
prin rezultatele sale în secția 

motoare asincrone

cini deosebite a căror realizare va 
fi posibilă numai printr-o orga
nizare superioară a muncii, prin
tr-o folosire judicioasa a tuturor 
forțelor de care se dispune.

In județul Vîlcea cu toate că 
temperatura se menține mai scă
zută iar terenul este umed, situa
ția este mai bună deși $i aici «â 
mențin diferențe mari de la o 
unitate la alta. La 13 aprilie ară
turile de primăvară erau efectua
te în procent de 86 la sută, pro
cent care ar fi putut fi mai ridi
cat dacă s-ar fi muncit în toata 
unitățile cu aceeași intensitate pe 
parcelele zvîntate cu atît mai 
mult cu cît timpul a permis acest

v. rAvescu

(Continuare în pag. a V-a)

OPINII

chemare. Dar el implică și o di
ficultate pentru ei, aceea a ob
stacolului pe care ni-I opune ori
ce început de cale. Tocmai aci 
am vrut să ajungem pentru a ne 
fixa pe coordonate reale. Tinerii 
noștri scriitori se cuvine a fi fe
riți de handicapul dificil și para
lizant al conștiinței de început. 
Stimularea lor trebuie dirijată țn 
altă direcție, aceea de a menține, 
de a spori, de a aduce la un 
punct culminant valorile unei 
culturi care și-a creat o tradiție 
și o vechime. Pentru aceasta s-ar 
cere, în primul rind, eliminată in
certitudinea în ceea ce privește 
universalitatea literaturii noastre. 
O asemenea universalitate poate 
fi amplu constatată încă de-a- 
cum vreo șapte decenii, de pe la 
sfîrșitul veacului al XfX-lea. Că 
faptul nu s-a cunoscut în străină
tate se datorește numai unei 
proaste politici culturale în tre
cut, iar nu unei deficiențe a lite
raturii noastre din tot acel secol.

(Continuare în pag. a II-a)
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CRONICA LITERARA

CORESPONDENȚE DE PRIMĂ VARĂ!M b niotcicv-nu al
rramifti te» vsluntar-psttW-
r.<« M bena CONVTA»-
TOt RUTE. 1 Inițiativa cois<yor Iul la
CocnbtBatoi da oociuc atmrtir. ConMaaftil efumie 
Be-TOftL KaCaAr-a 81 Terrxcentr» J. cars na •**- 
-lajst. te seste rila. lactee terepvteAerii. aa 
plantai HtuM omaaer.rail au aâpat spații pen
tru Cori le-a •trântor. La acer*.»
a-a psrttrtpef Mata 2 tea d» Onart

La T-.TIMV MAGURJU - re lr_*w-*tîl MX- 
FAX LAXA — cate pese brigâri de museâ petriO- 
del. lnrs&lad 1 »88 tineri, ev toeepti terri U 
aMeeOvete twrredntaie n-eu evadencat, tn mod 

raMMTOe UTC «In aodavi Grupulu* 
LCM>. CsMbtetal P X-O O

tată e mera eaaktttee =r Mgrv
teeai Tr Mâg*i?vi»-A'.e«aMrta. ta perl

IrevoeaML, Drlmlvara fl-a tairat In drepturi-. 
Anotimp al tinereții fi al creației, ea ne aduce, tn 
aceste iile, not vețtl ale entuziuiDula! Întrecerii 
pe șantierele muncii volnntar-patriotice. Cores
pondențele sosi* pe adresa «landul ilnt elocvente. 
Spicuim cite va, din pofta ultiaoalor zile 1

GARDEROBA DV.

De la MEDIAS /Județul Rlbtu). LTVIA NTS TOR 
ne anunțfâ : ,,Zilnic, peats «M de tineri — elevi, 
muncitori,\funcționari — constitntțl în brigăzi. Ifi 
dăruiesc clteva oue muncii voi un ta r-patriotice. Stat 
„atacate- simultan toate punctele prevăzute ta an
gajamentul comitatului municipal U.T.C. : Împă
duriri în «cotorul silvic, stringer» de fler vechi 
etc. Totodată, lineal participi la amenajarea zo
nelor de agrement, a unui ..pare al copilului-, la 
amenajarea maiorilor riului Valea Mognef fl Ia 
construcția «tadionulul ..Gaz Metan-. Valoarea ta- 
crflrilor executate ln\aceste rila depăfeyte cifra de 
200 000 lel“.

C11 fapte asemănătoare au răspuns chemărilor 
organizației U.T.C. fi. tinerii de la «ate. MARCEL 
IAMANDI, secretarul comitetului U.T.C- din coo
perativa agricolă de producție din comuna COS- 
TACHE NEfTRI. județul Galați, ne vorbește despre 
contribuția tinerilor cooperatori din comuna u 
care — Intr-o singură ri — au săpat, prin — •**> 
voluntară, două sute de gropi pentru s'.a-tarr» 
copacilor pe terenurile erodate, au curățit t r*- 
amenajat parcul din centrul eon unei, au tagr. î 
sDatille verzi din curtea CmH aaemoriaJa «C. 
Negri- $1 au predat întreprinderii pentru colec
tarea metalelor 1 SOC kg. fler v»chl ..Etapă amia
ză — ne Bcrie ta continuare M_ Iamandl — echipa 
locală a susținut un meci de fotbal eu cea dîn. 
comuna Valea Mirului. S»ar*. maoetofoeial ■ fa«t 
pus în priză fi pașfl au alunecat în ritmul dan- 
fiulut...- j- ivDttrr <

MEDALII DE AUR PENTRU

Aseară, la Cau ziariștilor, 
Centrul de creație U.C.E.C.O.M. 
a prezentat „parada modelelor 
da primăvară-. Juriul, alcătuit 
din cronicari de modă, ai di
verselor publicații, a cercetat, 
împreună cu publicul, numai 
o mică parte din gama celor 
4M de modele noi, ce vor fi 
expediate pentru sezonul esti
val In rețeaua comercială. 
Moda viitorului anotimp păs
trează In general Linia fl cro
iala veștmintelor ce le-am 
purtat anul trecut, dar se poa
te remarca o aimțltoara reve
nire — referindu-ne la croiala 
feminină — la dimensiunea 
normală, proporțională a ro
chiilor pardesiii or gi corn pleu
rilor. In eeea ce privegte îm
brăcămintea băriMțUor, •- 
ceuta — inspirată -!.;J 
eratala angleiaaaeă — păstrea- 
zâ linia sobră, a claricolul 
ouau iu la două rlnduri. sau 
croiala sportivă, nțar evazatâ 
fl cambrată pe talie.

Se vor porta. In cnetianare. 
ansfumul de jerse <£!■ EXaă 
pură m fire sintetice, cati
feaua relată. fl vor apare a 
aer.e de medeie am : rochii fl 
Man pi ran croata <ttn mătase 
wgatarl C»U) Intr-o largă 
ga~ 1 da eujorL In geaeraL 
«Bretele avizate de cerneri 
pentru sanaul acesta dove
desc a bogată te taste de ero- 
UA <sr« ae armcetsează per
fect eu smsetura M culoarea

INVENȚIILE ROMÂNEȘTI
«I

la Salonul International de la Bruxelles

DORIȚIOcular

•e irw

tealto. b ST. GANESCC

Salonul internațio
nal anual al inventa
torilor de la Bruxel
les — uns din cele 
mai prestigioase ma
nifestări aie progre
sului tehnicii mondia
le — a marcat un nou 
succes al inventatori
lor români. 
noa3trfi a fost 
zeniă pentru a oară Ia acest 
cu patru lucrări. (Deși 
s-au aflat In concura 
peste o mie de lucrări 
ale inventatorilor din 
21 de țări cu veche 
tradiție Industrială si 
tehnică. 3 din cele J5 
de medalii de aur a- 
cordate au foit atri
buite invențiilor ro
mânești. Cea de a pa
tra invenție româ
nească prezentă la 
concurs a fost distin
să cu medalia de ver
meil (argint aurit).

Amănunte despre a- 
cest succes al Inven
tatorilor români 
oferit log. Ev 
Farago. de Îs 
dustnalexport-. 
ducătoarei delegației 
rnminp la Salonul de 
la Bruxelles :

ț— Invențiile roml- 
rtețti prezente la Sa
lonul international al 
inventatorilor de la 
Brțixelles. deachta Tn 
tre 91—38 martie a.e.. 
s-zu bucurat de o a- 
pfeciere unanimi, atlt 
rlln partea specialiș
tilor. rit și din par
tea vizitatorilor. Timp 
de 11 zile, ștandul ta 
care au fost expuse 
invențiile românești a 
fost asaltat cu nume
roase întrebări pri-

talon.

UN MAG?

ti

P
oezia trălețte astăzi un proces curios de proliferare monstruoasă In serii de țaplro- graf. Fenomenul poate fi pus, firește, pe seama, „ușurinței” de a fi modern, pe seama spaimei de a fi altfel derft modern. Nu este o reală nevoie de poezie ci un mimetism al tuturor formelor și „modalităților" de poezie. E de ajuns să apară un poet a- devărat pentru ca „stilul" a- cestuia să se multiplice neobișnuit. „Inflația" de care se vorbește Intr-o publicație nu tnspăimlntă dar nici nu poate fi trecută cu vederea. Cantitatea — se zice — are darul de a oferi hrană timpului care va sancționa calitatea. Să se recunoască Insă că procesul nu are un caracter organic ci reflectă o nefastă mimare a conștiinței moderne a poeziei. Conștiința, ea Însăși, este departe de a justifica seria interminabilă a autorilor. Poezia remână modernă este, tn această privință, o expoziție de anleate. Conștiința el nu se reduce la un numitor comun, d are aerul, culoarea fiecărui poet, de fiecare dată altul. Orice antologie adevărată ar putea cu ușurință demonstra acest lucru fără a mai ▼orbi de utultatea pur și simplu pedagogică a unei astfel de întreprinderi. După noi, ded „inflația" de care, pe bună dreptate, se face atlta caz. este posibilă și ca urmare a inexistentei unor instrumente care să o divulge șl să o infirme printr-un procedeu In adevăr ealtaral și nu faăeeătarese. In absența instrumentelor de acest fel orice critică a cărților actuale de poezie (respectiv, a autorilor) este privită cu condescendență. Lipsind reperele, oricine este Îndreptățit ca autor, pină la proba contrară. Ctnd se va Înțelege că o recenzie, azi, nu-și poate îndeplini rostul dacă In spatele ei nu acționează, exemplar, antologia critică a poeziei de ieri ? S-ar putea admite că este imperios necesar ca fiecare critic să-si aibă antologia lui. aceasta măcar pentru consolidarea (dacă nu chiar impunerea autoritară indiscutabilă) a puterii lui de a fi crezut. Neîncrederea in critică, fatală, este accentuată de absența t-*~eprinde- rilcr pe spații întinse care să facă vizibile (și temute !) criteriile. In realitate, autorii nu ascultă pe critic d stnt impresionați — clnd e cazul — de criterii. In acesl sens, critica este impersonali. Revenind la „Inflație" ■ ea nu reprezintă cantitatea de poezie" (mă îndoiesc că s-au scris vreodată mai puține versuri dent astir:.' d reflectă simpla (!) ne- țac*ir.tâ de a o ține sub con- trssJ Neputtnțl aflată Intr-un trist raport direct cu inexis- teuța !!««•' uj'.ientelor auîori- tăt-i critice.Ista de ce aricite lamentații

am asculta ps aceasta temă nu ne vine a crede că procesul pe cale de a se intenta producției de poezie l-ar privi chiar pe autori, liberi la urma urmei să versifice din toate puterile. Vina criticii este de a fl sumară, expeditivă, paradoxală in recenzii și cuminte în întreprinderi convingătoare. Acestea din urmă ar trebui să „documenteze" prin antologii conștiința poeziei modeme care n-are o simplă tablă de legi, el atttea trăsături cîți poețL Pe cînd azi, un număr exagerat de autori „confirmă"
LEONID DIMOV

CARTE
DEVISE

I unul ori altul din ticurile poeziei modeme.Ce legătură are Leonid Dimov cu toata acestea ? Poetul are un rar simț al „situației" poetice și e total lipsit de prejudecata modernismului. Ceea ce nu vrea să însemne că n-ar fi un poet modem. El are conștiința locului ocupat de poetul adevărat, adopta o poziție demnă față de poezie al cărei sclav nu dorește să fie. Nimic în versurile lui nu arată pe solomonarul modernist ademenin- du-și ifiuza cu poze și lingușiri penibile. Intr-un moment cînd in simpla familiaritate (cit de înșelătoare !) a cuvintelor mulți cred a-și descoperi vocația lirică, poetul „viselor" adulmecă cu nesfîrșită voluptate puterea evocatoare a cu- vîntului, căutîndu-1 pe cel rar, nefolosit. El nu experimentează — cum fac cei mai mulți — ci caută și divulgă poezia în spectacole carnavalești, în savante bufonerii construite artizanal.„Visele" sînt eliberări de constrîngerile mecanicii comune. Niciodată poetul nu coboară cu adevărat In universul lor necunoscut și amenințător, Ințelegînd foarte bine că visul este un simplu truc. Poziția ideală pentru ca miracolul poeziei: să se produci este cîștigarea unei anume imponderabilități. Iată „didactica" acestor preparative In care taaal este totui . „Urcat pe streașieă „dam fiarile die gavaaeaae. / Florile tropicale atirnite ea grijă De ealeaa. de ornamente, de grilajele de spijă / Și mă bucuram Împreună cu ele — / De stropii sidefii căzind mărgele. /

Apoi am coborit ușor șl golan, / Agățat cînd de balcon cînd de burlan, / Cînd rămas așa, fără greutate / In fața propriei mele ferești nespălate. / Și-acum să privim înăuntru, în Încăpere. / La lumina zorilor oglindiți în minere, / Cum s-aprind culori încă nepictate / Pe planșa lungă din semiobscuritate : / Planșa cea veche, planșa cu crustacei / încleștați în clești albaștri, planșa cu clopoțel / Atirnațl de margine și sunind in- tr-una / La auzul numelor de Montecucll ori Montezuma". Un structuralist ar avea în a- ceste versuri toată poezia lui Dimov ISe poate ușor remarca marea torță combinatorie, adevărat motor al acestei poezii în fond de o rafinată naivitate sentimentală. Poetul nu este un căutător de adevăruri ultime, un mesianic clamîn- du-și prin bolboroseală regizată marile credințe. Un spectacol de coșmar absurd (de fapt o subtilă parodie a acestuia). într-o dimineață noroa- să a orașului.bolnav (fostul oraș blestemat al poeziei simboliste) se limpezește în acest fel : „Pe buzele medicilor se iviră pete l diafane, aproape violete. / Știa că orice întrebare a lor / a fi declanșat în el. hotărit, sonor, / răspunsul iul definitiv. / Tăcea deci in- vocind motiv după motiv. / Suia in el nn plictis iritant, f isl aminti de nutaril studenților Ini Kant. / ineă o clipă și ar fi vorbit. / ar fi vorbit primul tn infinit, ar fi spus orice, o literă, o vocală, / un „m* întors pe mantia palata- lă, / orice, un nemaiauzit blestem, I un sunet pe jumătate,

un fonem. / șl atunci, chiar pd livida pată / do pe vtrful nasului său, căzu, catifelată. I rece, greoaie, / o picătură de ploaie. I Tresări. Apoi Încă una, încă o sută, o- mie / do iSUăluri din întinderea pămtn- tie l de sus. Fa un zlmbet generai. I Ploaia se-ntețea. Ei« un vals. Era un bal".Putem să acceptăm liniștiți că în visele sale poetul ne purifică cu o ironie compătimitoare de închipuite coșmaruri, de monștri care scapă friului rațiunii. Ni-1 arată de cele mai multe ori sub specie bufonă juclnd un spectacol în care el este totul: regizor, actor, dramaturg.Poezia vine, ca fetele din Corint, pe „biciclete de argint", vorbind o limbă necunoscută insă de-a dreptul miraculoasă, promițătoare de mari extazurl. Insă rezistența „prozei" este invincibilă. Fetele din Corint „II lustruiau ghetele, / Ii țineau haina de zile marl, / Ii potriveau cravate cu șoptrle zornăind printre lcnsari, / — in serile ctnd lua tramvaiul spre Linărie, / cînd pleca la amanta aceea tinără cu busuioaoe și Panaghie, / fi petreceau pînă-n prag, văr- slnd uriașe lacrimi triste / șterse de el cu fel de fel de batiste". (Ospeție). Poemul e o baladă plină de melancolia Iremediabilei pierderi. In definitiv, poezia adevărată e uimitor de simplă și directă, amuțind orice tentativă de sporire a emoției prin alte mijloace decît ale limbii ei: „Trecuseră anii din dimineața aceea. Im- bătrînlse. / Cea din Linărie își făcuse un rost, apoi murise... / Numai fetele, fecioare și inbețe, i rămînean la fel. Pî- riiau de tinerețe. / Ba chiar, in ochii lor cu așteptări de baluri / se iveau tirguri albe pe dealuri. / Era atita nostalgie in ochii lor ca boarea / că-ntr-o seară iși pierdu răbdarea / și, cînd ti făceau patul. pe neașteptate, / intră în odaia unde erau toate adunate. / le privi fix și le spuse: „Na-vă, / pentru cit vă urăsc, o canistră de otravă, / căci vă voi ucide pe toate !“ / Ele stăteau cu capetele plecate. I Mirosea a mirt. Lumina feștila. I Le privi fix șl-1 auucă mila. / Le pipăi viața șl frumos mirositoare, / ,-9-n- veli-n mantile să nu le fie răcoare. I simți că le-a fost atît de drag / îneit le duse pînă-n prag. . Furișate-n curte, fetele din Corint / încăleeară pe bicicletele de argint / fulge- rind din pulpele o clipă dezvelite. / Le urmări pină dădură colțul- Se-nchină Ia Trisfeti- te, / stinse eandelele. Aprinse opaițele cu ia ti. I I A doua zl începu să spoiască'. Cit de a- propiată și îndepărtată este poezia I Nu vom cădea, firește, m eroarea de a înțelege extraordinarul poem Ospeție cs un fel de cifru al poeziei lui Leonid Dimov. In fond, el este un mare sentimental, ieșit din coasta unui Minulescu mai pur, adică un poet care-și sugrumă, prin ipostaziere, plînsuL
C. STANESCU 4
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PEMT&U TIMPUL DV. LIBER
©nema
VlRSTELE

la Republica (orele
14 ; 16,20 ; 18.45 ;
(orele "
13.30 ;
lează
17 ; 
lează 
11,15 ; 13,38 ; 
reștl (orele 8.45 ;
18.30 ; 21;.
PENTRU A VISA, rulează la Fes
tiva! (orele S ; 11,15 ; 13,38 ; IC ;
18.30 ; 21) : Favorit (orele 18 ; 13 ;
15.30 ; 18 ; 20.31). RĂUTĂCIOSUL
ADOLESCENT rulează la Victoria 
(orele 8,30 ; 11; 13.38 ; 16 ; 11.38 ;
20.45) ; Feroviar (oțele 9 în conti
nuare 15,45 ; 18,15 : 20,45) ; Melodia 
(orele 8.30 :
20.45) . ---------
trai (orele 8,30 ; 11; 13,30; 16, 18,45; 
21,15). RECOMPENSA rulează 
la Lumina (orele 9 ; 16,30 ; în con
tinuare 18.45 ; 20.45). BECKET ru
lează la Doina (orele 11,38 ; 18 ;
19.30 ; program pentru copii (o- 
rele 9—10) UN BARBAT ȘI O FE
MEIE rulează la Union (orele
11.30 ; 18,00), TATA (orele 20,38).
TOTUL PENTRU RÎS rulează la 
Timpuri Noi (orele 9—21 In con
tinuare). PE PLAJELE LUMII ru
lează la Excelsior (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30). Flamifra
(erele 9 ; 11.15 ; 13,30 ; 16 ; 11.15 ;
20.30) . LA EST DE EDEN rulează 
Ia Grlvlța (orele 10 ; 12,30 ; 15,30 ; 
10 ; 20,30) ; Miorița (orele 9,30 ; 12 ;
14.30 ; 17,30 ; 20). AVENTURILE
LUI TOM SAWVEK ; MOARTEA 
LUI JOE INDIANUL rulează 
înfrățirea 
PIANELE 
la Buzești 
FIDELITATE (orele 20,30). 
rulează la Dacia (orele
16,45 In continuare ; 18,45 ; 20,45) ; 
Volga (orele 8,30—15,30 
tinuare : 18 ; 20,30).
1NCA PUȚINI DOLARI 
la Bucegl (orele 9 ; 11,15 ;
16 ; 18,15 ; 20,30) ; Glulești
15.30 ; 18 ; 20.30) : Rahova
15.30 ; 18). ----------------------------L ____
le 20,30). PRINȚESA rulează la 
Unirea (orele 18 ; 20.30). PAGINII 
KUMEROV (orele 15,30). RIO BRA
VO rulează la Lira (orele 15,30 ; 
19) ; Vitan (orele 15,30 ; 19). CASA 
MAMEI NOASTRE " *
Drumul Sării (orele 
PE TEREN PROPRIU 
Cotroceni (orele 15,30 ; __  ___
PARNASSE 19 (orele 20.30). FELD- 
MAREȘALA rulează la Crîngașl 
(orele 15,30 ; 18 ; 20,30) ; Progresul 
(orele 15,30 ; 18). DRAMA CIO- 
C1RLIEJ (orele 20,30). RISCURILE 
MESERIEI rulează la Floreasca 
(orele 9 ; 11,15 ; 13,45 ; 16 ; |gț> ;
20.30) ; Gloria (orele : 9 ; 11.11 ;
13.30 ; 18 ; 18,15 ; 20.30). ROLLS
RAYCE-UL GALBEN rulează la 
Viitorul (orele 15,30 ; 18), ȚAR ȘI 
GENERAL (orele 20,30), Popular 
(orele 15.30 ; 18), DRUMURI (ore-

