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A DOUA ZI A LUCRĂRILOR

Parte integrantă a societății 
socialiste, în care accesul la 
învățătură constituie deopo
trivă un drept cetățenesc și 
un imperativ al progresului 
țării, această nobilă instituție 
— a tinereții consacrată stu
diului — se află astăzi reuni
tă, suh semnul primăverii, in
tr-un forum deosebit de im
portant. Conferința Naționa
lă a U.A.S.R., la care participă

de MIHAI 
NEGULESCU

NOBILA NOASTRA
PERSONALITATE

Lucrările celei de-a VH-a Con
ferințe a Uniunii Asociațiilor Stu
dențești din România au conti
nuat joi dimineața, în cadrul co
misiilor de lucru pe specialități: 
profesîonal-științifică; politico- 
ideologică și culturală ; sportivă, 
turistică și de pregătirea pentru 
apărarea patriei ; social-gospodă
rească și de asistență medico- 
sanitara ; probleme de statut.

La dezbaterile din comisii au 
luat cuvîntul peste 100 de dele
gați. Sintezele dezbaterilor au fost

fost 
din 

nouă

Pentru azi semănatul a 
încheiat. Mecanizatorii 
schimbul doi încep o 
lucrare : pregătirea patului 
germinativ pentru insămînfa- 

rile din zilele următoare

Foto : C. CIOBOATA

ciproce. Văzute dinafară, aseme
nea consemnuri par neînsemnate, 
ori seamănă chiar cu niște meca
nisme. Dar cite bune deprinderi 
nu sînt decît mecanisme bine în
sușite ? Pentru a desluși, însă, 
mecanisme, reacții și posibile ur
mări, nu e nevoie de întoarcerea 
în copilărie, de-altminteri greu 
posibilă. Nu e nevoie nici de 
memorie, căci, după cum vedem, 
ea, ingrată, trădează, ci, pur și 
simplu de vizitarea unei școli. 
Am înțeles acest lucru, într-o 
dimineață în care am fost oaspe
tele învățătoarei Aglaia Arion 
de la Școala generală nr 151. 
Căutam împreună o sală liberă 
și speram s-o găsim în clasa a II-a 
A, unde se terminaseră cursurile. 
Dar aici mai rămăseseră doi 
băieți și o fetiță ; surprinși de 
apariția unui musafir străin, co
piii s-au uitat curioși, uitînd să 
salute imediat, din primul mo
ment. Atunci învățătoarea le-a 
dat ea, apăsat, binețe, după care 
i-a întrebat cercetător dacă nu 
cumva au descoperit ei un... anu
me magazin. Școlarii se fac ro- 
șii-roșii în obraz și recunosc că 
nu l-au găsit, dar nici nu l-au 
căutat pentru bunul motiv că nu 
există. Sigur nu există. întreb

VIORICA TANASESCU

(Continuare în pag. a TV-a)

Proletari din toate țările, uniți-vă!

eretului

prezentate Conferinței în cursul 
după-amiezii, cînd lucrările au 
fost reluate în plen.

Tot în cursul după-amiezii au 
continuat discuțiile la Raportul 
de activitate al Consiliului 
U.A.S.R. și la Raportul Comisiei 
de cenzori prezentate în cursul 
zilei de miercuri.

După închiderea discuției ge
nerale la rapoartele prezentate, 
treeîndu-se la următorul punct al 
ordinei de zi, delegații au apro-

JvTFTîTi fUM 
I
1

r;NOASTR
Citim în ziarul „Dobrogea 

Nouă* *4 de marți 15 aprilie, sub 
titlul „De la clubul Farulur
mătoarele : Constatînd că

cîteca sute de reprezentanți 
ai tuturor centrelor universi
tare, dezbate, în aceste mo
mente, izbîrtzi și experiențe 
fertile, posibilități încă neex- 
plorate, lipsuri care-și așteap
tă remedierea, statornicește 
coordonate organizatorice ale 
vieții asociațiilor și — mai
Cu seamă — exprimă cu lim
pezime tot ceea ce au mai 
bun acești tineri harnici și 
pasionați, tot ce nutrește mai 
profund viitoarea intelectuali
tate a patriei: hotărîrea de 
a-și pune învățătura în slujba 
propășirii neîntrerupte a 
României socialiste, de a tra
duce în viață, in mod exem
plar, directivele luminoase 
ale partidului, menite a ne 
situa printre țările cele mai a- 
vansate in domeniul culturii 
și științei.