O.MULCT rulează
9.38 : 11.45 ;

10,1a , XI) ; Modern 
• ; 11,45 ; 14 ; 18,13 ;
5). COMEDIANT!! ru- 
Fatria (orele 11 ;
ADIO GRINGO

Luceafărul (orele 8 ;
16 ; 11,30 ; 21) : Bucu- 

lureie 8.45 ; 11 ; 13.30 ; ÎS ; 
21). NOAPTEA E FAC UT A

14 :
ru-

1ÎT 13.m f'ie : 18.38 ;
ECLIPSA rulează la Cen-

la
(orele 15.38 ; 19).
MECANICE rulează

(orele 15,30 ; 18),
PAȘA 
8,45 —

în con-
PENTRU 

rulează 
13,30 , 
(orele 

_______ ______ (orele 
MESTEACĂNUL (ore- 

_. ru]ează

rulează în 
15 ; 17.30).
rulează la 
18), MONT-

riOGIARCL I

Monica vrr- 
TI — Fascinanta 
interpretă a fil
melor lui Anto
nioni „Aventu
ra- fi „Noaptea- 
va apare. In cu- 
rînd. pe ecrane
le noastre in
tr-un alt film al 
lui Antonioni : 
„Deșertul roșu-. 
Dintre filmele 
avînd-o ca pro
tagonistă pe 
Monica Vitti, ci
tăm : „Blana de 
vizon**, „Cele 
patru adevă
ruri", „Castel in 
Suedia*. ..Păpu
șile", „Modesty 
Blaise". „Zîne- 
le“. Adevărate 
creații actori
cești sînt, de a- 
semenea, noile 
sale filme : ..Fa
ta cu pistolul- 
și comedia de 
moravuri reali
zată recent : „U- 
cide-mă repede, 
căci mi-e frig-.

20,15). PRIMII PAȘI rulează la 
Pacea (orele 18 ; 18 ; 20). COME- 
DIANȚII (19—M aprilie) rulează 
la Sala Palatului.

• 11-88 — Lz.'aba gerenană- Lec- 
a H-a (ree « IU — Pen

tru r;e.; de Lrr.ba ro-
aaăsă «siass o Viii sV Tbhm ! 1® 
lumea cs :s±eior. acir.elor *1 bas
melor române*^ • 12.M — îr.cb;- 
Seres «mlsUn.i Je dimlnesLA a 
!TJi — Terex TV e 113s — Pen- 
trif elevi. €or.ș-2tața la fmcă (cla- 
EQ a VTU-a). Tema : Noțiuni des
pre fenomen fotoeiectric • iIjM
— Limba rusă. Lecția a 53-a •
11.38 — „Alma-mater'. „Salonul 
tinerilor inventatori' • H.aa — 
Telejurnalul de seară • Buletin 
met corolele • Publicitate • 19,H
— Tele-urJ verși ta tea : ..Cunoaște
re* universului-. „Ce ftim despre 
«istemu! nostru planetar 1“ • 29,88
— Tinere talente, emisiune mu
ri cal-coregrafi că ■ 29.38 — Seară 
de teatru „Fotografii mișcate 
ai- de r ■_ rz 
Muzică ușoară : 
spectacolul 
ansamblului 
cu' _ __
Mlhu Drag om Ir "7- evocare
22.38 — Telejurnalul de noapte 
22,45 — închiderea emisiunii.

* : „Fotografii mijea te 
Iile Păun eseu g 21,15 — 

Selecțiunl din 
secției de estradă a 

..Ciprian Porumbei- 
dln Suceava • 22,15 — Lira.

•

JOI 17 APRILIE IM»

Teatrul de Operetă : MY PAIR 
LADY, ora 10,30 ; Teatru! 
Caragiale“ (Sala Comedia) ;

PROGRAMUL n

• »,M - 
program : 
Belolu • 

„Premiera

CASE DE CLLTL1A 
HTUDENTl-SYI

LITERATURA NOASTRĂ ÎN 
PERSPECTIVA UNIVERSALITĂȚII

A» pag. I)

■CCVU.9TI • Portret eoame- 
âegraiic .*eaz — g-Tx..-. a
E-^gen Cesmraesra Filmul artis
te _Pa*a* (Saia Mare. Jet. era 
>-» « forma»a „Contrapunct* ;
_A.’.emen;e- — mterprereezâ Si- 
Kcza Ș-^făneaeoi. Adi-* Cțsar, 
M:-hi. Manre^eu. CALn Iruvseu 
B- Fiorm Sca-laL Coregrafia — 
Adina Cezar. Reg-a — Btxsy Bo- 
itan 'S:~deel-C]ua, Jet, era 28i •

■ « — :n a.e!. ■ ra.--.e-r ■- 
r-â* — participă Petru Cnoaar- 
aeseu (Clubul Actualităplor, Jsd 
ara 38)

CL.VJ e Festival _1 „PnmăTara 
«fidențeaieă* e Formația de tea
tru a tara tu tu. ui aamonuc n re
am U ..WeefcerxJ*. de loaf N'agbiu, 
ri ..CLntul a a* ion omeseu ; 
Specteeoi rr. i.tisnl-eoregrnfic. sus- 
țîr.±t de ansamblurile de estradă 
p folcloric (Sala de spectacole, 
jst. era îî șl 2ăj8| a Concert pre
zentat de Corul de eameră al 
Conservatorului ..George mm*- ți 
„Colețium Museum Academi- 
cum" (Casa UtivemtanJor, Jel 
era 9).

GALAȚI • Dialog pe aceeași 
arenă — participă ani! n de stu
dii de la Facultatea de filologie 
fi Facultatea de matematică (Sala 
de spectacole, vineri, ora 28).

IAȘI • Concura „Cine știe cîș- 
tigă~. Tema : „Itinerar muzeirtle 
Ieșean" (Sala de spectacole, vi
neri, ora 19) •Concert de muzică 
Ufoarl al formației Casei de cul
tură. (Sala de spectacole, vinari, 
ara 28) • Clarid al picturii româ
nești — Theodor Palladv. Prezin
tă prof. Maria Hatmanu (Clubul 
Artelor, vineri, ora 21).

TG. MUREȘ • Tn cadrul Ate
neului studențesc discuții În ju
rul mesei rotunde prezidată de 
dr. OIosz Egon pe tema „Mate
matica, cibernetica, logioa În gîn- 
dlrea medicală-. (Sala mare a 
Clubului studențesc, vineri, 11 a- 
prille, ora 28),

• 21 ,88 — Telex TV. 
Concert simfonic. In 
Simfonia de Nlcolae 
21,35 _ Film artistic
strict secrete" cu Jlri Sovak, Jl- 
rins Behdalova fl Cestimiranda • 
>2.44 — închiderea emisiunii.

S-ra dotat, desigur, remedii 
d hi aceasti privință, mai cu 
seamă tn ultima vreme, remedii, 
tnsA, care nani ni se par uneori 
diamtahde. Printre altele, regreta
tul C. C. Ni col eseu susținea o e- 
videnti originalitate a rom an tis- 
mul ni romlneac fațA de celelalte 
romantism- europene. Pe cînd a- 
cestea din urmă au apărut ca un 
fenanen consecutiv, ca o repli
că la clasicism, mișcarea noastră 
romantică i-a constituit ca un fe
nomen inițial, deci ca o premisă, 
iar nu ca un răspuns. De aici se 
trag consecințele unei ireductibi
le particularități de structură în 
romantismul românesc. Ideea este 
ingenioasă fi lăudabilă, dar nu 
pare a avea o integrală acoperire. 
Sub aspectul amintit, romantis
mul nostru rezultă a fi original 
numai față de cel apusean. N-am 
crede, însă, că el n-ar fi apărut 
în coordonate similare și la alte 
popoare balcanice, bunăoară la 
bulgari sau la lîxbi. S-ar părea, 
decL că ideea nu rezistă în inte
gritatea ei, dar rămîne valoroasă 
ca factură problematică, tocmai 
în sensul dorit de noi, acela de 
a detecta existența unei mai 
vechi universalități românești.

Poate că nu aceasta este ca
lea cea mai indicată către obiec
tul căutării noastre. Universalita
tea cucerită de literatura româ
nă încă din veacul trecut nu s-a 
efectuat pe bază de curente, ci 
de personalități literare și de o- 
pere, ceea ce alte literaturi bal
canice n-au avut, deși au urmat 
un itinerariu de idei analog cu 
al nostru. Să trecem, însă, la cî- 
teva ilustrări.

In primul rfnd, ne gîndim la 
Zburătorul lui Eliade. Acest 
„zburător" este un duh folcloric 
neliniștitor, ademenitor către a- 
bisuri necunoscute, așa cum se 
poate urmări de la sirenele lui 
Ulise, pînă la Regele ielelor al 
lui Goethe sau pînă la Lorelei a 
lui Heine. Pe cînd, însă, toată a-

ceastă serie întrupează fascinația 
enigmatică a morții, Zburătorul 
închipuie fascinația, deopotrivă 
de nedeslușită și încă neînțeleasă, 
a dragostei, care se trezește din 
negurile de metamorfoze ale or
ganismului adolescentin. Vraja 
tulbure și ambiguă a acestei 
stări, sublimată în accente de 
înaltă poezie, nu-și poate afla 
nici un echivalent în literatura 
universală de pînă atunci.

Cam în aceeași vreme apare și 
Alexandru Lăpușneanu. Este una 
din primele aplicări europene ale 
celui mai riguros realism la nara
țiunea istorică, gen ce părea pe 
atunci compatibil numai cu o 
fantezie subiectivă și cu o parti
cipare lirică. Dar nu numai prin 
această trăsătură se remarcă A- 
lexandru Lapușneanu ci și prin 
concentrata saturație a imaginii 
și a frazei. Din episodul, bunăoa
ră, al ospățului și al masacrului, 
se va recunoaște și atitudinea ar
tistă și criteriile de finisaj labo
rios și însăși anatomia de factură 
a scrisului flaubertian. Iată, deci, 
că surprindem la noi o echiva
lență indiscutabilă cu cele mai 
bune pagini ale lui Flaubert, mai 
înainte ca marele scriitor fran
cez să-și fi început activitatea 
creatoare.

Dar Pastelurile lui Alecs an dri ? 
Intr-unele piese ale culegerii des
coperim cel puțin două trăsături 
unice pe atunci în contextul eu
ropean. In primul rînd, este o 
poezie de notații scurte și luci
de, cu sugestie de atmosferă. In 
cadrul acestei configurații atît de 
modeme, poetul, în accentele in
timiste, de interior domestic, an
ticipă miniaturismul liric al cre
puscularilor de mai tîrziu. In al 
doilea rînd — și ne gîndim la 
pastelurile chineze — Alecsandri 
imprimă, pentru întîia oară, pig
mentul umoristic în acea somp
tuozitate parnasiană, explorată 
sub aspectul splendorii exotice. 
Dar nu numai ca inițiativă, cl și 
ca realizare, poetul se dovedește 
aci cu adevărat mare. Numai din 
cîteva creionări schițate în ultima 
•trofă din Pastel chinez el* conto

pește, într-o uimitoare unitate, 
pitorescul culorii, grotescul, umo
rul, pasiunea colerică și visul.

Cît despre Creangă, sînt prea 
cunoscute observațiile ascuțite 
ale lui George Călinescu pentru 
a mai insista asupra lor, obser
vații privitoare la caracterul fără 
precedent de umanism și de e- 
rudiție rurală, transfigurate de 
povestitorul nostru în cea mai 
desăvîrșită artă. In acest cadru 
global al noutății sale, mai amin
tim și o contribuție parțială, con-, 
semnată, la timpul său, de Pom- 
piliu Constantinescu. Pe plan 
popular, basmul este, îndeobște, 
un echivalent dimensional al nu
velei culte. Or, în Harap Alb ni 
se prezintă cazul rarisim cînd 
basmul se află amplificat Ia di
mensiunea romanului.

Și iată-ne, în sfîrșit, la Emines- 
cu. S-a spus adesea despre el că 
ar fi un „romantic întîrziat*.- A- 
ceastă formulă cuprinde o 
denaturare aproape insultătoare 
la adresa celui mai mare 
poet român. Un tip cu a- 
devărat de „romantic întîrziat^ 
este, bunăoară contemporanul său 
german, Emmanuel Geibel, poet 
de a treia mînă, care s-a bucu
rat de o oarecare vogă în jurul 
lui 1870 însă numai datorită ca
renței lirice prin care trecea li
teratura țării sale în acea vreme. 
Eminescu nu apare, însă ca un 
„romantic întîrziat", ci ca un 
re-creator viu și proaspăt al ro
mantismului. După ce întreaga 
mișcare își consumase absolut 
toate resursele și devenise o mină 
părăsită, Eminescu scoate din ni
mic — fiindcă nimic nu mai ră
măsese — o neașteptată străluci
re în care palpită potopitor te
zaurul de frăgezime al vieții. Aci 
Eminescu prezintă un caz unic 
în lirica universală. Un echiva
lent de aceeași natură nu poate 
fi aflat decît în muzică, prin a- 
pariția lui Johannes Brahms. Du
pă ce au fost devorate de urmași 
toate resursele muzicii beethove- 
niene, și după ce momentul mu
zical romantic trecuse, Brahmj

mai găsește, în cenușa acestei 
arderi, un rest de jăratic, din 
care va scoate o flacără imensă. 
Numai cu el se poate compara 
Eminescu ; în literatură, însă, ră
mîne incomparabil.

Ne vom încheia acest succint 
tablou cu Caragiale. O scrisoare 
pierdută este singura comedie 
din lume care se ridică la pro
porțiile unei epopei eroi-comi- 
ce, transpuse pe scenă. Nu se 
urmărește aci numai conflictul 
între persoane, ci și între întregi 
tabere, care oglindesc o menta
litate colectivă, de mare amploa
re, neîntîlnitâ încă în exemplare
le genului. Mai mult decît per
sonaje comice, figurile lui Cara
giale sînt personaje de epopee, 
parodiate veridic la scara abjec
ției. Trahanache, șeful taberei în
vingătoare, este Agamemnon. 
Principalul combatant al acestei 
tabere, Tipătescu, este Ahile. Ca- 
țavencu, campionul taberei în- 
frînte, este Hector. Cetățeanul 
turmentat, „cn românul impar- 
țial““ este destinul ce planează 
deasupra și intervine numai să 
dea soluția în conflictele muri
torilor. Ne îndoim că s-ar mai 
putea stabili raportul de aceeași 
grandoare la vreo altă comedie.

La încheierea veacului al 
XlX-lea, fenomenul de universa
litate al literaturii românești nu 
este un fenomen de excepție. Cît 
de enorm s-a mai adăugat de a- 
tunci, se tie foarte bine. Și a- 
tund nu n i avem nevoie decît 
de o bună ț. litică culturală, care 
să ne facă cnnoScuți peste hota
re. Mai avem, totuși, nevoie și 
să ne sporim patrimoniul exis
tent. Acesta este rolul adevărat 
al tinerilor scriitori de astăzi. Nu 
constituie o mai mare cinste me
nirea de a deschide un început 
decît aceea de a menține și am
plifica un prestigiu existent. Lite
ratura noastră actuală trebuie să 
știe că pășește pe un teritoriu de 
mai veche universalitate din ale 
cărei resurse, conjugate cu noile 
instituții, nu are decît de cîști- 
gat
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Raportul de activitate al Consiliului U.A.S.R.
prezentat de tovarășul MIRCEA ANGELESCUEveniment de mare importanță în viața tineretului nostru universitar, cea de-a Vil-a Conferință a Uniunii Asociațiilor Studențești din România își desfășoară lucrările în atmosfera de entuziasm creator cu care întregul popor participă la vastul proces al desăvîrșirii construcției socialiste, înfăptuind neabătut obiectivele stabilite de cel de-al IX-lea Congres și Conferința Națională a Partidului Comunist Român.însuflețit de amploarea ți dinamismul dezvoltării patriei, tineretul nostru participă activ la întreaga viață economică, socială și culturală, este pe deplin conștient că realizările obținute în anii construcției socialiste sînt rodul muncii eroice a clasei muncitoare, țărănimii, intelectualității, expresia devotamentului maselor largi de cetățeni, fără deosebire de naționalitate, pentru cauza socialismului, a înfloririi materiale și spirituale a României.. Izvorul acestor înfăptuiri îl constituie politica marxist-le- ninistă a Partidului Comunist Român, a Comitetului său Central, în frunte cu tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. Această politică izvorăște din studiul realităților și Cerințelor societății noastre în plin proces de dezvoltare socialistă, întruchipând cele mai înalte aspirații, interesele vitale ale poporului român. Indeplinin- du-și cu cinste rolul de detașament de avangardă al clasei muncitoare, de forță politică conducătoare a societății noastre, urmat cu devotament și încredere nețărmurită de Întregul popor — Partidul Comunist Român conduce oamenii muncii pe drumul înfăptuiri idealului de bunăstare și lipire, pe drumul socialismului și comunismului.Animat de dragoste profundă față de patria socialistă, Întregul tineret al țării — muncitori, țărani, intelectuali, e- levi și studenți, fără deosebire de naționalitate — participă activ la viața politică, economică și socială a țării, își consacră puterea de muncă înfăptuirii politicii partidului de ridicare a patriei pe culmile progresului și civilizației socialiste.Tineretul nostru dă o înaltă prețuire atenției acordate de partid dezvoltării și perfecționării învățămîntului de toate gradele, factor esențial în ridicarea nivelului de cultură și instruire a poporului, în pregătirea pentru muncă și viață a tinerelor generații. Una din ouceririle de seamă ale socialismului constituie dreptul și Asibilitatea reală asigurată tuturor tinerilor patriei, dornici să studieze, să se instruiască, de a urma gratuit orice formă de învățămînt, potrivit înclinațiilor și aptitudinilor lor.Țara noastră se situează alături de țările avansate ale lumii prin numărul de studenți raportat la populație. Pe băncile celor 189 - facultăți din 16 centre universitare învață în prezent circa 145 000 de studenți, ceea ce înseamnă că la 10 000 de locuitori revin 75 studenți față de numai 17 In 1930. Tineretul universitar al țării se bucură de condiții optime de viață și studiu : 65% din numărul studenților de la cursurile de zi beneficiază de burse de stat, substanțial mărite în cursul anului trecut, peste 60 000 de studenți locuiesc in cămine și iau masa la cantine. In ultimii ani baza materială a învățămîntului superior a cunoscut o puternică dezvoltare.Incadrindu-se în suita de măsuri adoptate în ultimii ani de conducerea partidului și statului pentru perfecționarea diferitelor domenii ale activității sociale din țara noastră, Directivele Comitetului Central al P.C.R. și noua Lege a învățămîntului au marcat o etapă importantă pe linia preocupării pentru continua dezvoltare a școlii în raport cu cerințele actuale și de perspectivă ale economiei și culturii noastre socialiste, cu dezvoltarea impetuoasă a științei și tehnicii contemporane.Folosind prilejul Conferinței noastre, a spus vorbitorul, adresăm Partidului Comunist Român, conducerii sale, tovarășului Nicolae Ceaușescu recunoștința fierbinte a studenților din patria noastră pentru grija deosebită pe care o acordă învățămîntului, pentru dragostea și solicitudinea cu care înconjoară tineretul țării, pentru perspectivele luminoase deschise studențimii în acești minunați ani ai uceniciei universitare.In continuare, vorbitorul s-a referit pe larg la succesele obținute de studențimea noastră, de organizațiile U.T.C. și asociații în cei doi ani de muncă rodnică care s-au scurs de la Conferința precedentă.în urma măsurilor luate pe baza Directivelor, a activității neobosite a cadrelor didactice, a preocupării temeinice a studenților pentru pregătirea profesională, la sfîrșitul anului trecut procentul promovaților s-a ridicat la 94% față de 89% în anul universitar 1965/1966, dintre care peste trei pătrimi cu note bune și foarte bune. In ultimii doi ani aproape 

40 000 de tineri absolvenți au sporit rîndurile intelectualității noastre, integrindu-se activ in munca plină de abnegație a oamenilor muncii pentru dezvoltarea economiei naționale, pentru înflorirea științei și culturii românești.Rezultatele amintite Înmănunchează alături de eforturile școlii, contribuția organizațiilor U.T.C. și a asociați-, ilor studenților care, în perioada de la ultima Conferință, au participat activ la întreaga viață universitară, au desfășurat o largă muncă politică In rîndul studențimii, au inițiat o gamă variată de activități pe plan profesional, social, cultural, sportiv, turistic, răspun- zînd în mai mare măsură cerințelor și inițiativelor studențimii.Principala preocupare a organizațiilor noastre a constituit-o și în această perioadă dezvoltarea răspunderii studenților față de însușirea temeinică a profesiunii, stimularea pasiunii pentru știință, întărirea disciplinei universitare, sprijinirea procesului in- structiv-educativ. Reflectînd creșterea interesului studenților pentru munca de cercetare și informare, sesiunile, conferințele și seminariile naționale ale cercurilor științifice, au cuprins lucrări de valoare mal ridicată, din care multe legate de unele preocupări actuale din economie. Comitetul Executiv al U.A.S.R., împreună cu Ministerul învățămîntului, a început editarea Buletinului științific studențesc, care a fost primit cu multă satisfacție și s-a bucurat de o bună apreciere în rîndul studenților.In perioada la care ne referim activitatea organizațiilor U.T.C. și A.S. a răspuns în mai mare măsură preocupărilor studenților pentru cunoașterea și însușirea politicii partidului, pentru înțelegerea fenomenelor vieții social-politice interne și internaționale. Va- Iorificînd experiența dobîndi- tă, organizațiile noastre au realizat sistematic informări politice, Intîlniri cu personalități ale vieții noastre publice, au inițiat noi forme politico- ideologice, cum sînt cercurile de dezbateri,politice și filozofice, seminariile teoretice, cluburile de informare, care stimulează participarea efectivă a studenților la schimbul de idei, la realizarea unor dialoguri vii, cu un larg ecou și o sporită eficiență educativă.Organizațiile U.T.C. și asociațiile studenților s-au străduit să asigure o mai mare varietate și un conținut mai bogat manifestărilor cultural- artistice și distractive. In 23 de institute au apărut primele reviste studențești care au devenit în scurtă vreme prezențe active în viața universitară, mijloace eficiente de reflectare a preocupărilor studenților, a activității organizațiilor noastre.De Ia începutul acestui an universitar, toți studenții și studentele iau parte la formele specifice de pregătire pentru apărarea patriei, organizate de Uniunea Tineretului Comunist.In perioada care a trecut de la Conferința a Vl-a, Consiliul U.A.S.R., împreună cu Ministerul învățămîntului s-a preocupat de rezolvarea unor probleme sociale menite să contribuie la îmbunătățirea condițiilor de viață ale studenților.în răstimpul celor doi ani asociațiile au folosit fonduri importante puse la dispoziție de stat pentru ajutoare sociale, însumînd peste 4 400 000 Iei, de care au beneficiat aproape 10 000 studenți. Consiliul U.A.S.R. a organizat tabere de odihnă care au cuprins circa 36 000 studenți și a trimis pentru tratament, în stațiuni balneo-climaterice, peste 7 000.Referindu-se Ia obligațiile ce revin studenților, ca urmare a grijii de care se bucură din partea statului, raportorul a subliniat că aprecierea eforturilor făcute de către studenți pentru a asigura o maximă eficacitate acestei investiții sociale, de mare importanță pentru progresul economic și cultural al țării își află criteriile în rezultatele obținute Ia învățătură, nivelul pregătirii dobîndite de-a lungul anilor de studii și în ultimă instanță, in capacitatea de a răspunde cerințelor și exigențelor mereu sporite ale viitoarelor locuri de muncă.Asociațiile trebuie să desfășoare o susținută muncă politică pentru dezvoltarea răspunderii tuturor studenților față de îndeplinirea îndatoririlor profesionale, să contribuie sistematic la îmbunătățirea disciplinei universitare, Ia ridicarea nivelului de pregătire al studenților. Asociațiile, organizațiile din ani, grupele de studenți, trebuie să militeze consecvent pentru promovarea unul climat serios de muncă perseverentă, să combată cu tărie fenomenele de delăsare, să pună în dezbaterea colectivelor studențești probleme de învățătură și disciplină universitară, să manifeste preocupare pentru modul în care se rezolvă unele propuneri ale studenților privind orațiile, organizarea consultațiilor, asigurarea materialului bibliografic, a sălilor de lectură In mod deosebit trebuie să ne îndreptăm aten

ția către pregătirea temeinică a sesiunii de vară, care, după cum se știe, este mult mai dificilă decît cea din iarnă, mai ales dacă ținem seama de faptul că o bună parte din studenți vor avea de susținut și numeroase examene restante.In preocupările organizațiilor noastre un loc mult mal important trebuie să revină muncii politice In rîndul studenților din anul I, educării lor în spiritul răspunderii universitare față de propria pregătire, integrării lor în viața și activitatea facultății, deprinderii cu metodologia de studiu adecvată școlii superioare.Asociațiile trebuie să mobilizeze studenții pentru dobîn- direa unei temeinice pregătiri fundamentale, cit și pentru însușirea elementelor de specialitate, să stimuleze interesul pentru disciplinele la alegere și facultative, care joacă un rol important în prefigurarea domeniului de specializare și răspund cerințelor întregirii profilului absolvenților.Una din sarcinile importante ce revin în viitor asociațiilor este îmbunătățirea substanțială a activității cercurilor științifice studențești.Considerăm, a spus vorbitorul, că în viitor trebuie să se îmbunătățească îndrumarea cercurilor de către catedrele de specialitate și să se valorifice experiența de Ia Institutul politehnic și Universitatea din București privind legăturile cercurilor științifice studențești cu institutele de cercetări și unitățile productive. Consiliul Uniunii împreună cu Ministerul învățămîntului au stabilit ca începînd cu anul viitor să fie sporite numărul și diversitatea secțiilor Conferinței naționale a cercurilor științifice. Totodată, propunem să se constituie o comisie permanentă de coordonare a activității științifice care să organizeze manifestările științifice pe plan național, să se îngrijească de editarea „Buletinului cercurilor științifice", să popularizeze și să urmărească aplicarea lucrărilor valoroase.In legătură cu întreaga activitate care se desfășoară pentru îmbunătățirea învățămîntului superior, asociațiile noastre trebuie să colaboreze strîns cu conducerile institutelor și facultăților. Reprezentanților asociațiilor în consiliile profesorale și senate le revin răspunderi deosebite. Ei trebuie să facă cunoscute propunerile studenților în legătură cu diverse aspecte ale desfășurării procesului de în- vățămînt, să informeze sistematic masa de studenți asupra hotărîrilor adoptate și împreună cu organele de asociație să contribuie la îndeplinirea măsurilor stabilite.Formarea și educarea viitorilor specialiști în spiritul comunismului — se arată în continuarea raportului — implică atît însușirea temeinică a științelor moderne cit și asimilarea unei vaste culturi u- maniste, a concepției materia- list-dialectice, care contribuie la înțelegerea perspectivelor și sensului dezvoltării istorice, a imperativelor majore ale vremurilor noastre.Specialistul pe care îl pregătesc institutele de învățămînt superior trebuie să fie un om cu o temeinică formație de profil, care să stăpânească în profunzime bazele științei respective și, totodată, un om multilateral dezvoltat, cu un larg orizont cultural și profunde convingeri marxiste, militant revoluționar pentru cauza socialismului, pentru năzuințele de libertate și dreptate socială ale poporului nostru.Directivele Comitetului Central al partidului și Legea învățămîntului înscriu Ia loc de frunte aceste obiective majore ale școlii superioare in- dicind căile pentru îmbunătățirea conținutului ideologic al învățămîntului. Aceste indicații, prevederile referitoare la sistemul îmbunătățit de predare științelor sociale s-au bucurat de un larg ecou în rîndurile studenților care manifestă un deosebit interes față de probleme ideologice și politice actuale, față de problemele de perspectivă ale dezvoltării societății, receptivitate și maturitate în aprecierea fenomenelor vieții social-politice interne și internaționale.Referindu-se la problemele legate de educația comunistă a tineretului studios, tovarășul Nicolae Ceaușescu arăta în cuvîntarea rostită la Conferința Națională a cadrelor didactice că în predarea disciplinelor umaniste își mai fac loc confuzii, se propagă uneori concepții sau mentalități înapoiate, că unele cursuri și seminarii de științe sociale se desfășoară în mod schematic și simplist, se reduc la memorarea mecanică a unor formule generale rupte de problematica vieții, de preocupările ideologice multilaterale ale partidului nostru. Aceste discipline trebuie să ajute studenții să dobîndească criterii științifice, în lumina principi

ilor filozofiei materialist-dia- lectice, de interpretare justă a vastului tezaur de valori spirituale ale poporului nostru și ale umanității, să-și însușească învățătura marxist-le- ninistă ca știință vie, creatoare, ca metodă de cercetare a dezvoltării societății, de înțelegere a sensului luptei revoluționare în lume.Organizațiile noastre resimt necesitatea ca aceste probleme puse de conducerea partidului să-și găsească o rezolvare mai grabnică din partea Ministerului învățămîntului, a conducerilor institutelor, a catedrelor, răspunzînd astfel dorinței studenților de a-și forma o concepție înaintată despre lume și viață, aspirației legitime a tineretului de a înțelege procesele lumii contemporane.îndeplinirea acestui obiectiv Impune totodată intensificarea substanțială a muncii politice a organizației noastre, îmbunătățirea conținutului și formelor de acțiune, cuprinderea masei largi a tineretului universitar în sfera acestei activități.Contribuind activ la formarea gîndirii creatoare a studenților, la stimularea pasiunii pentru adevăr, la cunoașterea noilor cuceriri științifice, a fenomenelor, lumii contemporane, asociațiile vor trebui să inițieze dezbateri de înaltă ținută ideologică, să manifeste mai multă inițiativă în munca de propagandă, să ofere răspunsuri argumentate Ia toate problemele care preocupă pe studenți, de pe pozițiile partidului nostru, ale concepției marxist-leniniste despre lume și societate. In acest spirit este necesar să se îmbogățească tematica informărilor politice, a ateneelor studențești, a întregii munci politice a organizațiilor noastre In cadrul căreia ponderea principală să revină problemelor actuale majore ale vieții economice, sociale, ideologice din țara noastră.In condițiile puternicelor confruntări ideologice proprii epocii noastre, ale intensificării schimbului de valori pe plan mondial, precum și ale dezvoltării relațiilor țării noastre cu țări avind sisteme social-politice diferite, însușirea temeinică șl afirmarea concepției marxist-leniniste despre lume, a Ideologiei partidului, a criteriilor politice în aprecierea tuturor fenomenelor, constituie atribute indispensabile ale intelectualilor societății noastre socialiste — atribute a căror dobîndire trebuie să reprezinte o preocupare continuă a asociațiilor noastre. Dovedind receptivitate față de nou, față de ideile și tendințele înaintate în filozofie, știință, artă și cultură, cultivînd tendințele militante, materialiste ale intelectualității progresiste — trebuie să manifestăm o atitudine combativă față de tot ceea ce reprezintă concepții înapoiate, retrograde, față de orice încercare de reabilitare și reactualizare a unor teorii idealiste, mistice, iraționaliste din trecut, sau de preluare necritică a unor idei neștiințifice de largă circulație In alte țări.Organizațiile noastre trebuie să contribuie nemijlocit la dezvoltarea conștiinței socialiste a studenților, să militeze activ pentru educarea tineretului universitar in spiritul patriotismului socialist, al devotamentului față de partid — forța politică conducătoare a întregii noastre națiuni, al dragostei și respectului față de clasa muncitoare, față de făuritorii bunurilor materiale și spirituale, în spiritul abnegației și al dăruirii cu pasiune pentru cauza propășirii patriei socialiste. Prin întreaga lor activitate politico-educativă, asociațiile sînt datoare să aducă o contribuție continuă la educarea tineretului universitar în spiritul frăției dintre tinerii români, maghiari, germani și de alte naționalități, al devotamentului față de patria comună — România socialistă.Un loc important în activitatea asociațiilor trebuie să-1 constituie preocuparea față de revistele studențești din institute, pentru orientarea și conținutul acestor publicații, pentru îndrumarea colectivelor redacționale. Aceste reviste trebuie să reflecte cuprinzător în paginile lor activitatea studenților și asociațiilor, să devină adevărate tribune pentru exprimarea opiniilor studenților în legătură cu problemele de învățămînt, social-politice, filozofice, estetice, etice, să ofere posibilitatea valorificării aptitudinilor publicistice, literare și artistice ale «tuden- ților.Apreciind faptul că revista „Viața studențească" și-a îmbunătățit simțitor conținutul, s-a ancorat mai adine în preocupările tineretului studios, ale școlii superioare, și-a sporit combativitatea și abordează o tematică variată, subliniem necesitatea ridicării nivelului de tratare a problemelor corespunzător creșterii exigențelor studențimii, a reflectării mai largi a activității din toate centrele universitare.In legătură cu revista „Amfiteatru" trebuie să arătăm că Intr-o anumită perioadă, In paginile sale, au apărut unele creații literare, rupte de viață, precum șl articol» teoretice confuz» iau oara «xprlmau 

concepții estetice și filozofice străine ideologiei noastre. Ți- nînd seama de deficiențele din munca redacțională și din conținutul revistei, Comitetul Executiv a luat la Începutul anului măsuri pentru întărirea conducerii acestei publicații, pentru îmbunătățirea orientării ei și dezvoltarea legăturilor redacției cu toate centrele universitare și cercurile de creație studențești. Revista „Amfiteatru" trebuie să promoveze creația de valoare, ancorată puternic în realitățile societății noastre, să exprime atitudinea militantă, spiritul optimist al tineretului nostru ; ea trebuie să manifeste mai multă preocupare pentru în drumarea artistică și ideologică a studenților creatori, să se situeze ferm pe pozițiile filozofiei materialiste în abordarea fenomenelor și curentelor lite- rar-artistice.Rămîne ca o sarcină de mare Importanță pentru organizațiile noastre șl îndeosebi pentru organizațiile de an și facultăți, a spus în continuare vorbitorul, să manifeste mai multă solicitudine față de cerințele studenților, să se preocupe mai îndeaproape de organizarea sistematică a unor manifestări culturale și distractive. Este necesar, de asemenea, ca și conducerile institutelor și facultăților să dea dovadă de mai multă înțelegere si să sprijine acțiunile cultural-ar- tistice ale organizațiilor noastre.Importanța activității culturale In procesul de educație și formare multilaterală a studenților ne impune să acordăm o măi mare atenție Îmbunătățirii conținutului programelor cultural-artistice, să sporim exigența față de manifestările artistice și combativitatea față de preluarea unor idei străine concepției noastre despre cultură și artă.Activitatea culturală nu trebuie Înțeleasă ca un scop In sine, desprinsă de obiectivele ei educative. Dimpotrivă, ea trebuie astfel concepută și o- rientată Incit să contribuie la dezvoltarea multilaterală a personalității studenților noștri, la lărgirea orizontului lor spiritual, la formarea unor intelectuali cu profil politie și moral înaintat, înzestrați cu capacitatea de a discerne, de a selecta adevăratele valori artistice.In acest spirit, casele de cultură și cluburile studențești trebuie să acorde atenția necesară îmbunătățirii programelor lor, să realizeze echilibrul corespunzător pentru activitățile pe care le organizează, să vegheze mai mult a- supra calității și finalității e- ducative a manifestărilor.Arta și literatura, presa și critica literară și artistică, teatrul și cinematografia, radioul și televiziunea, au un rol social deosebit de important în cultivarea gustului pentru frumos, în influențarea formării conștiințelor și caracterelor, în special a celor tinere. Studențimea manifestă un mare interes pentru fenomenul literar și artistic. Dorim să ne exprimăm convingerea cu acest prilej că In spiritul dezbaterilor de la ultima adunare generală a scriitorilor, prozatorii, poeții și dramaturgii noștri vor crea tot mai multe opere de valoare, pătrunse de un puternic mesaj umanist, de ideile generoase ale comunismului, care să exprime aspirațiile poporului și tineretului nostru, In care să-și găsească o mai largă reflectare realitățile contemporane ale țării noastre, perspectivele ei luminoase.Am dori ca editurile și presa literară să manifeste mai multă exigență estetică și ideologică față de lucrările și articolele publicate combăttnd promovarea unor puncte de vedere, confuze, tendințe greșite, poziții iraționaliste, de natură să provoace dezorientare sau să Îndepărteze cititorul de literatură.Tineretul studențesc, care dovedește o deosebită receptivitate față de creația cinematografică, așteaptă filme de calitate, pe teme actuale, inspirate din munca și viața poporului, a tineretului, care să corespundă și efortului material, sprijinului pe care statul 11 acordă cinematografiei noastre.Referindu-ne la activitățile sportive in rîndul studențimii, a menționat raportorul, apreciem că stadiului actual de dezvoltare a sportului universitar trebuie să-i corespundă crearea unor cluburi puternice, centralizînd cele mai bune valori, folosind cu maximă eficiență actualele Înlesniri, să asigure fără întlrziere o îmbunătățire substanțială a valorii sportului studențesc. In acest sens, considerăm necesar ca Ministerul învățămîntului și Consiliul Național pentru Educație Fizică și Sport, împreună cu Comitetul Executiv al U.A.S.R., să stabilească măsuri concrete pentru Îmbunătățirea activității sportive universitare de performanță la nivelul posibilităților de care dispunem.în domeniul turismului va trebui ca, In colaborare cu Biroul de Turism pentru Tineret să se găsească noi modalități de extindere și diversificare a acțiunilor, pentru a oferi majorității ftudențllor posibilita