însemnătatea unei aseme
nea manifestări este pusă și 
mai mult în lumină de fap
tul că are loc la scurt timp 
după ce învățămîntul româ
nesc de toate gradele a căpă- 

(Continuare în pag. a 'II-a)

Sîntem grozavi de mîndri de 
personalitatea noastră. Mîndri, 
mai ales, să ne-o afirmăm. Ne 
place să ne credem unici și uni
tari, creații strict personale. Res
pingem de cele mai multe ori ■ 
contribuția altora la alcătuirea 
noastră, atribuind totul strădani
ilor proprii. Și daca rezultatele 
sînt favorabile ne asumăm fără 
șovăială, întregul merit. Chiar a- 
tunci cînd e vorba de simple 
norme de conduită ; simple, dar 
care nu se nasc o dată cu noi, 
nici nu se moștenesc, ci se des
prind din copilărie. E drept, lec
țiile de educație, ca atare inti
tulate și impuse, nu ne plac, 
iar ceea ce nu ne place, nu ținem 
minte. Dar ciudat e că nu ne 
amintim nici de cei care ne-au 
format fără excese didactice și 
nu mai știm cum anume s-a 
făcut, că am crescut inteligenți, 
personali, civilizați. Cei cu un 
îndreptățit spirit de familie, „dau 
părinților ce e al părinților*4. Dar 
copilăria și adolescența se petrec 
mai mult la școală ; aici e locul 
hiatusului de memorie fiindcă aici, 
trebuie s-o recunoaștem, s-au de
pus cele mai migăloase strădanii 
pentru daltuirea caracterelor. Iar 
strădaniile acestea răbdătoare nu 
înseamnă, mai ales la învățători, 
lecții de la catedră, prelegeri anu
me ci, adesea, o nebăgată de 
seamă dibăcie, alcătuită din în
țelegerea vîrstei si consemnuri re-

slaba comportare a formației 
Farul (echipa de fotbal — n.n.), 
se datorește și faptului că cei 
doi antrenori nu au fost sufi
cient de exigenți și că Petre Co- 
măniță a avut grave abateri, bi
roul secției a hotarît : a) scoate
rea antrenorului Petre Comăni- 
ță de Ia conducerea tehnică a 
echipei : b) pentru abateri repe
tate (beții, lipsuri nemotivzte de 
la antrenamente etc), jucătorul

bat — cu amendamente propuse 
— Proiectul de Statut al Uniunii 
Asociațiilor Studențești din Ro
mânia.

Lucrările Conferinței continuă. •
•

Citiți în paginile 2—3 : 
Din cuvîntul participanțilcr 
la discuții. Cuvîntul tovară
șului ȘTEFAN BALAN. Cu- 
vînful tovarășului ION ILI
ESCU

CIND VICIUL
SE DECLARĂ

INSTANȚĂ MORALĂ
Iuliu U(u a fost sancționat cu 
un ultim avertisment înainte de 
scoaterea lui din viața sporti
vă ; c) considerînd că jucătorul 
Constantin Iancu. cu tot ajuto
rul primit, nu a tras învățămin
tele necesare, continuînd să lip
sească nemotivat de la antrena
ment, biroul secției studiază po
sibilitatea scoaterii lui definlti-

• Accelerarea ritmului de lucru
depinde de mecanizatori

A _ _

ce condiții le asigurați?