tea ca la sfîrșitul fiecărei săp- tămlni de actvitate, pe parcursul anului univeristar ca șl în vacanțe, să cunoască frumusețile patriei, să se recreeze și destindă In mijlocul naturii.Totodată, a subliniat vorbitorul, una din cele mai importante sarcini ale organizațiilor noastre este preocuparea pentru problemele social-gospo- dărești și de asistență medico- sanitară, sprijinirea conducerilor institutelor în buna folosire a mijloacelor destinate a- sigurării condițiilor de muncă și viață ale tineretului universitar.Recent, au fost elaborate noi regulamente de organizare și funcționare a căminelor și cantinelor, care stabilesc cu mai multă claritate drepturile și obligațiile studenților, lărgind atribuțiile organelor studențești In exercitarea controlului obștesc și îmbunătățirea muncii educative în cămine. Asociațiile și comitetele de cămin trebuie să desfășoare o activitate susținută pentru respectarea normelor de conviețuire în comun, a ordinei și disciplinei, să facă din fiecare cămin un lăcaș în care studenții să se poată odihni și învăța, să manifeste o exigență sporită față de orice fel de a- batere. Comitetele de cantină și studenții de serviciu au datoria să se ocupe sistematic de exercitarea controlului obștesc asupra tuturor fazelor de pregătire și servire a mesei.Referindu-se la asistența me. dico-sanitară a studenților, raportul aprecia, că printre altele, Ministerul Sănătății va trebui să ia măsuri pentru perfecționarea acesteia, pentru a- sigurarea unui control sanitar riguros în cămine, cantine și instituții de învățămînt superior.Recent, la inițiativa Consiliului U.A.S.R. și a Ministerului învățămîntului a fost a- doptată Hotărirea Consiliului de Miniștri cu privire la dreptul de angajare a studenților pe perioada studiilor. Organizațiile noastre vor trebui ca încă din această perioadă să ia măsuri de a-i sprijini pe studenții care doresc să se angajeze să obțină locuri de muncă, să vegheze ca acest lucru să se facă cu respectarea integrală a obligațiilor universitare. Credem că este util să se studieze posibilitatea creării unor oficii pe lingă consiliile pe centre universitare, care să centralizeze și să facă cunoscute ofertele de servicii accesibile studenților.Exprimînd năzuințele de pace și progres ale poporului român — se arată în raport — partidul și statul nostru promovează o politică externă îndreptată spre dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare frățească cu toate țările socialiste, de întărire a coeziunii mișcării comuniste și muncitorești internaționale, a unității forțelor revoluționare și democratice, de intensificare a colaborării cu toate statele, indiferent de orîndui- rea lor social-politică, a legăturilor de solidaritate cu popoarele care luptă pentru libertate și independență națională, pentru progres social și economic, împotriva imperialismului și reacțiunii. Activitatea susținută desfășurată în ultima vreme de țara noastră pe pian internațional, contactele multiple pe linie de partid și de stat, participarea Ia Consfătuirea Comitetului Politic Consultativ al țărilor membre ale Tratatului de la Varșovia, aprobarea de către organele noastre constituționale a Apelului și a celorlalte documente de la Budapesta — exprimă hotărirea partidului și guvernului nostru de a milita neabătut pentru însănătoșirea atmosferei politice și dezvoltarea colaborării internaționale, pentru eliminarea focarelor de neliniște și conflict, pentru înlocuirea politicii de intimidare și zăngănit de arme cu o politică rațională, constructivă. orientată spre consolidarea păcii și securității în lume.Aplicînd cu consecvență în relațiile sale externe aceste principii, Consiliul U.A.S.R. a pus tn centrul activității sale internaționale dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare cu organizațiile studențești din toate țările socialiste. S-au efectuat schimburi de delegații, intîlniri și contacte cu reprezentanți ai studențimii din aceste țări, participări la seminarii, consfătuiri și alte ' manifestări internaționale, care au constituit premize favorabile pentru o mai bună cunoaștere reciprocă a vieții și muncii tineretului universitar, a experienței organizațiilor noastre. In același timp, Uniunea noastră a dezvoltat și diversificat relațiile cu organizațiile studențești de pe toate continentele, indiferent de convingerile lor politice, filozofice sau religioase, pe platforma luptei comune pentru realizarea aspirațiilor legitime ale studențimii pentru pace, democrație și progres social.U.A.S.R. acordă o atenție deosebită dezvoltării relațiilor dintre organizațiile studențești din Europa, eliminării neîncrederii, promovării sentimentelor de stimă și respect reciproc. Acționînd In această direcție, Uniunea noastră a lăr

git relațiile și schimburile cu organizațiile studențești de pe întregul continent, a organizat seminarul european „Studentul, arta și cultura", care a prilejuit un schimb de opinii în problemele participării studenților la viața cultural-ar- tlstică a țărilor lor, constituind o contribuție utilă la dezvoltarea colaborării tineretului universitar din Europa. Ținînd seama de primirea favorabilă a acestei acțiuni și de sugestiile participanților, U.A.S.R. va organiza, în acest an, a doua ediție a seminarului, care va dezbate tema „Universitatea și cultura — factori de apropiere și înțelegere între popoarele europene".Participarea reprezentanților studenților, ca și a întregului tineret din patria noastră, la cel de-al IX-lea Festival Mondial al Tineretului și Studenților de la Sofia a constituit un aport al tinerei noastre generații la o mai bună cunoaștere și înțelegere reciprocă a tineretului de pretutindeni.Studențimea noastră, căreia Ii este scumpă cauza libertății, își exprimă deplina solidaritate cu lupta eroicului popor vietnamez condamnînd a- gresiunea americană în Vietnam, își manifestă solidaritatea cu studenții și popoarele din țările coloniale sau recent eliberate, sprijinind activ lupta acestora pentru independență națională, împotriva imperialismului, colonialismului și neocolonialismului, pentru drepturi și libertăți democratice.Prezența în amfiteatrele patriei noastre a unui mare număr de studenți din țările socialiste, din țările coloniale sau recent eliberate, precum și din alte țări ale lumii constituie o manifestare elocventă a puternicelor sentimente de prietenie și solidaritate care animă poporuLși studențimea română. U.A.S.R. apreciind în mod pozitiv relațiile de colaborare statornicite între studenții străini și colegii lor români, va acorda și în viitor întregul său sprijin studenților străini în activitatea lor de pregătire multilaterală, ca specialiști cu înaltă calificare, capabili să contribuie din plin la progresul economic, cultural și social al țărilor lor.în ultimii ani, în numeroase țări capitaliste se desfășoară cu putere un proces de activizare politică a studențimii. Cu toată diversitatea și caracterul contradictoriu al orientărilor ideologice, politice și filozofice ale acestor mișcări ele se caracterizează în esență printr-o poziție de contestare a capitalismului, de protest împotriva inegalității și a o- primării propriei orînduirl bazate pe exploatare, de negare a structurilor universitare anacronice, de afirmare a năzuințelor de libertate, democrație și înnoire socială, studențimea manifestîndu-se tot mai mult ca un factor important al luptei popoarelor pentru progres.Nutrim încrederea că în ciuda deosebirilor de vedere e- xistă largi posibilități de colaborare cu organizații din cele mai diferite, interesate în lupta împotriva imperialismului și reacțiunii, pentru promovarea înțelegerii, apărarea păcii și securității internaționale.Activitatea U.A.S.R. în cadrul Uniunii Internaționale a Studenților a fost orientată cu perseverență spre întărirea continuă a unității și lărgirea rîndurilor acestei ‘organizații internaționale, pentru dezvoltarea cooperării studențești, pentru stabilirea între organizațiile membre a unor relații bazate pe deplină egalitate în drepturi, pe încredere, stimă și respect reciproc, pentru a- plicarea și respectarea strictă în U.I.S. a principiilor democratice.U.A.S.R. consideră că Uniunea Internațională a Studenților trebuie să exprime preocupările, năzuințele și aspirațiile tuturor organizațiilor progresiste studențești, să fie o organizație larg democratică, care să țină seama de diversitatea condițiilor în care-șl desfășoară activitatea uniunile membre, pentru a putea constitui cu adevărat o bază reală și constructivă de dezvoltare a colaborării multilaterale, de promovare a unității de acțiune a mișcării studențești internaționale, pe platforma luptei pentru drepturi și libertăți democratice, împotriva imperialismului, colonialismului șl neocolonialismului, pentru pace și progres.Conferința noastră, a spus în continuare vorbitorul, a înscris pe ordinea sa de zi, dezbaterea și adoptarea noului Statut al U.A.S.R. După cum se știe, în decursul anilor formele de organizare a stu- dențimii au cunoscut un proces de perfecționare continuă, au fost adaptate schimbărilor petrecute în viața social-poli- tică a țării, condițiilor și problemelor specifice ale vieții universitare, dezvoltării activității tineretului studențesc. Crearea asociațiilor studențești a răspuns unor cerințe obiective, a contribuit la stimularea activității obștești, la cuprinderea mai bună a tuturor domeniilor și preocupărilor studenților.Cu toate acestea practica a dovedit că existența în facultăți a două organizații de tineret, cuprinzînd în general aceiași membri și avind aceleași preocupări, cu organe de 

conducere proprii a dus Îs menținerea unor paralelisme în munca educativă, la dispersarea forțelor și la supraîncărcarea studenților. Analizînd această situație, plenara Comitetului Central al P.C.R. din 29 noiembrie — 1 decembrie 1967 a indicat simplificarea organizării activității obștești a studențimii și după cum se știe în ultima perioadă au fost luate unele măsuri pentru creșterea atribuțiilor Uniunii Tineretului Comunist în facultăți șl o mai bună îmbinare a muncii organizațiilor U.T.C. și a asociațiilor, măsuri care nu au reușit să elimine însă radical neajunsurile arătate mai sus.Ținînd seama de această situație, de opiniile a numeroși studenți și cadre ale U.T.C. și A.S., considerăm necesar ca în spiritul Hotărîrii plenarei Comitetului Central al P.C.R. cu privire la munca educativă în rîndul tineretului, în viitor, întreaga muncă obștească a tineretului universitar să se desfășoare în cadrul asociațiilor studențești ca formă specifică de organizare a activității Uniunii Tineretului Comunist în învățămîntul superior.In acest fel, Uniunea A- sociațiilor Studențești din România va fi organizația u- nică, reprezentativă, politică șl profesională a tineretului universitar, ca parte integrantă a Uniunii Tineretului Comunist — organizația revoluționară a întregului tineret din patria noastră.Principiul fundamental al întregii activități a Uniunii Asociațiilor Studențești din România este conducerea de către partid, asociațiile și u- niunile studențești luerînd sub conducerea și îndrumarea nemijlocită a organizațiilor de partid respective.în conformitate cu faptul că U.A.S.R. este parte integrantă a Uniunii Tineretului Comunist, uniunile asociațiilor studențești din centrele uni- versitare reprezintă părți componente ale organizațiilor municipale și orășenești ale U.T.C. și își vor desfășura activitatea sub îndrumarea nemijlocită a organelor de conducere ale acestora.Consiliul U.A.S.R. își va desfășura activitatea sub îndrumarea C.C. al U.T.C., organul unic de conducere a organizației revoluționare a tineretului din patria noastră.Asociațiile studențești vor cuprinde în rîndurile lor studenții uteciștl care reprezihtă cvasitotalitatea tineretului u- niversitar și vor putea primi și alți studenți de Ia cursurile de zi, indiferent de vîrstă, care sînt de acord cu principiile și obiectivele U- niunii Tineretului Comunist și ale asociațiilor. Totodată, la activitățile asociațiilor vor putea participa toți ceilalți studenți.In acest spirit supunem Conferinței proiectul noului Statut al Uniunii Asociațiilor Studențești din România cu convingerea că aplicarea prevederilor sale va reprezenta un pas înainte pe calea perfecționării activității obștești a studențimii noastre în raport cu cerințele și obiectivele majore pe care partidul le pune în fața studenților și a întregului tineret, a Uniunii Tineretului Comunist în actuala etapă.Propunem ca după aprobarea sa de către Conferință, Statutul sâ fie supus dezbaterii studenților și să însărcinăm Consiliul U.A.S.R. să-l adopte într-o formă definitivă pînă la începutul viitorului an universitar. Ținînd seama de acest fapt, propunem ca noile organe de conducere ale asociațiilor să fie a- lese în toamnă, iar pînă a- tunci comitetele U.T.C. șl consiliile A.S. să-și desfășoare activitatea în comun.Măsurile pe care le preconizăm pentru realizarea u- nui cadru unitar de desfășurare a activității obștești a studențimii — prin crearea organizației studențești unice și reprezentative, cu caracter politic și profesional — vor trebui să ducă la îmbunătățirea generală a activității în rîndul tineretului u- niversitar, Ia activizarea tuturor organizațiilor noastre, la ridicarea nivelului muncii Șolitice, ideologice, educative, n acest fel Uniunea noastră își va aduce în perioada care urmează o contribuție tot mai mare la înfăptuirea politicii partidului și statului nostru, va asigura participarea activă a studențimii la întreaga viață politică și socială a tării, își va lărgi și intensifica activitatea internațională, va aduce un aport sporit la întărirea cooperării și unității mișcării studențești mondiale.Tinerețea noastră este ștafeta de azi în șirul generațiilor ce au dus tot mai departe făclia progresului ps pămîntul românesc. Plămădită și luminată de partidul comuniștilor, înflăcărată de ideile marxism-leninismului, animată de înalte sentimente patriotice — tînăra noastră generație universitară încredințează partidul și poporul că va munci neobosit pentru a dobîndi o înaltă pregătire științifică și ideologică, că își va închina întreaga viată construirii viitorului luminos al patriei, triumfului socialismului și comunismului.



Pag. 4 SClNTEIA TINERETULUI

A VII-A CONFERINȚA A U. A. S. R
Din cuvintul pârtieipanfilor

la discuțiifn prima zi a lucrărilor celei de-a VTT-a Conferințe a Uniunii Asociațiilor Studențești din România, au luat corintul pe marginea Raportului de activitate al Consiliului un mare număr de delegați și invitați, cadre didactice și reprezentanți ai itudenților din diferite centre universitare.Studențlmaa noastră, a spus la începutul cuvlntului său, tovarășul Nicolae Niculeseu. din centrul universitar Iași — sa afirmă ca o prezență tot mal activă In viața socială și politică a țării, dînd noi și convingătoare expresii atașamentului său la politica înțeleaptă a Partidului Comunist Român, făcînd constant dovada unei înalte înțelegeri a responsabilității sociale, a dorinței sale sincere de a lua parte activă, direct*, ’ *rea în viață a partidului nostru, curat întotdeauna și solicitudinea partidului. Vizita rilor de partid șl frunte cu tovarășul Ceaușescu, în vechea și puternica cetate universitar* a lașului, este una din strălucitele expresii ale grijii ce ni se poartă.Văd în interesul constant 11 mereu tiu pe care studenții îl manifestă față de problemele interne și externe ale partidului, față de cunoașterea profundă ți detaliat* a fenomenelor din lumea contemporană — a spus în continuare vorbitorul — o expresie fermă a angajării tineretului studios în aria atotcuprinzătoare a activităților politice și sociale din țara noastră. Acest interes este atestai, intre altele, de larga participare a studenților, la dezbaterea unor probleme de interes social major. Aș aminti, astfeL discuțiile care au precedat adoptarea de către conducerea de partid și de stat a remarcabilelor măsuri privind dezvoltarea șl modernizarea învățămîntului. Angajarea studențimii In viața țării este ilustrată și de faptul că dintre colegii noștri au fast aleși deputați, reprezentanți în Senatele universitare mu în consiliile de facultăți și institute.Ca membri al unei organizații comuniste de tineret, ca viitori purtători ai făcliei aprins*, întreținută și amplificată de cei mai buni fii ai poporului nostru, avem datoria sfîntă de a transpune în fapt, de a da viață înaltelor principii ale Partidului Comunist Român, pentru a ne crea astfel o experiență proprie pe care, adâugînd-o la experiența luminoasă a marilor noștri înaintași, s-o transformăm într-o contribuție cu adevărat valoroasă la opera de edificare socialistă a patriei începută acum un ifert de veac.După ce a subliniat că în munca de formare a cadrelor de specialiști, învățămîntului superior îi revine sarcini complexe, pentru a căror îndeplinire Legea învățămîntului asigură un cadru adecvat, tovarășul Ștefan Necula, din centrul universitar Petroșani, a spus :Aflat în al 21-lea an de activitate, centrul universitar Petroșani, asigură cadrele necesare industriei miniere, domeniu de mare însemnătate al economiei naționale. Asociația studențească își aduce o’ contribuție activă la mobilizarea studenților la învățătură, la asigurarea în rîn- dul acestora a unui climat de muncă rodnică, perseverentă, la cultivarea hotărîrii fiecărui viitor specialist de a se afla la înălțimea sarcinilor puse de partid în fața economiei noastre socialiste. în împlinirea acestor deziderate Un rol deosebit a revenit adunărilor generale, consfătuirilor profesionale, discuțiilor și

la traduce- directivelor Ne-im bu- de căldura conducerii conducăto- de nat, In Nicola*

dezbaterilor pe teme profesionale. De asemenea, activitatea politică-educativâ a determinat, prin crearea unui educației prin tru muncă.Atitudinea față de învățătură, respectarea normelor de disciplină universitară, interesul pentru activitatea productivă, dragostea pentiu profesia aleasă — iată calități care recomand* studențimea Asociația studenților din centrul universitar Petroșani a mi-ltati prin forme spedfioe munci: sale, pentru ritLcarea eaktăți: pregătirii profesionale. pentru dezvoltarea deprinderilorunui studiu individual, sistematic, ca formă de bax* a însușirii cunoștinței or. Rezultatele doo’nite sint rodul dăruirii și competenței rerpo- lui proCnorai. a activității organizațiilor obștești, îndrumate și conduse de organiza- țule de partid.în continuare, relcvtad unele inițiative ale ascctațLdor Studențești — crgar.^tirea de întf’.niri intre studeniu din anii mari ț; der. citareaactivității in cercurile «tilnti- fice, antrenarea unui număr tot mai mare de srudenț: in mur.ca de cercetare — art- tind eâ Ii revine Conferinței menirea de a smteeza realizările dcblr/Jrte. de a 'al-oru direcțiile muncii virjjțr?. ’.orbitorul a apreciat. în fnchete- rea ctrrir.tsrui, r a porin’, tm- zentat pentru corținutu! său. pentru abordarea problemelor esențiale ale vieții universitare, cerînd ea nou! ConsHi-j ce va fi ales să coteborece maî activ cu Ministerul Tnvâ- țămlntului. să studieze și să adopte cele mai eficiente mâ- ruri penti u traducerea fa viață a prs^ederij» eopriese fa Directivei* CC ai PC.R eu priv.re !a dervrrtarea « rer- fecțsor.zrea favățâmfaturti. fa Legea favâ;*mfati*hâ.A du cin d în numein $r>derți- mi! din Tg. Mureș un s^lut călduros Conferinței pe țară, studentul Kristd Bela a spus printre altele : în centrul universitar Tg. Mureș, creat în a- nii socialismului, învață alături, înfrățiți de idealul comun al slujirii patriei, studenții români, maghiari, germani și de alte naționalități. Avem create toate condițiile pentru a învăța și a ne afirma capacitățile creatoare. Studențimea din Tg. Mureș, alături de tinerii și studenții din întreaga țar*. Iși manifestă dragoste® și atașamentul față de politica P.CJt. față de conducerea sa to frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, recunoștința fierbinte pentru grija și atenția cu care sint înconjurați, pentru condițiile de studiu și viață de care beneficiem.Referindu-se în continuare la activitatea organizațiilor de tineret din institutele de învă- țămlnt superior din Tg. Mureș, vorbitorul a relevat că a- c est ea, conștiente de necesitățile actuale șl de perspectivă, au militat prin forme specifice. pentru educația pohtico- ideologică a studenților.El a subliniat ecoul deosebit pe care l-au avut Intilnirile u- nor tovarăși din conducerea de partid și de stat cu studenții din Tg. Mureș. Vorbitorul s-a referit apoi pe larg la interesul cu care studiază tinerii documentele de partid și de stat interesul cu care participă la excursiile și vizitele la locuri istorice, muzee memoriale și mari obiective industriale, care Ie prilejuiesc cunoașterea trecutului de luptă al poporului

conținutul său, climat propice munci, și pen-
responsabili

și partidului nostru, a realizărilor obținute fa anii construcției socialismului.In continuare vorbitorul a spus: Maturitatea politico-ideologic* a studenților noștri se oglindește și In rezultatele bune obținute In comparație cu ani: precedenți ; 87 la sută din studenții centrului nostru care au promovat integra] e- xamenele sesiunii trecute au obținut note bune și foarte bune; im mare număr de studenți participă la activitatea obgxeasră.Considerăm și noi că propunerea formulată în raportul preaentat ati Conferinței fa vederea falăturin: paralelismelor im munca de organi- zape va roetnbui la mobilizarea tuturor forțelor noastre peatrM realizarea sarcinilor ce ce re-un în preg*tirea și educarea tineretului universitar.Gr.ia cu care este înconjurat fa vă țâm fa tul to țara noastră o- gunaește caracterul profund popular, profund democratic al politicii partidului și statului. a spus pref dr. docent Gearge Bărănescu. membru corespor.oent al Academiei, rectorul Institutului po;.tehnic dfa București, dup* ce a prezentat ur. amplu tablou al dez- voetârt: favâțâmîntuiuu O dat* rj dezvoltarea larg* a rețelei •xvățârrJntijlx de toate gradele. a întregului tineret, indiferent de stare socială sau na- ■„militate pe toate treptele sccfar.tățfî. coe durerea parti- $: stărui uu după o larg* consolare a eorpuhi! profesoral. a faâîrat soluții optime per-tru modernizarea tnvăță-—.Invițămfa.nil superior. — a spus ^'Q^^îto^’ul — trebuie să-si concentreze activitatea către reea re e-?te general, trainic fa fiecare specialitate, către ceea ce formează baza pe care se pot clădi mai tirriu detaliile profenei. Cu această optică se elaborează noile planuri de ta^țlmfa.t fa toate m- stituțîile 4e tavâțâ^tît superior. Esae • artiune de fare* ryh in mare răspmder* ia care si nir.fatei « par- 
—- re; t.-w tv-v- •* fa orzare'e de T*“d_rere ale fsc’ultatilor ti i-stit-te‘oe Fsp- ful e. 3*~: iză nj prisos&atâ de=er-iusii t! vlețfi școlii rcenâîserti ș*. te general, al vieți: noastre sociale.In continuare ’«urb:torul s-a referit ia uneie aspecte ale pregătirii practice a studenților, relevfnd Însemnătatea ce trebuie acordat* studiului fo laboratoare, stagiilor de practică. necesita tea atrarerii unu: număr rit mai mare de studenți la munca de cercetare știir.ț^ică.Rectorul Institutului poirSen- nfc din București a spus h încheiere i Acest forum stu- dențeac constituie pentru nou dascălii voștn, prilej de a ne Înfățișa opinii dar șî prZej de mărturisiri. Vă spunem, dragi studenți, că sîntem mlndri de voi, de priceperea și seriozitatea cu care munciți.în cuvintul său, tovarășul 

Iod Amăriuță. delegat al centrului universitar București, a fărut o amplă referire la activitatea organizațiilor de tineret din Politehnica bucureș- teană.Intr-o ambianță favorabilă — spunea vorbitorul, au intrat ta patrimoniul experienței a- aociațiilor activități noi și eficiente de mobilizare a studenților la o pregătire profesională temeinică, bazate pe o colaborare strînsă cu catedrele, conducerile facultăților și institutului, sub îndrumarea directă a organizațiilor de partid.Forme deoaebit de eficiente ta dezvoltarea spiritului nostru creator, cercurile științifico studențești au căpătat, cu deosebire în ultima vreme, posibilități noi de cuprindere, și-au

făcut proprii preocupări noi. Prin înființarea în unele facultăți din institut a cercurilor aplicative pentru anii mici de studiu, prin extinderea preocupărilor cercurilor științifice asupra problemelor de traduceri și documentare, s-a creat o bază reală înfăptuirii unul vechi deziderat al asociațiilor noastre — antrenarea studenților în activitatea științifică Încă din primii ani de studiu. Trăsătură dominantă, proprie numai educației comuniste, este educarea prin munci și pentru muncă. Pătrunși fiind de acest mare adevăr, organizațiile noastre au stabilit un sistem de legături trainice, pe linia activității politice, profesional-științifice și culturale cu organizația U.T.C. din Uzina 23 AugustDe altfel. In prezent Urina 23 August este deja beneficiara unul sistem de radio-comunl- cație în condiții de zgomot pus la punct în exclusivitate de cercul științific de pe lingă catedra de ..Bazele radloteh- nidi".O perspectivă cu totul nouă din punctul de vedere al educației prin muncă, al înțelegerii eforturilor pe care întregul popor le face pentru realizarea mărețelor obiective ale construcției socialiste, o o- feră posibilitatea, reglementată juridic, și pe care va trebui s-o sprijinim serios organizatoric. ca studenții să se angajeze nemijlocit în producție sau în orice alt domeniu de activitate.Asociațiile din politehnică au luat anul acesta măsuri importante pentru îmbunătățirea, in cadrul reglementărilor existente, a sistemului de practică în producție, sistem care, din păcate, cu toate încercările din ultimii ani, nu beneficiază încă de o formulă satisfăcătoare. Considerăm că este necesar ca Ministerul în- vățămintului să manifeste o preocupare mai constantă din ■rest punct de vedere și am dori ca In cadrul lucrărilor comisiei profesionale să realizăm un schimb larg de opinii și cu privire la practică și să pre- aantăm ci seva proptmen si su- din partea studenților îastituîuhii ncavruA a ac iad Coafermței salutul eoiegurr sAl Ileana Ptrvaa delegată a centrului univmi- t^r — Galați, a insistat a- supra contribuției activității de cercetare științifică la formarea viitorului specialist Se impuse familiarizarea facă dî pe hă- cvutățuor cu mciocek de .n- vesiiga'ie științifică, formarea deprinderii de a re asare nou in domeniul d? șpre-j 1: rate. însușrea meto- coioc*ei de lucru in cercetarea s’--n;if:<i, exersarea spiritului oe sinteză șj generalizare etcRevoluția tehnico-științifică contemporană se aesfăsoar* în reacții Înlănțuite, iar menirea noastră este de a cataliza a- ceste reacții, de a le conduce, de a le folosi integral rezultatele în folosul societății noastreToate acestea vor contribui ce cupă terminarea studiilor, absolventul să se 2___ _ ____rap-.d și cu maximum de eficiență și randament In munca de re-retare științifică, in cadrul institutelor de cercetări și a întreprinderilor.Datorită specificului unor facultăți din Galați, activitatea științifică desfășurată în perioada de practică ar putea avea o foarte mare importanță- Susțin propunerea făcută aici, ''a temele de cercetare științifică să fie luate cit mai mult din practică, prin legături directe cu întreprinderile.Noi. studenții giiățeni, ne exurimăm întreaga adeziune față de politica înțeleaptă a

in tegreze

P.C.R., părintele grijuliu al tineretului studios și al întregului popor și ne angajăm să nu precupețim nici un efort în munca noastră pentru a răsplăti încrederea ce ne-a fost acordată, a spus, în încheiere, vorbitoarea.Sîntem convinși că, mun cînd și creînd vom dovedi că cel mai mare lucru In viață este să-ți faci datoria și noi luptăm pentru a ne face datoria față de partid, de popor, față de scumpa noastră Românie.Studențimea, a afirmat în cuvintul său Brandl Wal- trault, student* la Institutul politehnic din Timișoara, este chemată să dea dovada tuturor capacităților sale materiale și spirituale în scopul ridicării pe culmi nebănuite a iubitei noastre patrii socialiste, România. Sîntem chemați noi, toți studenții țării, români, maghiari, germani și de alte naționalități să materializăm visuri și idealuri pentru care glorioșii înaintași și-au dat viața, sîntem chemați alături de întregul popor să deși vi rș im edificarea unei orîn- duiri în care și-au pus speranța oamenii adevărați al României. De aceea, celor ce ne acordă toată încrederea, celor ce-și pun în noi speranțele viitorului luminos, trebuie să le răspundem prin muncă pasionată, asiduă, perseverentă, astfel ca atunci cînd viața ne va deschide poarta ei minunată să putem răspunde cu fruntea sus, că ne putem integra activ în o- pera de construcție a socialismului și ■ comunismului.Vreau să mulțumesc aici, în numele tuturor studenților timișoreni, conducerii partidului și statului, tovarășului Nicolae Ceaușescu. pentru părinteasca grijă, pentru permanenta preocupare cu care ne înconjoară.Vorbind In numele viitoarei promoții de studenți. Petre Varadi, elev în clasa Xll-a 1* Liceul „Nicolae Bfflcescu" din București a spus :Pe noi toți, cei care sinterr. la un pas de încheierea școlii, ne preocupă in mod deosebit problema orientării profesionale. Nu e un secret pentru nimeni că. In general, elevii in- c*p pregătirea individuală în vederea studiilor universitare de«tul de devreme. Dar un fapt care singur să poată d\ea o ■ ~-Câtirr« să fie rigile ■ înțuiui prin înfăptuiește creșterea tinerelor cadre Este vorba aici de rolul covîrșitor al școlii și organiza ți ei U.T.Q, care pot în- tr-adevăr direcționa evoluția noastră.O formă deosebită de sprijin este aceea care rezultă din colaborarea conducerilor liceelor și organizațiilor U.T.C. din licee eu asociațiile studențești. Am vrea să putem vorbi nu despre o formă, ci despre cît mai multe forme, căci există, ca să folosesc un termen economic, o varietate de resurse neexploatate ; ce ar fi dacă studenții din anii III și IV ar veni în licee nu numai

creastă nu constituiereală val oare. Pre- mdiv.duală doar una trebuie din ve- care se

(Urmare din pag. I)

Fotografii i O. PLECANpentru a-șl vizita foștii profesori, cl și pentru a avea contacte nemijlocite cu cel care abia sînt în faza de pregătire pentru a deveni studenți ? S-ar putea ca unele cercuri cu profil tehnic, de exemplu, să aibă buni conducători, alături de elevi, pe unii studenți bine pregătiți.De curînd, în cadrul Universității București am putut participa la o întîlnire deosebit de atractivă cu un grup de studenți șl cadre didactice, cît șl la niște cursuri ținute pentru membrii cercului de fizică al municipiului la catedra de fizică a facultății. Aceste acțiuni au avut o semnificație deosebită : am putut vizita laboratoare am putut să ne verificăm capacitatea de reținere, participînd la predarea de două ore a unor subiecte de o generalitate apreciabilă. Asemenea acțiuni se cer multiplicate, căci valoarea lor este deosebita.„Alma Mater“ și mediul el ne interesează foarte mult, a- ceasta pentru că o mare parte dintre noi cei 60 000 de absolvenți ai promoției 1969 dorim să devenim studenți. Știm că aceasta cere multă muncă și străduință, dar ceea ce mai știm e că avem toate condițiile și că priceperea și pasiunile noastre își pot găsi cel mai temeinic făgaș.Intîmpinată cu mare entuziasm în toate cetățile universitare ale patriei, cu noi succese în activitatea profesională și obștească, — a spus tovarășul Traian Ștefănescu, secretar al Comitetului U.T.C. din centrul universitar București — Conferința noastră se înscrie ca eveniment plin de semnificații politice și patriotice in viata studențimii române, încadrindu-se in atmosfera generală de entuziasm creator care a cuprins întreaga națiune, angajată în reali- _area obiectivelor stabilite de Congresul al IX-lea și de Conferința Națională a Partidului Comunist Român.Mi se pare demn de subliniat că multe din posibilitățile de care dispunem, intrate în obișnuința cotidiana, au în realitate valoare de principiu, evidențiind rolul tineretului universitar în viața social-po- litică a patriei, încrederea deosebită pe care partidul o a- cordă student imii și organizațiilor sale. Prezența studenților din România în Frontul Unității Socialiste, organism social-politic care dă expresie unității moral-politice a întregului popor în jurul partidului și guvernului, reprezentarea studențimii în diverse organisme de stat și obștești, în organismele universitare, constituie mărturii elocvente pentru rolul încredințat de partid

studențimii din patria noastră. Iată de ce sînt nenumărate temeiuri pentru a ne exprima convingerea că forul suprem al studențimii reprezintă un moment deosebit de important, care se înscrie consecvent în seria multiplelor dovezi de a- tașament profund față de politica internă și internațională a partidului și statului nostru. Activitatea noastră va fi marcată incontestabil de noi fapte de muncă ale tineretului universitar, a cărui trăsătură definitorie este patriotismul socialist, încrederea nețărmurită în conducătorul destinelor națiunii noastre, Partidul Comunist Român, hotărîrea de a se integra organic eforturilor de desăvîrșire a construcției socialismului.Este un titlu de cinste, mandatul încredințat de studențimea din București, de a reafirma și cu acest prilej adeziunea deplină și unanimă la politica științifică, marxist- leninistă a partidului și statului nostru, de a exprima gîn- rurile de profundă recunoștință Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușes- cu, pentru grija deosebită pe care o acordă învățămîntului, pentru perspectivele largi 
deschise afirmării personalității și capacității creatoare a 
tineretului uni\% rsitar.In continuare vorbitorul a prezentat dinamica rezultatelor la învățătură, contribuția organizațiilor de tineret la perfecționarea procesului de învățămint. munca politîcă- educativă desfășurată de acestea.Viața ne impune — a spus în continuare vorbitorul — să consacram ca obiectiv central al activității politico-e- dueative, problema responsabilității sociale a studenților, domeniu prin excelență de interes general, care trebuie să se reflecte in primul rînd in îndeplinirea exemplară a îndatoririlor fundamentale — pregătirea profesională. Trebuie să milităm, așa cum s-a subliniat și în raport, ca fiecare student să înțeleagă eă cerințele de perspectivă ale dezvoltării științei, economiei și culturii socialiste, ale progresului tehnico-științific contemporan, impun o atitudine activă în procesul de însușire a cunoștințelor de spe

cialitate, atitudinea responsabilă față de îndeplinirea datoririlor universitare.După ce a propus ca drumarea organizațiilor dențești să se facă diferențiat, în funcție de specificul instituțiilor de învățămint superior, respectiv învățămînt universitar, tehnic, economic și artistic, opinînd ca viitoarea organizare a Consiliului

U.A.S.R. să fie structurată pe specificul compartimentelor de bază ale școlii noastre superioare, vorbitorul și-a exprimat acordul cu propunerea — consacrată în proiectul da Statut prezentat Conferința! —de a stabili un cadru unitar pentru organizarea activității obștești a studențimii, propunere care se înscrie ca □ continuare firească a masurilor inițiate după Plenar» Comitetului Central al Partidului Comunist Român din noiembrie-decembrie 1967 privind activitatea educativă în rîndul tineretului, răspunzînd nemijlocit cerințelor activității din institute șl facultăți.Sînt convins că statuarea Uniunii Asociațiilor Studențești din România, ca organizație unică, reprezentativă, politică șl profesionali a tineretului universitar, ca parte integrantă revoluționară a tinerei generații din patria noastră, adeziunea largă studențiml. î
va

■ ii

faîn- stu-

*ziauîn prima Conferinței vîntul tovarășiiPopovici — centrul universitar Iași, Ștefan Stănescu — centrul universitar București, Viorica Bordeianu — centrul universitar Iași, Petre Cruceai— centrul universitar Brașov, Dan Bîrliba — centrul universitar București, Ion Deleanu — centrul universitar Cluj, Constantin Boștină — centrul universitar București, Dumitru Burda — muncitor. Urina „23 August- — Romulus Moeanu— centrul universitar Craiova, Aurei Mărtoiu — centrul universitar Timișoara, Aurelia Sâlăjan — centrul universitar Cluj, Zamfir Dumitrescu — centrul universitar Bucure^SL Radu Popa — centrul umveîf sitar Iași, Constantin Corniță— centrul universitar Băiâ Mare, Petre Brinzaș — centrul universitar Cluj, florentina Siman — centrul universitar Pitești, Mihai Stoica, vicepreședinte al Consiliului U.A.S.R., prof. dr. Ion Șandru. prorector al Universității „Al. I. Cuza“ din Iași, prof. unîv. Răzvan Prișcu, secretar al comitetului de partid din I.M.F - București, Ion Brad, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Arta.Vorbito- rii s-au referit la diferitele aspecte ale activității desfășurate de organizațiile U.T.C. și asociațiile studențești în institutele șl facultățile pe care le reprezintă. Din cuvintul a- cestora vom publica relatări în ziarul nostru do mîine.

a fucrlrilo* 
mai luat cu-
Lăerămioara

șura. Irud, decît in condiții 
propice. Cvosiagrarismul an
tebelic este de domeniul tre
cutului, ți harta economică a 
României prezintă o țară mo
dernă, preocupată să atingă 
valorile maxime ale civiliza
ției. Cum poate fi atinsă a- 
ceasta dacă nu printr-o cu
noaștere lucidă a legilor pro
gresului ? Cum poate fi atin
să ea, daca nu printr-un a- 
sali al științei umanizate, în
dreptat spre îmbogățirea zo
nelor încă puțin explorate ale 
cunoașterii ? Generațiile uni
versitare de astăzi, generațiile 
prezentului luminos al socia
lismului, au șansa de a apar
ține unui viitor in care se 
prevăd cele mai spectacu
loase transformări din istoria 
lumii. Șj ele, aceste generații, 
sînt, așa cum faptele o arată, 
profund conștiente de acest 
adevăr.

In activitatea publică, ce
tățenească 
de știință, 
mîine, se 
tăzi, acel
priu tinereții și viitorului, pro
priu unei generații care se 
simte o forță activă ți res
ponsabilă a societății noastre, 
înarmată cu conștiința clară 
a misiunii nobile ce-i stă în 
față. Ne-a demonstrat cu
vintul celor pe care i-am as
cultat ieri la Conferință;

ne demonstrează plenar toa
te faptele vieții. în condițiile 
revoluției științifice și tehnice 
actuale, ale exigențelor noului 
edificiu economic și social pe 
care-l desăvîrșim, însușirea 
tezaurului gîndirii contempo
rane, al cunoștințelor de spe
cialitate, al concepției științi
fice, materialist-dialectice, 
preocupă mai mult dectt ari
cind studențimea noastră. Ea 
se afirmă ca un factor res
ponsabil în organizarea și 
desfășurarea procesului de în-

știința. Conștiința responsa
bilității față de grija partidu
lui, față de investițiile de or
din moral șl material făcute 
de întregul popor pentru a-i 
oferi cele mai bune condiții 
de studiu și viață, animă ac
tivitatea întregii noastre stu- 
dențimi, pe toți slujitorii uni
versității rome iești. „Avem 
deplina convingere — spunea 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în cuvîntarea ținută cu ocazia 
deschiderii anului universitar 
actual — că întregul corp

a viitorilor oameni 
a intelectualilor de 
simte, încă de as- 
puls inovator, pro-

ÎN A
RĂSPUNDERE

vățămînt, sprijinind și inițiind 
acțiuni menite să îmbunătă
țească nivelul pregătirii sale 
profesionale. în acest an uni
versitar, care marchează în
ceputul unei noi etape, de 
salutare perfecționări a conți
nutului și structurii școlii 
noastre
Directivelor C.C. al P.C.R. și 
a noii Legi a instrucțiunii pu
blice, studenții țării militează 
cu pasiune, alături de profe
sorii lor, pentru transpunerea 
în viață a măsurilor prevăzu
te. O etică superioară guver
nează aceste preocupări con-

superioare, pe baza

profesoral universitar, între
gul nostru tineret studențesc 
nu vor precupeți nici un efort 
pentru a asigura înfăptuirea 
programului de dezvoltare a 
învățămîntului din patria 
noastră*’.

In îndeplinirea acestui pro
gram, printr-o muncă asiduă, 
in biblioteci și sălile de curs, 
aplecați deasupra ptipitrelor, 
sînt angajați astăzi 145 000 de 
tineri. Considerată izolat, ci
fra ar rămîne. cum spuneam, 
fără semnificație. In spatele 
său stă, însă, efortul tenace 
al unui popor preocupat de a

lega noțiunea de socialism de 
cei doi termeni inseparabili 
ei: progres, civilizație.