CAMPANIA
AGRICOLĂ DE 

PRIMĂVARĂ

Lucrările agricole de pri
măvară care se desfă
șoară în prezent pe o arie 
întinsă continuă să re
clame și în județul Brăila 
un mare volum de muncă, 
o amplă concentrare de 
forțe. Pregătitul răsadnițe
lor pentru semănat și re- 
picat pe 332 000 m.p., repa
rarea solariilor 
vechi și con
struirea altora, 
semănatul le
gumelor și al 
celorlalte cul
turi cum sînt 
floarea - soare
lui, lucerna, 
cartofii, po
rumbul etc. pe mai bine 
de 210 000 hectare, la care 
se adaugă lucrările de în
treținere pe alte zeci de 
mii de hectare plantate cu 
vie și pomi, sînt acțiuni ale 
campaniei ce se cer efec
tuate concomitent și într-o 
perioadă cit mai scurtă. 
Totul sau aproape totul de
pinde de modul in care 
este organizată munca, de 
folosirea integrală a forțe
lor și mijloacelor de muncă 
necesare. Și faptele din 
multe unități vin să con
firme acest lucru. La coo
perativa agricolă „Grivița 
roșie“ din însurăței, unde 
cooperatorii și mecaniza
torii au acordat cea mai 
mare atenție organizării 
lucrărilor de pe cele 70 
hectare cu legume de pri
mă apariție, au fost în
cheiate, însămînțate fiind 
aici și cele 480 hectare cu 
floarea-soarelui 
în planul de
pentru acest an. La fel Fa

prevăzute 
producție

ve din viața competitfonală. în 
cazul în care nu va respecta nor
mele eticii sportive în zia
rul „Sportul* 4 de a doua zi găsim 
înserate aceleași „știri" privind 
clubul Farul.

Așadar,, din nou despre echipa 
de fotbal Farul.

Ne-am deplasat Ia Constanța, 
interesați să cercetăm la fața

1 
i 
i• Tineri poeți la 

al doilea volum
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Drumul spre 
Mexic trece I

I
I

Tichilești, Siliștea, Traian 
și în alte locuri însămîn- 
țarea culturilor din prima 
urgență este practic în
cheiată, acum lucrindu-se 
masiv la semănatul porum
bului. într-o zi-două și 
cooperatorii din Filipești 
urmează să raporteze că 
floarea-soarelui pe cele 230 

hectare este în 
întregime se
mănată.

Sînt rezul
tate bune pe 
care am ținut 
să le consem
năm, nu însă 
și suficiente ca 
să putem afir- 
județul Brăila 
se ' 

ma că în • 
campania 
la nivelul 
dacă avem 
nivelul de înzestrare teh- 

unităților agri- 
acest județ. E 
ovăzul, mazărea,

desfășoară 
așteptărilor, 
în vedere

nică al 
cole din 
drept că 
sfecla de zahăr au fost în- 

NICOLAE COȘOVEANU

(Continuare în pag. a V-a)

CANDID ATU LA
„BSATARA DE AUR"

de 1000

Evident, acum, cînd construc
torii care în urmă cu cîțiva ani 
au poposit aici la intrarea din
spre Gorj în orașul Craiova, se 
vor retrage victorioși spre alte 
șantiere, cea mai grandioasă și 
mai spectaculoasă dintre reali
zările pe care le lasă în urma lor 
este termocentrala electrică. A- 
vînd o putere instalată ’ ~
megawați, fiind proiec
tată, construită și echi
pată după cele mai re
cente soluții ale tehnicii 
în ramura respectivă, 
noua termocentrală a 
devenit cea mai mare și 
mai modernă unitate 
furnizoare de energie e- 
lectrică a țării. In anii 
construcției, însă, pe 
schelele sale au fost cre
ate în paralel valori inestimabile 
de alt ordin, pentru a căror echiva
lare nz' sisteme de măsură și
compara^ ’ care vor genera la 
rîndul lor, p». viitoare șantiere, 
nebănuite energii. Ne gîndim la 
cei peste 3000 de tineri pe care 
fraierul i-a calificat in decursul 
celrr șasâ ani, in specialitatea — 
rară șt grea — de constructori 
de termocentrale. Pentru că șan
tierul termocentralei Ișalnița a 
fost intr-adevăr o autentică și 
prestigioasă școală de pregătire 
tehnică e tinerilor constructori, 
lansind, pe măsură ce lucrările 
^le te apropiau de final, sute de 
cadre de înaltă spedahtate, spre 
toate zonele țării, unde buldo
zere ți macarale frimintd, înno-