La tribuna actualei Confe
rințe a studenților, ascultăm 
glasuri mature, constituindu-se 
intr-un schimb de experiență 
fertil, preocupate să valorifice 
tot ceea ce poate contribui la 
stimularea activității organiza
țiilor de tineret, la dezvolta
rea responsabilității profesio
nale și civice a studenților, la 
explorarea de noi posibilități 
pentru perfecționarea meto
delor de lucru ale organizații
lor U.T.C. în rîndul stu
denților, în raport cu nivelul 
de existență al clipei con
temporane. Am ascultat gla
suri mature definind, cu pre
cizie și răspundere, fenomene 
specifice vieții studențești, 
realități pregnante ale vieții 
universitare în România anu
lui 1969, mărturisind dorința 
celor 145 000 de tineri din 
amfiteatrele țării de a-și în
suși H înfăptui politica știin
țifică, marxist-leninistă, a 
partidului nostru. Am ascultat 
toate aceste glasuri, pronun- 
țtndu-se cu competență asu
pra unor probleme care, sint, 
am putea spune, de interes 
obștesc. Căci afirmarea ata
șamentului față de principiile 
politicii partidului nostru, a- 
firmnrea voinței de autope.r- 
fecționare, de desăvîrșire eti
că și intelectuală, sînt ches
tiuni care ies din o sferă de 
interes restrînsă. Universita
tea respiră la unison cu în
treaga noțiune aerul unor a 
not impuri tulburătoare...
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TELEGRAMĂPreședintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, NICOLAE CEAUȘESCU, a primit din partea regelui Marocului, HASSAN AL II-LEA, următoarea telegramă :Exprimăm Excelenței Voastre, Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România și guvernului român călduroasele noastre mulțumiri pentru mesajul de felicitare și urări pe care ați binevoit să ni-1 adresați cu prilejul sărbătorii noastre naționale.Ne este plăcut să vă transmitem, la rîndul nostru, urările noastre sincere pentru fericirea Excelenței Voastre și prosperitatea poporului român.

meteorologice în cadrul Organizației Mondiale de Meteorologie, vor face schimburi de păreri în legătură cu punerea în aplicare a planului de veghe meteorologică mondială, precum și cu activitatea și structura de viitor a O.M.M. O altă serie de probleme se referă la colaborarea In domeniul meteorologiei sinoptice, aerometeorologiel, climato- logiei și agrometeorologiei, transmisiilor meteorologice, a- paraturii șl instalațiilor.

Concursul popular 
de șah

On sport prea 
cunoscut la

puțin
sate
constituit

PE UNDE TRECE DRUMUL SPRE MEXIC?
GRECIA ROMÂNIA: 2 2

Miercuri i-a înapoiat în Capi
tală, venind de la Essen, tova
rășul Mihai Dalea, secretar al 
C.C. al P.C.R., care a participat 
le lucrările primului Congres al 
Partidului Comunist German.

lui, și de cadre didactice din Institut.

Miercuri la amiază a plecat tn R.D. Germană, George Maco- vescu, prim-adjunct al ministrului afacerilor externe, caro la invitația conducerii Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Democrate Germane va face o scurtă vizită în această țară.La plecare, pe aeroportul Bănoasa, erau prezenți membri ai conducerii și funcționari superiori din M.A.E.A fost de față Ewald Moldt, ambasadorul Republicii Democrate Germane la București, și membri ai ambasadei.
Delegația condusă de Jan Kostrzewski, ministrul sănătății din R.P. Polonă, a făcut miercuri dimineața o vizită la Ministerul Sănătății, fost primită de — loan Moraru și lescu, adjuncți sănătății, și de din conducerea tatii acest prilej a avut loc t^BLchimb de informații prî- organizarea asistenței medicale în cele două țări.în aceeași zi, oaspeții polonezi au vizitat Institutul de medicină și farmacie. Aici au fost salutați de acad. Teodor Burghele, rectorul Institutu-

între 14 șl 10 aprilie s-au desfășurat în Capitală lucrările comitetului pentru unificarea standardelor mașinilor electrotehnice rotative din cadrul Comisiei electrotehnice internaționale la care au participat specialiști din 16 țări, printre care U.R.S.S., S.U.A.,R. F. a Germaniei, Japonia, Cehoslovacia, Franța, Ungaria, Polonia, România. Participan- ții au dezbătut probleme privind tipizarea formelor constructive ale mașinilor electrice, stabilirea condițiilor tehnice determinate de mediul ambiant pentru buna funcționare a acestor tipuri de mașini, posibilitățile de unificare a sistemelor de răcire șl alte probleme de specialitate. Totodată, consfătuirea a constituit un util schimb de experiență în ceea ce privește realizările în domerfiul construcției mașinilor electrotehnice.

Firma engleză „Carborundum" a organizat, în sala Lectoratului central din str. Biserica Amzei nr. 5—7 din Capitală. începînd de miercuri dimineața, un simpozion tehnic. Timp de două zile vor fi prezentate conferințe de specialitate avînd ca teme „Produse șl sisteme abrazive", „Materiale refractare rezistente la uzură" etc.La deschiderea simpozionului au luat parte Hristache Zambeti, vicepreședinte al Camerei de Comerț, precum și Denis Seward Laskey, ambasadorul Marii Britanii la București.

unde a Eugen Mareș, Marin Voicu- al ministrului alți membri ministerului.
Miercuri au Început în Capitală lucrările celei de a Il-a Consfătuiri a directorilor serviciilor de meteorologie și hi- drometeorologie din R. P. Bulgaria, R. S. Cehoslovacă, Republica Cuba, R. D. Germană, R. P. Mongolă, R. P. Polonă, R. P. Ungară. U.R.S.S. și Republica Socialistă România.Timp de zece zile, partici- panții vor dezbate probleme privind colaborarea serviciilor

Miercuri la amiază. Ia Universitatea populară a avut loc ședința de deschidere a unui ciclu de fl conferințe cu tema : „Metode și tehnici modeme de informare folosite în cercetarea științifică**, organizat de Centrul de documentare științifică și Centrul de chimie-fi zică al Academiei.Acad. dr. docent Aurel Avramescu, directorul general al Centrului de documentare științifică, a ținut conferința intitulată „Introducere in informatica de documentare și sisteme informaționale".Conferințele pe tematica a- nunțată vor avea loc în fiecare miercuri, intre 16 aprilie și 21 mai.

Etapa pe județ a 
o întrecere dîrză a celor mai 
buni șahiști fără clasificare 
sportivă din cei peste 7 000 de 
elevi care au luat startul în 
prima etapă în 
Neamț. La fete 
pentru locurile I—III s-a dat 
între reprezentantele orașelor 
Piatra Neamț și Roman. Tn fi
nal, eleva Teodora Popovici 
de la Liceul nr. 1 Roman, s-a 
dovedit mai bună detașîn- 
du-se în cîștigătoare urmata 
de Dorina Andrieș de la Li
ceul nr. 2 Piatra Neamț și 
Elena Rnihu de la Liceu] 
industrial Piatra Neamț.

întrecerile la băieți au fost 
dominate de tînârtiî Alexan
dru Coama din Bîra care a 
jucat mereu ofensiv, spre deo
sebire de învinșii săi clasați 
pe locurile II și III, Ion 
Creangă din comuna Bahna și 
Vuile Arhip din comuna Ro
mâni latul Siliștea, care au 
preferat jocul pozițional.

Acest concurs, aflat Ia prima 
etapă, a scos în evidența o ca
rență care merită să stea Sn 
atenția forurilor ce se ocupă 
de sport la sate. Elevii din 
clasele a șaptea și a opta cu- 
noac prea puțin acest joc pro
porția fiind sub 50 la sută.

județul 
disputa

IOAN BALClZA

Scriu aceste rînduri la o oră 
după terminarea meciului cu 
Grecia, fără să cunosc rezultatul 
partidei de la Lisabona dintre 
Portugalia și Elveția. Cred că 
aici, la Atena, echipa României 
n-a obținut numai un rezultat 
bun, care ii îmbogățește palma
resul general în intilnirile cu 
Grecia — 8 victorii și 3 meciuri 
egale — ci și acel avantaj minim, 
de un punct, dar absolut necesar 
calificării pentru Mexic.

O cronică „fidelă" a meciului 
nu pot scrie In timpul de care 
dispun. Ar trebui să comentez 
cu precădere minutele din prima 
repriză, repriza tn care, tn ciuda 
faptului că n-a marcat nici un 
gol, echipa română s-a impus ad
versarului, din toate punctele de 
vedere. In timp ce fotbaliștii 
greci se năpusteau spre poarta 
noastră, forțînd intrările în ca
reu, ca la handbal, jucătorii noș
tri au „conceput" jocul. Cuplu
rile Boc-Dan, Ghergheli-Dinu și 
lonescu-DumitracTie au construit 
inginerește jocul, atît pe spații 
foarte largi tn momentele de a- 
tac, cît fi tn zone înguste, pentru 
a scoate din ritm adversarii.

Repriza întîl a fost o repriză 
de fotbal „cerebral", tn care, din 
cauza dorinței de a înscrie, îna
intașii noștri au ratat patru oca
zii clare, printre care s-a numă
rat și o splendidă lovitură de cap 
a lui Dumitrache. Dacă una sin
gură din aceste ocazii se trans
forma în gol, această cronică ar 
fi purtat titlul: Dumttrach* —■ 
Grecia : 3—2 / In minutul 45, o- 
mul care a intrat în teren după 
ce i s-a făcut o injecție cu nn- 
vocaină (pentru a-i atenua even
tualele dureri de la umăr), a pă-

truns ca un bolid tn careu, a 
driblai tot ce i-a ieșit tn cale — 
inclusiv portarul — dar, In clipa 
în care a vrut să lovească min
gea, aceasta, fudndu-i o festă, a 
sărit cu cîțiva centimetri mai sus. 
în clipa aceea, am numit minu
tul 45 minutul călătoriei tn 
Mexic.

Ce s-a întîmplat tn pauză, nu 
știu. Dumitrache mi-a declarai 
că a intrat în teren, în repriza a 
doua, cu „conștiința încărcată" 
că a ratat golul victoriei. Adevă-

Luceseu care prelungește la Du
mitrache. Mă uit la mingea cars 
se îndreaptă spre piciorul sting 
al acestuia și, tn cUpa următoa
re, o văd cum zguduie plasa por
ții lui Ikonomopoulos.

In continuare, norocul, se pare, 
eurînde tot adversarilor. De fapt, ti ajută din nou apărarea noas
tră și arbitrul Sbardella. Sideris 
se repede la o minge, pe care 
Deleanu o avea la picior, insistă 
ji o obține printr-o potrivire eu 
mina. Face cîteva pase și șutea-

Corespondenți telefonică de la

CONSTANTIN PRIESCU, trimisul nostru special

ml este că el e renunțai la 
dantelărie și și-a dat drumul &3 
șut. Dar nu înainte ca noi să tre
cem de două ori prin momente 
dramatice. In minutul 61, Săt- 
măreanu interceptează în careu 
o minge „nevinovată" și, tn loc 
să o degajeze, încearcă un arti
ficiu tehnic care nu-i reușește. In 
faza următoare, privește stupe
fiat cum Răducanu scoate min
gea din plasă. Colegii de la masa 
presei tremură și nu le vine să 
creadă că am primit goL Apoi, 
îl văd pe Sătmăreanu cum porne
ște ca din pușcă și nu se oprește 
decît la marginea careului de 
16 metri. O centrare clasică pînă

ză In Răducanut care, neatent, o 
respinge pînă la Dedes: 2—1.

Echipa noastră este condusă 
pentru a doua oară. Mai sint 36 
de minute de joc. Tribunele îl 
ovaționează pe Gheorghiadis, an
trenorul echipei Greciei și cer 
repetarea scorului cu Portugalia. 
Nu știu dacă Lucescu fi-a făcut, 
In acea clipă, un proces de con
știință pentru ratarea din minu
tul 20, dar l-am căzut cum s-a 
lansai într-o cursă, oprindu-se 
numai după o centrare spre acel 
punct „calculat' — marginea ca
reului de 16 metri — In care 
stîngul lui Dumitrache se cădește 
a fi din nou necruțător : 2—2.

Comemorarea a 1100 de ani de la moartea

creatorului alfabetului chirilicîn cadrul aniversărilor culturale recomandate de Consiliul Mondial al Păcii și U.N.E.S.C.O., miercuri seara a avut loc, la Casa de cultură a I.R.R.C.S., o ședință consacrată comemorării a 1 100 de ani de la moartea lui Chirii, creatorul alfabetului chirilic. KȘedința a fost organizată de ■ Comitetul Național pentru • apărarea păcii, Comitetul deStat pentru Cultură și Artă, Comisia Națională Română pentru U.N.E.S.C.O. și Asociația slavițtilor din România. Au luat parte oameni de ștlin-

ță, artă și cultură, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, ziariști, precum și membri ai ambasadei R.P. Bulgaria la București.Cuvintul de deschidere a fost rostit de prof. univ. Boris Cazacu. Personalitatea valorosului om de cultură a fost evocată de conf. dr. G. Mihftilă. decan al facultății de limbi și literaturi slave, șl de Ghedrghl Bogdanov, ambasadorul R. P. Bulgaria la București.Manifestarea s-a Încheiat cu un program artistic. In cartierul Săsar din Baia Marc
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(Urmat, din pag. I)

■supra categoriei in sine poete 
■duce în discuție numeroase 
puncte de vedere.

0 asemenea Investigație 
a fost efectuată recent 
de un colectiv de so
ciologi al Institutului 

de filozofie în două uzine de 
mărime mijlocie din industria 
constructoare de mașini, și anu
me „Autobuznl"-Bucnrești ș! 
„Hldromecanica‘*-Brașov.

Cele două întreprinderi cu
nosc în ultimul timp o evoluție 
ascendentă atît din punct de ve
dere tehnic cît și economic. A- 
cest fapt ne determină să consi
derăm că unele disfuncțil rele
vate cu ocazia investigației nu 
sînt proprii în special modulul 
concret de organizare a unită
ților respective, ele semnificînd 
și unele aspecte cu caracter ge
neral care pot constitui obiectul 
continuării eforturilor de per
fecționare a structurii organiza
torice a Întreprinderii în ge
neral. Investigația a cuprins 
întreaga colectivitate de ingi
neri existentă în cele două uzi
ne la data cercetării și anume un 
număr de 146 la „Autobuzul" șl 
respectiv 83 la „Hidromecanica".

S-a remarcat ca o primă și 
fundamentală constatare că 
majoritatea subiecților încear
că sentimentul că depun, 
în mare parte, o activita
te de muncă care nu con
cordă cu posibilitățile supe
rioare ale unui inginer. Ast
fel 78.8 la sută din totalul 
inginerilor de la „Autobuzul" și 
76,7 la sută din cei de la „Hidro
mecanica" au arătat că un pro
cent însemnat al activității lor 
cotidiene depuse în întreprindere 
ar putea fl bine executată șl 
de nn tehnician cu calificare 
medie. După aprecierea însăși 
a subiecților — ca urmare a 
unei auto-analize privind activi
tatea pe care o depun in mod 
obișnuit în întreprindere, a ca
racterului nivelului ei — rezul
tă că întreprinderea nu le soli
cită decit într-o măsură mult 
mai mică decît ar trebui capa
citățile lor specifice de specia
liști, astfel că subiecții au sen
timentul dominant al unei ne- 
reailzări, al unei activități duse 
la tensiuni tehnlco-intelectuale 
și creatoare destul de scăzute. 
Astfel s-a estimat că la pesta 
60 la sută din totalul inginerilor 
de la „Autobuzul" șl la 52 la 
mită din aceia al uzinei „Hidro
mecanica" — ponderea activită
ții socotite ca nelnginereștl 
Si de un nivel tehnic scă- 
»nt este destul de mare, 
ea variind intre 25 la su*ă 
și 00 Ia sută din munca pe 

o depun acești ingineri.

Numai o mică parte a subiecți
lor și anume 13,4 la sută la 
„Autobuzul" și 17.8 la sută la 
„Hidromecanica* au sentimentul 
că întreprinderea Ie solicită in 
Întregime cunoștințele și capa
citățile lor Inginerești,

În adîncirea investiga
ției noastre am efec
tuat cu ajutorul subi
ecților o fotografiere 

a zilei de muncă, de data aceas
ta nu estimativă ci riguroasă, 
cerîndu-se subiecților să-și no
teze în fiecare zi pe o fișe tip 
toate activitățile executate, 
Drficum și nivelul lor de tehni
citate. caracterul lor etc. S-a 
constatat în urma prelucrării 
acesstor fișe că există o variație 
foarte mare a modulul cum se 
manifestă inginerul — creie
rul tehnic" al Întreprinderii — 
variație care este în funcție de 
locul pe care-1 ocupă în struc
tura de organizare a întreprin
derii. Dacă rezultatele au arătat

care cer cu necesitate cunoștin
țe șl pregătire din domenii ca : 
economie, științe Juridice, psi
hologice, pedagogice. adminis
trație etc. Tocmai analiza acti
vității acestui mare și important 
grup a demonstrat că în de
cursul unei zile obișnuite de 
muncă partea de nivel ingine
resc. superior, adică conform 
calificării lor, ie ridică Ia abia 
10 • • piua la 4® */•. Restul tim
pului este „furat" de cerințe 
specifice muncii de conducător 
si anume de activități care cer 
fie soluții tehnice de nivel 
mediu sau elementar, fie că cer 
alte soluții de altă natură. Sem
nalăm Insă că inginerii inte
grați funcției de „manage
ment". de cadru, cu greu pot 
face față cerințelor complexe 
ale acestui concept în ac
cepția lui modernă, datori
tă golurilor existente în pre
gătirea lor pe linia cunoștințe
lor de psihologie, economie, ete- 
De unde decurge că pentru »

Intreaga capacitate de Inteli
gență tehnică pe care o posedă.

Chiar !n cadrul activi
tății de proiectare, 
cercetare din uzinele 
care au făcut obiectul 

investigației noastre există fac
tori subiectivi și obiectivi care 
continuă să Influențeze negativ 
folosirea eficientă a resurselor 
inginerești. Cadrul anchetei pri
vind opinia însăși a tubiecților 
asupra acestor probleme — an
chetă cu caracter anonim — s-a 
constatat că acești factori se fac 
simțiți din plin la nivelul fiecă
rui subiect. Există o stare de 
spirit, care confirma unanim că 
inginerii noștri posedă capaci
tăți latente cu mult mal mari 
decît cele pe care întreprinde
rea le solicită în mod obișnuit 
de la ei. în rîndul tuturor su
biecților chestionați se mani
festă disponibilitatea subiectivă 
care ar permite întreprinderii 
să folosească resursele de iute-

așa-ziiului efort propria de 
creație originală mulți subiecți 
au arătat că ei înșiși ca Ingineri 
nu sînt cointeresați — atît ma
terial cît șl moral — decît în 
mică măsură să se integreze 
acestei mișcări. Realitatea pe 
care o exprimă o atare opinie 
este demonstrată și de faptul că 
din totalul celor 148 ingineri de 
la „Autobuzul" și 83 de la Hi
dromecanica numai 6 ingineri 
au fost înregistrați cu inovații, 
acceptate la prima uzină și res
pectiv numai 5 la a doua uzină 
în tot cursul anului 1967.

Este de presupus In legături 
cu cauzele care au implicat o 
asemenea situație oarecum 
surprinzătoare că ele țin atît de 
sablecții înșiși cît și de rine- 
tura atimulllor proprii între
prinderilor, structură care ar 
avea funcția să determine In 
mod obiectiv capacitatea inte
lectualității tehnice la o mani
festare creatoare mai intensă.