locului cauzele ce au generat 
aceste măsuri severe, din care 
se pot trage atltea învățămin
te. Cel puțin, așa am crezut în 
primul moment... Cu această o- 
cazie am descifrat, mai aproape 
de realitate, faptele celor sanc
ționați.

Să ne oprim la primul punct 
din comunicatul clubului : „Pe-

CU PRIVIRE LA SESIUNEA
CONSILIULUI DE AJUTOR

ECONOMIC RECIPROC
în conformitate, cu înțelege

rea intervenită, la 23 aprilie 
a.c. se deschide la Moscova 
sesiunea Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc cu pârtiei-

în laboratorul Uzinei „Electroputere” — Craiova 
Foto: FL. ROȘOQA

Un nou rapid
pe căile ferate ale țării

Ministerul Căilor 
Ferate a dispus în
ființarea, cu înce
pere de la 1 iunie 
1969, a trenului ra
pid „Ștefan cel 
Mare* 4 pe traseul 
București — Buzău 

— Mărășești — Ba
cău — Roman — 
Suceava. Rapidul 
va pleca din Capi
tală la ora 6,44 și 
va sosi Ia Suceava 
la ora 12.29, urmînd

bilează și strămuta pămîntul. Pe 
aceste coordonate : șantier — pre
gătirea profesională temeinică 
și complexă a fiecărui muncitor, 
am desfășurat discuțiile cu tnvi- 
tații noștri: Octavian Sachelarie 
— inginerul șef al șantierului e- 
nergomontaj, maistrul loan Iu
reș — secretarul comitetului 
U.T.C., Atanase Grănescu — in

iiitevi
giner șef adjunct, maistrul Con
stantin Goga și Aurel Mitrică 
— șef de echipă, la masa rotundă 
organizată la Craiova.

„ Ne-am început activitatea pe 
șantier cu un mare deficit de 
muncitori calificați, pe care tre
buia să ni-i pregătim noi înșine 
și intr-un timp foarte scurt — 
ne spune tovarășul Sachelarie. , 
Cursurile de calificare erau sin
gura soluție. Dar această 
treabă nu era deloc ușoară. In 
unele meserii, ca sudori de înaltă 
presiune și mari temperaturi, 
montori de conducte de presiuni 
înalte, tratamentiști termici etc, 
nu mai calificaserăm muncitori 
pînă acum, deci cursurile și pro- 

tre Comăniță a avut abateri gra
ve, biroul secției hotărînd scoa
terea sa de la conducerea tehni
că a echipei". în ce constă a- 
ceste abateri ? Iat-o pe ultima, 
cea care, de fapt, a „umplut* 4 
paharul — cum iarăși am cre
zut la început — și a dus la 
sancționarea lui P. Comăniță.

Cu cîtva» timp în urmă, după 
un chef prelungit pînă diminea
ța în companii dubioase (unul 
dintre „comeseni**  figurează în 
evidențele miliției ca hoț de bu
zunare). antrenorii Robert Cos- 
mcc și Petre Comăniță au ținut 
să se „desmorțească* 4 pe pielea 
unui cetățean care — supremă 
vină — nu știa nimic despre 
nervii celor doi. „Asistat14 de 
Robert Cosmoc și de ceilalți doi 
tovarăși întru chef, Petre Co- 
mănița l-a bătut pe cetățeanul 
respectiv „în două* 4 reprize. A- 
șadar, „abateri grave**..  „Ce fel 
de abateri, rămîne, însă, între 
noi**,  și-au spus tovarășii din 
conducerea secției. S-a conside
rat că „nu merită* 4 să se f^că

NICOLAE ADAM 
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parea conducătorilor partide
lor comuniste și muncitorești 
și a șefilor de guverne din ță
rile membre ale CoA.E.R.

să plece din Sucea
va la ora 15,06 pen
tru a ajunge in 
stația Bucureștî- 
Nord la ora 21,02.

(Agerpres)

■

grama de tnvățămînt trebuiau 
concepute cu inventivitate și 
maximă atenție pentru ca absol
venții lor să poată face față pre
tențiilor impuse de nivelul teh
nic înalt al lucrărilor ce urma să 
le efectuăm. Un colectiv de ingi
neri și tehnicieni au fost însărci
nați cu elaborarea programei pen
tru fiecare specialitate în parte, 

apoi tot ei au fost nu
miți ca lectori ai 
cursurilor. Organizațiile 
U.T.C. au fost solicitate 
apoi ca din numărul 
marc de tineri care ce
reau să fie înscriși la 
cursuri, să-i selecționeze 
și să-i recomande 
cei mai buni, mai 
ciplinați și mai 
toinici".

„Meseriile în care urma 
calificăm — reia tovarășul Iureș 
ideea — necesitau anumite ca
lități, anumite aptitudini; de a- 
ceea, în selectarea lor am recurs 
la teste simple, stabilite de spe
cialiștii noștri. în același timp 
ne-am orientat preferințele spre 
candidații din județul nostru 
sau din județele din jur, pe a 
căror stabilitate pe șantier pu
tem conta. Procedînd astfel, am 
reușit să recomandăm pentru ca
lificare tineri unul și unul, de nă
dejde, care și-au confirmat cali-

1 tățile fără întârziere. Majoritatea

pe 
dis- 
des-

să-i

LAL ROMULUS

(Continuare în pag. a V-a)

ANTICIPAȚII 
ESTIVALE

Pe principalele artere 
rutiere de interes turistic 
de pe litoral au început o 
serie de lucrări de moder
nizare a părții carosabile. 
Intre Constanța și Tuzla, 
drumul național se lărgeș
te de Ia 9 ia 12 metri. De 
asemenea, lățimea supra
feței șoselei București- 
Constanța se mărește în 
zona Ovidiu de la 7 la 12 
metri. Tot pe această șosea, 
între Ovidiu și aeroportul 
internațional M. Kogălni- 
ceanu, pe o distanță de 10 
km, se execută consolidări 
începute concomitent, 
aceste lucrări urmează a 
fi terminate pînă Ia sfîrși 
tul actualului trimestru.

(Agerpres).
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A VII-A CONFERINȚA A U.A.S.R.
DIN CUVÎNTUL PARTICIPANȚILOR 

LA DISCUȚII
Cea de a VTT-a Conlettață a 

U.A.S.R. — eveniment de mare 
Însemnătate in viața tineretu
lui nostru universitar — se 
desfășoară intr-o atmosfera de 
efervescența tinereasca, de en
tuziasm creator. In cadrul 
dezbaterilor din zilele de 
miercuri ți joi s-au abordat 
variate aspecte ale însușirii de 
către studențl a cunoștințelor 
prevăzute in planurile șl pro
gramele de învățămint, ale ini
țierii de către organizațiile 
studențești a unor bocete ac
tivități politico-ideologies, cul
tural-educative, sportive, turis
tice, de pregătire a tineretului 
studențesc pentru apărarea 
patriei. ParticipanțH la oonfe- 
rință au făcut numeroase pro
puneri și sugestii pentru Îm
bunătățirea activității organi
zațiilor studențești, pentrn 
dezvoltarea colaborării noas
tre cu conducerile institutelor 
și facultăților, precum și eu 
organizațiile obștești, institu
țiile cultural-artistiee etc. Par
ticipants la discuții au arătal 
că In urma adoptării unei 
structuri organizatorice speci
fice vieții studențești vor spoil 
ecoul și influența organizației 
In rindul studenților, capaci
tatea lor de a aborda proble
me majore ale vieții universi
tare. Vorbitorii au exprimat 
deplina lor adeziune la politi
ca internă și externă a parti
dului, hotărirea lor de a par
ticipa activ la Înfăptuirea ei. 
au subliniat rolul și răspun
derile ce revin studențlmii in 
pregătirea profesională și po
litică, sarcina de a Învăța cu 
perseverență pentru a dtveni 
astfel specialiștii de care ara 
nevoie țara socialistă.