Investigația a scol tn evidență

% INTELIGENTA TEHNICĂ
că Inginerii din 
de concepție se 
mult mai mare 
creator, își manifestă mai pu
ternic inteligența și capacitățile 
de care dispun, in alte sectoare 
ale întreprinderii situația este 
mult diferită. Astfel, s-a consta
tat că numai 50 la sută din ac
tivitățile ne care le depune un 
Inginer în secția de producție 
propriu-zisă precum si cel din 
diferitele servicii funcționale 
(organizarea muncii, planifica
re, sau normare, vînzări și 
chiar tehnologie) se poate consi
dera că se ridică la nivelul pre
gătirii si caJIficăril lor, restul 
sînt activități de grad mediu, 
la nivelul maistrului sau al teh
nicianului.

c ompartim entul 
realizează în 

măsură în sens

0 situație specială e- 
xlstă la categoria de 
ingineri care îndepli
nesc funcții de con

ducere la diferite nivele (secții, 
ateliere, servicii, compartimen
te etc.) — adică așa cum sînt 
cunoscut!, în literatura sociolo
giei muncii — inginerii cadre. 
Funcția lor este cu totul speci
fică el, se detașează printr-un 
conținut al muncii uneori foar
te diferit de ceilalți Ingineri și 
chiar de calificarea însăși de 
ingineri. Acest rol specific Ie 
cere pe lîngă anumite soluții 
cu caracter tehnic și soluții de 
alt gen. cunoscute sub numele 
de soluții de „management"

conducător bun nu-i de-ajum 
să fie numai un inginer bun.

Din studiul conținutului mun
cii acestei categorii în uzinele 
cercetate s-a evidențiat că to
tuși o mare parte a activităților 
inginerești corespunde unor ca
racteristici care s-ar putea în
cadra în ceea ce numim ingine
rie și aceasta în special e valabil 
în cazul celor ce lucrează In ser
viciile de proiectare și concepție. 
Un aspect care trebuie discutat 
se referă însă la eficiența unei 
asemenea activități. Ia rezulta
tele ei pe plan tehnic — ele 
singure fiind în măsură să arate 
în ce mod această categorie răs
punde funcției sale sociale, ro
lului său in întreprinderea mo
dernă. Desigur, prin manca sa 
specifică de proiectare, ssn cer
cetare se cheamă că inginerul 
în cauză depune activități su
perioare, ceea ce ne-ar putea 
determina să-1 socotim ca pe 
nn specialist pe deplin realizat 
profesional. Dar întrebarea care 
se pune totuși, constă în a eva
lua rezultatele practice ale în
săși acestor activități socotite 
deja ca fiind de nivel superior. 
Sub acest aspect orice investi
gație de o anumită profunzime 
va arăta că mai există destul 
loc pentru perfecționarea struc
turii de organizare a întreprin
derilor noastre pentru ca aces
tea să fie în măsură să absoarbă

llgență de creație tehnică în- 
tr-un mod mult mai intens dar 
din multiple motive aceasta nu 
ire întotdeauna loc. Spre 
exemplu. Ia data cercetării, or
ganizarea uzinei „Autobuzul" 
arăta că aproximativ S0 la sută 
din numărul total al ingineri
lor erau încadrați în comparti
mentul de concepție și proiec
tare. Normal ar fl fost ca • 
asemenea forță, asemenea capa
cități de inteligență tehnică aă 
■sigure cel puțin pentru pro
ducția curentă a uzlnef, proiecte 
originale și autoutilitare. No
tăm însă că pentru moderniza
rea autoutilitarei 8-a cumpărat 
din altă țară proiectul și licența 
adică s-a cumpărat inteligență 
străină în timp ce toate consta
tările arată că doar o anumită 
parte din Inteligență tehnici 
disponibilă este acoperită de ac
tivități care aă-I permită Ingi
nerului să se considere realizat 
profesional, satisfăcut de nive
lul tehnic al muncii pe care a 
depune.

Acest lucru se observă si din 
urmărirea modulul cum se In
tegrează inginerii activității de 
Inovație care se știe este larg 
îmbrățișată de muncitorii din 
aproape toate întreprinderile 
noastre. Datorită însă unor ne
clarități care mal persistă în 
normele de aplicare a regula
mentului de Inovații, privind 
partea aparțlnînd sarcinilor de 
serviciu ca și cea aparțlnînd

unele aspecte care pot explica 
într-o măsură cauzele de ordin 
subiectiv ale situației subliniate 
mai sus. Astfel s-a constatat că 
un mare număr din inginerii 
uzinelor cercetate, adică 34,7 la 
sută în cazul uzinei bucureștene 
și 27,5 la sută în cazul celei 
brașovene — arată ei înșiși că 
nu au absolut nici o legătură 
cu vreun centru de documentare 
tehnică, bibliotecă etc. (nici 
măcar eu biblioteca uzinei). A- 
ceastă legătură le-ar fi permis 
perfecționarea și completarea 
cu cunoștințe noi a studiului e- 
fectuat de către unii din ingi
neri cu mulți ani în urmă. Un 
alt grup foarte important ca 
număr este format din inginerii 
care frecventează unele din 
aceste centre de informare — 
dar cum arată tot ei — cu totul 
ocazional șl sporadic ceea ce 
demonstrează faptul că inginerii 
în decursul activității lor coti
diene nu se simt obligați, de
terminați de către cerințele teh
nice ele întreprinderii și de că
tre sistemul ei de stimuli și răs
punderi să ducă în mod sus
ținut și insistent o asemenea ac
tivitate de informare șl perfec
ționare profesională.

Sînt multipli factorii 
care fac în momentul 
în care în toată lumea 
are loc o adevărată 

competiție tehnologică, științi
fică, ca o mare parte a „lnte-

• ECHIPELE DE FOT
BAL ale Scoției șl R-F. a 
Germaniei au terminat la 
egalitate : 1—1 (0—1) intr-un 
meci pentru preliminariile 
campionatului mondial, dis
putat la Glasgow in fata a 
100 000 de spectatori.

• IERI LA DRESDA, In
tr-un meci pentru prelimi
nariile campionatului mon
dial de fotbal (grupa a III-a 
europeană), selecționata R.D. 
Germană a învins cu scorul 
de 2—1 (1—0) echipa Tării 
Galilor. în clasamentul gru
pei conduc R. D. Germană șl 
Italia cu cric 3 puncte, urma
tă de Țara Galilor — zero 
puncte.

• ÎN „CUPA BALCANI
CĂ" de fotbal, echipa bulgara 
Beroe Stara Zagora a întâl
nit pe teren propriu formația 
Piorlkos (Grecia). Fotbaliștii 
bulgari au terminat învingă
tori cu scorul de 1—0 (1—0),

• SALA SPORTURILOR 
Floreasca a găzduit aseară 
întîlnireH amicală de volei 
dintre selecționatele femini
ne ale Ungariei $1 României. 
Partida s-a încheiat ou scorul 
de 3—2 (9—15, 15—7. 8—15,
15—7. 13—2) in favoarea spor
tivelor maghiare.• ÎNCEPÎND DE ASTĂZI, atenția amatorilor de tenia

llgențel" noastre tehnice el rl- 
mlnă nereallsată. In stare la
tentă. Aceasta pune problema 
din punct de vedere al sociolo
giei muncii pe două planuri și 
anume : în primul rînd pe pla
nul individului, al omului, care 
prin apartenența sa la un grup 
■ocio-profesional anumit — cel 
ingineresc în cazul nostru — își 
construiește o platformă psiho
logică de așteptări, „un prag" al 
satisfacțiilor sale profesionale. 
Ne realizarea decît într-o mă
sură anumită a rolului profesio
nal pe care ți 1-al preluat duce 
desigur la un sentiment de in
satisfacție care evident, știr
bește din disponibilitățile sufle
tești pentru muncă ale oricărui 
om.

Este evident că în cursul ac
tivității lor inginerești în între
prinderile cercetate depun o ac
tivitate care se materializează 
în mod firesc in unele rezultate 
notabile ale acestor întreprin
deri. Dar investigația de
monstrează decalajul care mai 
există între comandamentele 
dictate de progresul tehnlco- 
ștlințific actual și modul în care 
categoria Intelectualității teh
nice. și în special inginerii îți 
realizează coordonatele lor so- 
cie-profeslonale. Funcției obiec
tive sociale a sistemului între
prinderii socialiste trebuie să-i 
corespundă evident și o struc
tură internă mai elastică care 
să traducă în act această func
ționalitate, șl nu numai să dea 
posibilitatea, dar să determine 
în mod obiectiv ca inteligența 
tehnică a inginerilor să cores
pundă pe planul realizărilor ei 
scopurilor construcției socia
liste. In structura de organizare 
a întreprinderii mai există breșe 
care permit ca aceasta să facă 
risipă de resurse umane atit In
telectuale cît și fizice. Se pune 
în evidență faptul că „gestiu
nea" resurselor umane nu e mai 
puțin importantă decît gestiu
nea materialelor. Ea este mai 
dificilă de organizat la nivel op
tim pentru că pierderea unor 
astfel de valori spirituale este 

nefiind 
„Inven-

mai puțin vizibilă, 
nicăieri înregistrate în 
tarul** întreprinderii.

Unele din aspectele 
le-am adus în discuție 
tură cu modul în care _ 
tualitatea tehnică, inginerii se 
Integrează rolului lor socio-pro- 
fesional sint de natură ■ sub
linia încă o dată că problemele 
muncii, ale grupurilor umane 
care se încadrează în activita
tea de muncă stnt mult mat 
complexe, că ele nu au numai 
laturi tehnice sau economice ci 
șl aspecte cu profund interes so
cial,

pe care în legă- Intelec-

Speranțele noastre renasc. Dsf 
băieții, obosiți, nu mai au resurse 
fizice de atac și preferă jocul 
combinație, pentru a păstra cât 
mai mult mingea.

Arbitrul Sbardella fluieră sflr- 
șitul meciului și jucătorii greoi ti 
felicită și îi îmbrățișează pe ro
mâni. Mie nu-mi rămîna altceva 
de făcut, decît să-i remarc pa cei 
mai buni din acest meci, în oare, 
la o privire de ansamblu, în
treaga echipă a funcționat bine 1 
Dan, Boa, Dinu, lonesou, DmnU 
troche.

ITALIA — ROMANIA 
(tineret) : 1—0

Disputat Ia Udine, meciul 
de fotbal dintre echipele de 
tineret (jucători pînă la 21 
ani) ale României șl Italiei, a 
revenit gazdelor cu scorul de 
1—0 (0—0). Unicul gol al 
partidei a fost marcat de ex
trema stingă Pulicci, în mi
nutul 69.

PORTUGALIA—ELVEȚIA x
0—21Asearâ, la Lisabona, fit prelimi

nariile campionatului mondial de fotbal (grupa I europeană), 
selecționata Elveției a furnizat o 
mare surpriză învingînd cu scorul 
de 2—0 (2—0) echipa Portuga
liei. Ambele goluri au fost în
scrise de jucătorul Vulleumier 
(min. 20 yi.min. 35).

(Agerprw)

de masă din lumea întreagă 
va fi îndreptată timp de 10 
zile către orașul Miinchen, 
gazda celei de-a 30-a ediții a 
campionatelor mondiale, 
campionate vor participa 
proape 400 de jucători și 
cătoare din 40 de țări, 
prevede că se vor disputa 
proximativ 3 300 de meciuri 
pentru a se cunoaște noii 
campioni ai lumii la cele 5 
probe individuale și la cele 
două pe echipe. Pe lista fa- 
voriților se înscriu mai întîl 
jucătorii japonezi, care dețin 
cîteva titluri mondiale. Spe
cialiștii mai acordă șanse ju
cătorilor Johanssen, Alser 
(Suedia). Scholar (R. F. a 
Germaniei). Surbek (Iugo
slavia). Gomozkov (U.R.S.S.) 
și alții. In competiția femi
nină tehnicienii mondiali re
marcă în cronicile lor că în 
afara jucătoarelor din Japo
nia, care practică un joc o- 
fensiv, trei europence au 
șanse de a-șl înscrie numele 
pe lista învingătoarelor. A- 
cestea sînt R u d n o v a 
(U.R.S.S.), Vostova (Ceho
slovacia) și Maria Alexan
dru (România).

Laju- Se a-

• ÎNTRE 30 APRILIE $1 
5 MAI. va avea Ioc la Buda
pesta un turneu internațio
nal de box. La acest turneu 
țara noastră va fi reprezen
tată de V. Ivan (seml-muscă), 
C. Stanev (pană), P. Dobree- 
cu (semlușoară), Gh. Ene 
(ușoară), I. Hodoșan (semi-

mijlocie), E. Constantinei eu 
(mijlocie mică), P. Cojocaru 
(mijlocie). Antrenorii echipei 
sînt C. Dumitrescu si I. Ste
la novici.

• CU PRILEJUL unei re
uniuni Internationale profe
sioniste de box, desfășurată 
la Liverpool, „greul" ameri
can Jim Fletcher a dispus 
prin K.O. în prima repriză de 
englezul Brian London. Me
ciul a durat 2’ 23".

• CEA DE-A DOUA PAR
TIDA a meciului pentru titlul 
mondial de șah dintre marii 
maeștri Tigran Petrosian și 
Boris Spasski s-a întrerupt 
Ia mutarea 41-a într-o poziție 
complicată. Comentatorul de 
șah al agenției TASS, apre
ciază că Spasski are posibi
lități de manevră mal buna 
în finalul de dame cu egali
tate de material pe tablă. 
Scorul este deocamdată 1—0 
în favoarea lui Petrosian.

• MECIUL PENTRU TI
TLUL MONDIAL FEMININ 
de șah dintre jucătoarele so
vietice Nona Gaprindașvlli $1 
Alia Kușnir a continuat la 
Tbilisi eu partida a patra. 
Victoria a revantl Allei Kuș
nir. care a preluat astfel con
ducerea cu 2,5—1,5 puncte.

(Agerprea)

III IMPERATIV
ARMONIZAREA

(Urmare din pag. I)

lucru pe durata întregii săptă- 
mîni.

In majoritatea C.A.P.-urilor de 
pe raza județului s-a trecut la 
pregătirea terenului pentru se
mănatul porumbului. Astfel 
C.A.P. Prundeni a terminat de 
arat cele 26 hectare $i a pregătit 
terenul pe alte 150 hectare din 
care a semănat cu proumb 95 
hectare. CA.P. Șutești una dintre 
unitățile cooperatiste care și-au 
organizat bine munca pe toată 
perioada campaniei a pregătit și 
semănat cu porumb toate cele 
110 hectare planificate. La fel 
C.A.P. Ionești.

Au terminat arăturile de pri
măvară și au pregătit și însămîn- 
țat cu porumb suprafețe mari 
C.A.P. Voicești, Mihăești, Drăgă- 
șani, Crețeni, Copăceni, Zlătărei 
și altele. în schimb alte unități 
sînt mult rămase în urmă. C.A.P. 
Fumurenl nu a realizat nimic din 
planul fixat iar C.A.P. Gorunești 
a arat doar 15 hectare din cele 
139. Cooperatorii din Mateești nu 
au făcut nici un fel de însămîn- 
țări. Din cele 32 hectare reparti
zate pentru cartofi nici unul nu 
a fost însămînțat. Cu toate că se 
putea lucra pe suprafețe destul 
de mari. Nici pentru porumb nu 
s-a pregătit nimic din suprafața 
de 378 hectare. în timp ce la co
operativa vecină din Alunu se 
lucrează din plin, la Mateești se 
mal așteaptă încă instrucțiuni de 
la județ. La fel se prezintă lucru
rile și în cooperativele agricole

RITMURILOR
Cheia, Dozești, Dinculești și al
tele. Activitatea slabă pe ogoarele 
C.A.P. Rîmești (au arat 19 hec
tare din 279) se datorează și inac
tivității inginerului agronom de 
aici care nu poate fi găsit nici
odată și nu păstrează legătura cu 
organele de la județ. Nici măcar 
nu face cel mai elementar lucru : 
trimiterea situației operative la 
direcția agricolă. De altfel ce ar 
fi putut raporta ? Cu toate că la 
C.A.P. Stănești lucrările se des
fășoară destul de bine rezultatele 
puteau fi superioare dacă meca
nizatorii ar folosi din plin trac
toarele care uneori staționează 
prea mult la secție. Se recon an- 
dă intensificarea muncii politice 
și educative în rîndul mecaniza
torilor în special pentru stimu
larea creșterii simțului responsa
bilității, sarcină ce revine în mod 
egal și comitetelor comunale 
U.T.C., ținînd scama că sînt încă 
mulți tineri care activează în 
C.A.P.

Experiența a dovedit că acolo 
unde activiștii U.T.C. sînt tot 
timpul în teren, lucrările se des
fășoară cu mult succes. în 12 co
operative agricole de producție, 
comitetul județean U.T.C. a tri
mis activiști. Și nu întîmplator a- 
ceste unități sînt mai avansate. 
Este cazul prundenilor, al voiceș- 
tilor, ștefăneștilor, drăgoeștilor și 
al altora. Este necesar să se pro
cedeze astfel și în unitățile răma
se în urmă, fiindcă aici se sim
te, în primul rînd nevoia unul 
sprijin eficient

joi ultima zi la
LOT?



Intervenții românești
5 S

în Comisia Economică O.N.U
pentru Europa

Dezbaterile din
parlamentul italianIn Camera Deputaților a Pariam cotul ni italtea «■ taeepat debater! asupra recentelor incidente de la Battieee&a. preena P ■ legătură cu cauzele răscoalelor

Comunicatele de pe fronfu- 
rile de luptă din Mczambic 
au anunțe^ recent, noi succe
se ale forțelor patriotice. 
Imaginea noastră înfățișează 
o imitate Frelimo în cursul 

pregătirilor de luptă

«Hn îarhîsorite italiei

GENEVA 16. — Corespon
dentul Agerpres, H. Liman, 
transmite: în continuarea dez
baterilor celei de-a 24-a se
siuni a Comisiei Economice 
O.N.U. pentru Europa, delega
tul român Radu Negru a luat 
cuvîntul în problema aplicării 
metodelor moderne de mate
matică economică, subliniind 
necesitatea stabilirii unor 
teme prioritare ca planifica
rea la nivelul economiei na
ționale, proiectarea comerțu
lui exterior, cercetarea opera
țională ca instrument de 
creștere a eficienței economi
ce a activității întreprinde
rilor, inclusiv difuzarea infor
mațiilor în această direcție. 
El și-a exprimat speranța in 
succesul viitorului colocviu 
Internațional consacrat pro
blemei folosirii cercetării 
operaționale în gestiunea în
treprinderilor, care va avea 
loc la București. Vorbitorul a 
declarat că România este gata 
să-și aducă contribuția la în
ființarea unui Centru inter-

național de cercetări operațio
nale.

Cu prilejul analizei celei 
de-a 6-a reuniuni a consilieri
lor economici principali, dele
gatul român C. Manoliu a re
levat utilitatea acestor mani
festări pentru intensificarea 
schimburilor de experiență, 
extinderea și aprofundarea 
cunoașterii reciproce a prac
ticilor folosite în domenii din
tre cele mai importante ale 
activității economice, planifi
carea și elaborarea deciziilor 
la mai multe nivele. El a ce
rut să se manifeste un inte
res sporit pentru problemele 
planificării resurselor umane 
și a forței de munefl.

Sharp despre

politica externă

din viata tineretului lumii
In a doua jumătate a lui a- 

prilie, universitățiIe columbiene 
cunosc, tradițional, febra exa
menelor. Se desfășoară „sesiu
nea secundară- care încheie 
prima parte a anului universitar 
(în America Latina cursurile 
școlilor se deschid în ianuarie 
și se termina în august) Anul 
acesta, febrilității specifice pe
rioadei de examene i se va 
adăuga tensiunea demonstrații
lor studențești care se desfă
șoară în sprijinul cererii pre
sante de abolire a taxelor uni
versitare.