înțelegerea și îndeplinirea 
responsabilității sociale fac 
din student omul cu răspun
deri, deci cel ce răspunde 
prompt și eficient la marile 
probleme pe care societatea 
ie pune — arăta DAN BtRLI- 
BA, student ia Universitatea 
din București. Firește, acest 
fapt se traduce, deopotrivă in 
termenii pregătirii și atitudi
nii. Astfel, Însușirea filosofici 
marxist-leniniste, descifrarea 
corelației ei de sistem deschis 
experiențelor și practicii per
manente Înseamnă dobinduei 
„organonului*  pentru Mluțto- 
narea multor chestiuni, prin 
excelență filozofice, dar. In 
codați timp pentru apreciere 
de principiu a unei situații 
concrete privind viața socială, 
viața In genere, pentru analiza 
multilaterală și de clasă a mo
dului In care partidul nostru, 
prin politica sa internă și in
ternațională, Îmbogățește crea
tor această filozofie vie. Vedem 
clar cum ideea filozofică și 
dezbaterea filozofică devin 
pentru noi, studențl ai diver
selor institute, premise teore
tice esențiale in înțelegerea 
unor situații de fapt, a unor 
realități nemijlocite. Consta
tăm cu satisfacție eă, la for
mele deja existente prin pia
nul de învățămint privind 
predarea științelor sociale In 
facultăți, s-au adăugat In ulti
mul timp elemente noi — rod 
al Inițiativei și activității sus
ținute a organizației noastre da 
tineret: seminarii și colocvii 
naționale, dialoguri filozofice^ 
atenee studențești. Foarte im
portant este faptul că acesta 
forme posedă avantajul Îm
binării pregătirii politice cu 
atitudinea politică — studentul 
este introdus in atmosfera dez
baterii libere, creatoare, ar
gumentate. De la dialogul in
tim, individual cu opera sau 
ideea filozofică marxistă, el 
trece la discuția cu alții. Stu
dențimea noastră are pasiune 
pentru dialogul politic, iar 
acest dialog iese din formele 
lui organizate ți periodice, de
venind dialog permanent, co
tidian, imperios necesar.

Iată un indicator al faptului 
că problemele politicii parti
dului și statului nostru sint 
problemele noastre și de aceea 
le dezbatem zilnic. Ca stu- 
denți-cetățeni asimilăm sem
nificația acestor principii, le 
traducem In viață.

Dezvoltarea bazei materiale 
a invățămintului superior in 
orașul nostru, a spus tovară
șul ION DELEANU, secretar 
al Comitetului U.T.C. din Cen
trul universitar Cluj, a des
chis perspectiva unor condiții 
calitativ superioare față de 
anii precedenți pentru reali
zarea tuturor obiectivelor pro- 
fesional-științifice șl politico- 
educative.

Studențimea elujeană a înțe
les că prestigiul presupune e- 
forturi deosebite, cinste, ener
gie, afirmare profesională, 
cons vență pa plan ideologic. 
Dovada cea mai concludentă 
o oonstituie creșterea număru
lui de studențl care au obținut 
note bune și foarte bune ; 80,4 
la sută din numărul de exa
mene promovate fiind notata 
cu calificative cuprinse intre 
7 — 10.

Referindu-se la unele nea
junsuri ale muncii profesio
nale, vorbitorul a arătat că ia 
acestea au contribuit și unele 
imperfecțiuni organizatorice 
ale procesului de învățămint. 