Revendicarea aceasta, a des
ființării taxelor, a devenit în ul
timii ani — în contextul luptei 
generale pentru democratizarea 
universității — o cerință dintre 
cele mai importante ale studen
ților columbieni. Taxele de 
frecventă (plătite la începutul 
fiecăruia din cele două semes
tre), taxele de laborator șî 
examen, reprezintă pentru o 
mare parte a studențimii co
lumbiene o „barieră financiară- 
greu de suportat și trecut. Spo
rurile periodice de taxe (cuan
tumul taxelor universitare este 
actualmente aproape dublu în 
comparație cu anul universitar 
1965) au avut ca urmare creș
terea numărului studenților 
care abandonează studiile după 
un an-doi de frecventare. Po
trivit unor statistici ale 
UNESCO, aproape jumătate din 
tinerii columbieni înscriși în

Bariera 
taxelor 

universitare 
universități nu pot absolvi fa
cultățile. Tn rîndul universita
rilor circulă remarca plină de 
amărăciune : „Columbia e țara 
cu cel mai mare număr de semi- 
licențiați din lume". Acuitatea 
problemei se reflectă de altfel, 
și în reacția maselor de stu- 
denți. Tn ianuarie, tradiționalele 
adunări studențești consacrate 
deschiderii anului universitar 
s-au desfășurat sub semnul ac
țiunilor „pentru universitate 
deschisă tuturor tinerilor prin 
desființarea taxelor-. Mii de 
studenți au participat atunci la 
reuniuni revendicative în amfi
teatre, au semnat memorii a- 
dresate guvernului,_ atrăgînd a- 
tenția asupra necesității desfiin
țării sau, cel puțin, a ușurării 
poverii taxelor. In lunile care 
au urmat, acțiunile studenților 
au crescut în intensitate, căpă- 
tînd caracterul unei campanii 
stăruitoare. în primele zile ale 
lui martie, studenții din toate

cele clnd centre universitare 
ale țării au organizat demons- 
frații de stradă cerînd să fie 
sporite alocațiile de stat pentru 
învățămîntul superior și să fie 
reduse toate taxele universitare, 
începîndu-se cu suprimarea ta
xelor semestriale de frecvență.

întruniți la Bogota, la 22 
martie, reprezentanți ai stu
denților din întreaga Columbia 
cu dezbătut căile de acțiune 
coordonată pentru satisfacerea 
revendicărilor studențești.

într-o scrisoare deschisă a- 
dresată președintelui Restrepo, 
ei au cerut „o inițiativă guver
namentală precisă care sâ ducă 
într-un timp cît mai scurt la 
gratuitatea învățămîntului su
perior și la lichidarea piedicilor 
care opresc mii de tineri din 
drumul lor spre o pregătire a- 
decvată”.

Un prim succes al tuturor a- 
cestor acțiuni a fost obținut t 
autoritățile au anunțat că re
nunță la o decizie anterioară de 
a majora cu 50 la sută taxele 
de examen. „Comitetele de 
inițiativă" studențești din toate 
institutele columbiene de înva- 
țomînt superior au chemat la 
intensificarea mișcării revendi
cative și au anunțat că „sesiunea 
secundară’ de examene va fi 
marcată de un șir de adunări și 
demonstrații pentru abolirea 
imediată a taxelor de frecvență.

E R.

Răspunzînd interpelărilor de
putaților, primul ministru, Mari
ano Rumor, a reafirmat dorința 
guvernului de a asigura menți
nerea ordinei în țară, precum $1 
relansarea politicii de dezvoltare 
a sudului țării. Premierul italian 
a refuzat să ia în considerare ce
rerea deputaților stîngii de de
zarmare a poliției. La riadul 
său, ministrul de interne, Franco 
Restivo, a relevat că „guvernul 
are datoria de a asigura ți ga
ranta securitatea și libertate* 
tuturor cetățenilor*. Refenndu-te 
la incidentele din Batticagiia, 
în cursul cărora două persoane 
au fost ucise, ministrul de interne 
a recunoscut că „forțele de or
dine au deschis focul asupra de
monstranților", însă, după cum a 
precizat el, „din propria-i iniția
tivă, fără a fi primit un astfel 
de ordin".

Social-democrații

danezi în sprijinul

securității

europene
COPENHAGA 16 (Agerpres). 

— Fracțiunea parlamentară a 
Partidului Social-Democrat din 
Danemarca a supus spre exami
nare Comisiei de politică exter
nă a Folketingului, un apel că
tre guvernul danez. In apel sa 
cere guvernului să manifeste ini
țiativă prin organizarea unor în- 
tîlniri neoficiale între statele eu
ropene în vederea pregătirii 
conferinței pentru asigurarea 
securității europene. Apelul sub
liniază că această conferință tre
buie să se desfășoare ținîndu-se 
seama de doleanțele și propune
rile venite din partea tuturor 
statelor europene.

Demonstrații 
ale tinerilor 

din Australia
In numeroase orașe austra

liene au avut Ioc în ultimele 
zile manifestații ale tinerelu
lui împotriva recrutării și 
participării militarilor austra
lieni la războiul din Vietnam. 
In unele locaLități, intervenția 
Ediției a dat naștere la tul- 
urari ; la Sydney 1 200 de 

tineri au fost atacați cu bru
talitate de agenții serviciului 
de ordine, în urma ciocnirilor 
fiind reținuți 140 de mani
festant!.

TÎRGUL

DE LA CANTON
CANTON 16 (Agerpres). — La 

Canton s-a deschis tradiționalul 
Tîrg de mărfuri pentru export, e- 
diția 1969. Agenția China Nouă 
relatează că la ceremonia de des
chidere au participat reprezen
tanți ai cercurilor de afaceri din 
întreaga lume, precum și nu
meroși cetățeni de origine chine
ză stabiliți peste hotare.

In cuvîntarea inaugurală. Yuan 
Teh-lia, vicepreședinte al Comi
tetului revoluționar din provincia 
Canton, a declarat : „Vom pro
mova relații comerciale cu prie
tenii din toate țările în confor
mitate cu principiile egalității, 
avantajului și interesului reciproc 
care stau la baza politicii noas
tre, în domeniul comerțului ex
terior*'.

nocturn
Pak Cajan Hi gwste plăce

rea Mpcîtar de crtazi Ex- 
pc^taie «CT—iTWX te «Aă- 
posUri iatMeiKHH ■■ ta- 
venit • ahiianiată ta S«1 
Sediile pAbuei se igfeeBe- 
reaxâ m perwoane ia 
formă. Unii smt m
acestei iaMitnui ta tr’T re
name. atții doar «raer- vtșli-. Element ui surpnxă a dispărut. La începui chemările nocturne «rirneen semne de întrebare. nefinișu. Acum, obiceiul de a aduna oamenii in mâea de noapte nu mai sorta aii Fe Pak Cijan Hi lumina zilei, s-ar părea, ii deranjează. După raidurile nocturne, arestat» s-au numărat ca muta. Expediția începută în noaptea de 14 aprilie are «■ bitaot mai modesL Sini <taar_ 1 IM de arestați. Case răscolite, oameni zmulși de lingă rudele lor. temnite supraaglomerate. Scenariul se repetă. cu alte personaje dar cu aceeași notă cutremurătoare de inumanitaie.Pak Cijan Hi vădește ua cinism uimitor. Orice persoană asupra căreia planează o bănuială este un .subversiv- iar orice suspect este, invariabil, un periculos criminal. Arestările de acest gen, firește, nu sini Justificate public. Nici un comunicat nu menționează faptul că cei aruncați in temnițe sînt mi li tanti deno- crați, câ „vina- lor este de a fi cerut retragerea trapelor americane din Coreea de sud și re unificarea pașnică a țârii. Despre aceasta nn se pomenește nka un singur cuvînL In schimb, dictatorul de la Seul pretinde, lipsit de simțul ridicolului, eă prin raidurile sale nocturne combate-, „dezordinea ți criminalitatea". Ciuda ti criminali reușește să captureze : profesori universitari, studenți, muncitori, fruntași ai mișcării patriotice. „Crima- lor o cunoaștem : s-au pronunțat împotriva regimului antipopular, au apărat drepturile poporului sud-coreean. Unii au fost trimiși în fața unor tribunale in incinta cărora spiritul justiției este de mult împiedicat să pătrundă. S-au pronunțat și sentințe de condamnare la moarte.Pak Cijan Hi pregătește viitoarea vînătoare nocturnă de „suspecti". Tribunalele redactează noi sentințe iar administratorii închisorilor proiectează extinderea lor. Inutil. înmulțind raidurile din miez de noapte dictatorul de la Seul nu reușește decît să demonstreze neputința propriului său regim,

P. N.

rarea europeană in 
domeniul economiei forestiere

canadiană

Republicii Socialiste România 
a definitivat programul pe 
termen lung al Comisiei și, in 
ședință comună cu Biroul Co
mitetului Lemnului, a stabilit 
o serie de măsuri pentru 
strîngerea colaborării în do
meniul silviculturii, exploa
tării. transportului și prelu
crării industriale a lemnului. 
In reuniunea Biroului Comi
tetului lemnului, delegatul ro
mân, inginer Nicblae St Du
mitrescu, vice președintele Co
mitetului. a prezentat propu
neri privind intensificarea 
schimbului de experiență în 
probleme interesind industria 
lemnul ui din țările europene. 
Pe baza acestor propuneri s-a 
hoclriî programul 'riltoire’or

O delegație canadiană, condusă de ministrul de externe, Mitchell Sharp, a sosit la Tokio, unde urmează să ducă tratative pentru dezvoltarea relațiilor economice autoritățile japoneze. CU

a-
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De asemenea, în cadrul 
cestor tratative vor fi aborda
te o serie de probleme politi
ce privind, atît relațiile bila
terale, cît și situația interna
țională. Conducătorul delega
ției canadiene, Mitchell Sharp, a făcut o declarație la clubul 
corespondenților străini din 
Tokio în care a arătat că „po
litica externă a Canadei față 
de zona Pacificului este con
centrată în prezent asupra re
lațiilor cu R. P. Chineză și a 
vecinilor săi din Asia și bazi
nul Pacificului". Refcrindu-se 
la problema relațiilor sale cu 
R. P. Chineză, el a menționat 
că An ultimele luni guvernul 
canadian a revizuit complet 
politica sa fa;ă de această ța ri“ — arătîr.d că .mici o pro 
bIerni importantă a Pacificu
lui nu pcate fi rezolvați fără 
partiriparea celei mai mari 
tăv. din lume, după numărul 
«cetitorilor ei-. Guvernul ca
nadian, a declarat secretarul 
de stat pentru problemele ex
terne al Canadei, are relații rti R P. Chineză în unele dome
nii. în special In cel al comer
țului-.

A rămas să relevam cîteva 
aspecte concrete ale preocupă
rilor și activităților desfășurate 
de Organizația Internațională a 
Muncii pentru a sprijini foru
rile responsabile din țările în 
cura de dezvoltare în soluțio
narea complicatei probleme a 
instruirii și calificării profesio
nale a tineretului — aspecte 
care se desprind din numărul 
special dedicat tineretului de 
„B.I.T.-Panorama14, organul Bi
roului Internațional al Muncii.

Una din problemele la a că
ror soluționare O.I.M. contri
buie, în colaborare cu alte ins
tituții specializate ale 0-N.U. — 
Fondul Națiunilor Unite pentru 
copii (U.N.I.C.E.F.), UNESCO, 
Programul Națiunilor Unite 
pentru dezvoltare (P.N.U.D.), 
Organizația Națiunilor Unite 
pentru agricultură și alimen
tație (F.A.O.), etc. — este cali
ficarea profesională. Este vorba, 
în speța, de cuprinderea într-un 
sistem de școli de meserii și 
artizanat a copiilor din țările 
în curs de dezvoltare care, din 
diverse motive, sînt nevoiți să 
întrerupă pretimpuriu școala, 
fiind lipsiți astfel de posibilitatea de a ar ia cadra în viața 
ecan amică și socială, ducind 
mai tirzin ■ existență tristă la 
marginea societății și înțroșînd 
numărul șomerilor sau, în anu
mite caruri, al delicvenților. 
Sînt continente In care, 4t la 
sută din numărul copiilor nu 
reușesc să absolve nici măcar 
cursul elementar.

La eforturile depuse In dife
rite state pentru a rezolva acest 
complicat aspect al dez^ltării,

O.I.M. si 
problemele 

tineretului («) 
O.I.M. contribuie prin furniza
rea de indicații tehnice și spe
cialiști, U.N.I.C.E.F. acordă uti
lajele necesare în ateliere, 
UNESCO asistență pedagogică 
iar P.N.U.D. o parte din fondu
rile necesare. In India există 
în prezent 60 de asemenea cen
tre de precalificare profesiona
lă, urmînd ca numărul lor să 
crească în următorul plan de 
dezvoltare economică la circa 
2M. La Shahdera, lingă Delhi, 
spre exemplu, IM de tineri în
vață să mînulască fierăstrăul 
■ au foarfecă, ciocanul și bur
ghiul. După trei ore petrecute 
în atelier, este rîndul materii
lor de învăț&mint general, unde 
se predau hindusa și engleza, 
matcmaticile, istoria, geografia 
etc., urmate de activități cultu
rale și sportive. Experiența a- 
cestor centre-pilot urmează să 
fie apoi preluată și extinsă în 
alte regiuni, reprezentînd de pe

acum o Importantă aursă de 
cadre cu nn minimum de cali
ficare profesională.

Dacă în India centrele-pilot 
de precalificare profesională 
înființate cu sprijinul O.I.M. șl 
al altor instituții specializate 
ale O.N.U. au drept țel califi
carea tinerilor, îndeosebi pentru 
sectorul activităților industriale 
și meșteșugărești, în TunriM v- 
țară cu o economie prc^^Ufe- 
rent agrară și în care 
o mare importanță crestei ro- 
ductivității agricole, au fost în
ființate așa-numitele ,,centre de 
preformare rurală1', care urmă
resc să familiarizeze pe viitorii 
agricultori cu secretele agro
tehnicii șl zootehniei moderne, 
să ridice astfel producția agri
colă, ofcrindu-le totodată un 
nivel de viață mai bun și frî- 
nînd exodul lor spre centrele 
urbane suprapopulate, unde nu 
există încă posibilități suficien
te de angajare. O.I.M. a contri
buit la crearea acestor școli șl 
centre prin experți care au co
laborat Ia elaborarea șl lansa
rea proiectului, alegerea locali
tăților, calificarea instructorilor, 
organizarea și supravegherea 
cursurilor.

Rezultatele obținute (majori
tatea tinerilor care au absolvit 
aceste cursuri integrîndu-se de
plin în activitatea unităților 
economice care i-au angajat) 
subliniază utilitatea acestor 
tivîtățl și demonstrează folcm 
sele colaborării într-un climat 
de pace, destindere și cooperai* 
internațională.

BAZIL ȘTEFAN
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Saptamina filmului
românesc la Rabat

• LA RABAT i-a deschis lâp- 
tâmlna filmului românesc, orga
nizată de 
Culturale, 
Uilor și 
Socialiste La deschiderea acestei manifes
tări au fost prezenți : Ahmed 
Snoussi, ministrul informațiilor, 
Omar Gb arin am, directorul 
Centrului cinematografic maro
can, șefi ai misiunilor diploma
tice, atașați culturali, oameni de 
cu’tură și artă, un numeros pu
blic. In cadrul săptăminii filmu
lui românesc vor fi prezentate : 
„Zodia fecioarei-, „Dragoste la 
zero grade-, „Gaudeamus igi- 
tur-, „Harap alb-, „Apoi s-a 
născut legenda", „Vîrstele omu
lui- și o seară de filme de scurt 
metraj.

• MIERCURI dimineața, a a- 
vut loc la Geneva o ședință ne
oficială a Comitetului celor 13 
state pentru dezarmare. Au fost 
discutate probleme privind pro
cedura și organizarea activității 
pentru perioada următoare.

Klaus, cancelarul federal al Aus
triei. anunță agenția B.T.A.

Ministerul Afacerilor Ministerul Informa- ambasada Republicii România în Maroc. • LA BAD GODESBERG a 
început miercuri Congresul ex
traordinar al Partidului social
democrat din R. F. a Germaniei. 
Congresul este consacrat defini
rii platformei electorale cu care 
social-democrații se vor prezenta 
în alegerile generale din toam
nă. Cei 344 de delegați cu drept 
de vot deliberativ vor dezbate 
proiectul programului electoral 
elaborat de conducerea partidu
lui. precum și 270 de moțiuni 
prezentate de diverse organizații 
locale ale P.S.D.G.

e JUDECĂTORUL de instruc
ție Rene Patard, a procedat 
miercuri Ia o amplă percheziție 
a vilei lui Francois Marcantoni, 
acuzat de complicitate în asasi
narea lui Ștefan Markovici. Cu 
acest prilej au fost descoperite 
un număr important de gloapțe 
de pistol de diverse calibre. In 
același timp, doi scafandri apar- 
ținînd jandarmeriei au sosit 
miercuri la amiază la vila de la 
Gousa Sainville pentru a cer
ceta fîntîna aflată in curtea vilei 
lui Marcantoni.

• AGENJIA TASS anunță 
că, între 17 aprilie și 15 iunie 
1969 în Uniunea Sovietică vor 
fi lansate rachete purtătoare 
într-o zona a Oceanului Pacifio 
limitată de o circumferință cu 
raza de 55 mile marine, avînd 
centru] cu coordonatele 
de 23 minute latitudine 
și 172 grade 24 minute 
dine vestică.

In comunicat se arată
tru asigurarea securității, 
vernul U.R S.S. roagă guverne
le altor țări, care folosesc căi 
maritime și aeriene în Oceanul 
Pacific, să dea Indicații organe
lor de resort pentru ca navele 
șl avioanele să nu pătrundă în 
această zonă și în spațiul aerian 
respectiv între orele 12,90 șl 
24,00 (ora locală).

35 gra- 
nordică 
longitu-

că pen-
gu-

• LA VIENA au avut loc tra
tative între Todor Jivkov. preșe
dintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Bulgaria, și dr. Josef

Cei patru acvanauțl care au 
bruarie în locuința submarină „ _ J __ ___ _____
suprafață și instalați într-o cameră de decompresiune, unde" vor 
rămîne timp de 19 ore.

în timpul șederii lor în locuința submarină, acvanauții au 
stabilit o hartă a fundului mării în apropierea Insulelor Vir
gine, unde a fost scufundat »,Tektite 1“. au efectuat studii 
geologice șl biologice și au observat modul de adaptare a or
ganismului uman la o perioadă de viață submarină.

locuit cu începere de la 15 fe- 
„Tektite 1“ au fost readuși la

Sărbătoarea 

Siriei
Poporul sirian sărbăto

rește astăzi nn Important 
eveniment din istoria țării 
sale : ziua în care, cu 23 de 
ani în urmă, la 17 aprilie 
1946, ultimele forțe militare 
străine părăseau pămîntul 
Siriei. Această dată, care 
marchează sfîrșitul domina
ției coloniale și începutul 
unui drum propriu de dez
voltare, a devenit, ca „Zi a 
independenței", sărbătoarea 
națională a Siriei.

In anii care au trecut de 
la acest eveniment. Repu
blica Arabă Siria a făcut 
pași importanți spre înlătu
rarea grelei moșteniri a tre
cutului colonial, obțlnînd 
succese pe calea dezvoltării 
sale economice și a consoli
dării independentei. Națio
nalizarea unor importante 
ramuri ale economiei a creat 
baza dezvoltării mai ra ride 
a industriei ca mijloc de ri
dicare a nivelului de trai al 
poporului. Proiecte de mare 
amploare în curs de rea
lizare, ca cel al sistemului 
energetic și de irigații de pe 
fluviul Eufrat, sînt destinate 
să contribuie la moderniza
rea peisajului economic și 
social, creînd baza energetică 
necesară dezvoltării indus
triei și trecerii la o agri
cultură mai intensivă, care 
să fructifice, prin irigații, 
vaste terenuri pînă în pre
zent sterile. Același (el a 
urmărit și reforma agrară 
realizată în această perioadă, 
prin care întinse terenuri a- 
parținînd marilor proprietari 
funciari au fost împărțite 
țăranilor săraci.

Intre România și Republi
ca Arabă Siria s-an statorni
cit în cursul acestor ani re
lații de prietenie și eolabo- 
rare; Poporul și tineretul 
român, care urmăresc cu 
simpatie progresele Siriei pe 
calea dezvoltării sale econo
mice șl sociale, adresează 
poporului sirian, cu ocazia 
sărbătorii naționale, urări de 
noi succese în activitatea 
îndreptată spre prosperita
tea tării sale.

B. ȘT
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