AMM tn.u—ia vmțs Ministe
rului Invățămintului In lua
rea unor măsuri, frecventei*  
fluatuațil regulamentare, așe
zarea incă neeorespunzătoars 
a planurilor da Învățămint, 
lipsa de acoperire eu manuala 
și cursuri a unor discipline, 
conținutul deficitar al unor 
prelegeri și seminarii, lipea 
de echilibru intre sesiuni. tint 
tot atitea probleme asupra 
cărora avem certitudinea că 
sa va găsi o mai rapidă re- 
aelva-e.

Studențimea clujeană — ro
mâni, maghiari, germani și da 
alta naționalități, urați prin 
cuget și voință — componen
tă a marelui fluviu uman pe 
oare partidul II poarui Înain
te, ta lupta pentru deeA/lr-i- 
rea soostrucției sodalista va 
fl mereu In primele rindwi.

Ia cadrul Conferinței, nume
roși al ți wrbitori au expri
mat conducerii stasului șl 
partidul», tovarășului Nkoiaa 
Ceaușeacu parsenai. calda 
mulțumiri pentru eaudtșHla 
creata. deosebit 4*  favo
rabila itodloliM, învățăto
rii. înțeleaptă politică a 
partidului, au subliniat ei. a 
făcut ea poporul să Mere tu
turor tinerilor dorn*'  de a-șt 
tnsușl comorile șmmes și ev*  
turti, poaibi'.ități i4 aeptra 
spre lamina cănii, iar faurul 
că din rindul studenților fac 
parte și numeroși tncn care 
au lucrat sau crecză In pro
ducție constituie o grăitoare 
dovadă a grijii ea care cn> 
înconjurați.

In numele tineretului dm 
uzina noastră — a spu x*.*-  
rășul Dl'MmU BIRDA. 
muncitor la Uzinele --3 Au
gust*,  student ta anul III La 
cursuri’-; seral ale Institutu
lui politehnic din București — 
vreau să exprim urrli-'.w- 
noastre da totala aderare si 
atașamentul profund fată da 
politica internă și externă a 
partidului nostru — pe: Ură 
irvorită dintr-un l«alt simț 
de responsabilitate fi (ă da 
destinele țării noastre.

Noi. studenti: teralisti. nm- 
țlr la tzx pasul atenția șl 
grija care ne sfert acordate. 
pentrn ca. ptr*>;  re lnder_- 
nîrea sarcimjor ce ae rra 
pe linie da prodoepa. «d soa- 
diac

Refertadn-m ta i ei eu ta C^- 
mwe a C C. al t'TC. nxnu- 
rul a exprimat --y-»——r-r--! 
dnm ai troer-Aor din ----- t*  
care lucrează de a ’-h—gu-. 
eu rexul ta te deoaebte ia 
eă a XX'*-t  anfrereara a eli
berării petrtet

In continuare, vorbitorul ■ 
spus: Folorind pnlc .. ce ml 
» ■ oferit de a lua pana la 
lucrările Conferinței I'a5B 
tmi îngădui de a tace »: sete 
propuneri legase te tmbsă- 
tățirea activrtăț-' precoce a 
studenților. <_ ae r tea- de 
cercetare mi simple, re*  se 
In cadrai eacmecenr tro.e • 
din manie uzine, să fie Încre
dințate spre mo*,  are k -E- 
veior cercurSe»*  rAntifice sra- 
der-.eștt In acest fe*  rrj-teo- 
ții da la etnorue dt z ar 
veni mai des I” aortart ra 
uzina, ar o moaște mu mort 
disciplina munctoreascd. efer
vescența eoractensccd fabri
cilor și atitudinea fata te 
muncă. Penau a or-,
bițiile ereatome, propun ca ba 
timpul practici: de vară uzr- 
neie să antreneze ta rezolva
re*  unor problema !»■--• 
atit studenții ie.ir.rip 
pe cei de la seral, orga—tind 
chiar concursuri tetre acesta 
colective.

In spiritul onor asemenea 
deziderate, studentul RADU 
POPA din Iași s-a referit la 
necesitatea imbunătă*.  iri: re
gulamentului de activ.taie al 
cercurilor științifice. ■ prepus 
înființarea unor birouri da 
proiectări studențești.

a

1MÎ»-

tă decît prtntr-o muncă stărui
toare și permanentă. Ea înce
pe pe băncile facultății, prin 
doblndirea unul bogat volum 
da cunoștința șl trebuie conti
nuată permanent, prin recep
tivitate maximă față da tot 
ceea ea este nou șl valoros.

După ca au adus salutul lor 
Conferinței J.A^R, prof. dr. 
ION SANDRU, prorector al 
Unlvarsitățll .Alexandru Ioan 
Cuza*,  și praf, tmlv RAZVAN 
rRISCU. aeeretaral Comitetu
lui de partid ai Institutului de 
medicină șl farmacia din 
PiKiaeșTi. s-ar ocupat do pro
bleme ectoale privind jregă- 
tirea profesională și profilul 
moral upeițtafod viitorilor ab
solvenți al diferitelor facul
tăți Fix11 nan- da specialiști 
ta tnvățămlntul superior — 
ac ■ui'*  alai vorbitorii — este 
astăzi cmfrtmteM de proble
mele tevorlsa dta uriașa aeu- 
mriare de cunoștințe In toate 
dmnestile da activitate, de a- 
pariția unor noi rum rl ale 
științei. de usarea mor noi 
metode de cmoaștsn. ears 
impun s*  fac tarea atentă a ra- 
nost -.țeJar ea teHiiail să Ca 
docz-.âite ta timpul anlcr da

Oc.'.l'j- ■rerbt îe tam*  
Ca teuc a rara aa stal rrveta
— a qao>. rt tl«U MAR- 
TTMI. tendrot ta txstiti»- 
■d igwzr r-s Timișoara
— aa drtsrur.te *4  «pratiou 

re te stadeeti Xn|4 trrafi- 
rvat, «e preșătear aj^xrfrial. 
adgta eadneewa antimere. a-

a

a

ta

ne srte

rsler: artistice ce-și Îndreaptă 
căutările pe fcii» celor mai 
autentice moșteniri cui tur» .a 
șt temr.ee. trenate sd accr- 

dtan a (taoaabM atantte pre
gătirii noastre In spiritul res
ponsabilității sociale a artis
tului. Aceasta nu înseamnă că 
artistul acceptă dictatura u- 
nui gust mediu dominant, că 
trebuie să scrie, să picteze sau 
să compună anumita prescrip
ții sau rețete, dar înseamnă că 
In locul unei acțiuni gratuite, 
el recunoaște că In ultimă in
stanță primește comenzi de la 
societate.

SIntem conștienți de respon
sabilitatea ca o avem in edu
carea estetică a maselor largi, 
rtspindlrea frumosului șl 
expresivului spre cele mai 
îndepărtate colțuri de țară, in 
formarea unui gust estetic, in 
necesitatea creării frumosului 
și integrării lui In viața co
tidiană, responsabilități ce 
constituie. In același timp, părți 
integrante din programul 
partidului de constituire a so
cietății viitorului.

Calitatea pregătirii noastre 
ei te meritorie, dar, așa cum 
remarca pe bună dreptate ra
portul Conferinței noastre, 
există încă lacune In pregăti
rea ideologică a unor studențl 
— artiști In formare — o con
fuzie in ceea ce privește pro
pria orientare r. prin aceasta, 
-'carități asupra finalității 
operei de artă pe care o pro
duc. Unii dintre coleg.l noștri 
Isi îndreaptă căutările spre 
forme artistice sărace In con- 
pnut, facile, ce presupun an
goasa și absurdul, spre curente 
și orientări care prezintă in
teres ți trebuie cunoscute ca 
fentxnene In sine, dar nu pot 
fi adoptate structurii specifice 
societății sccializte. nu pot re
prezenta năzuințele și idealu
rile noastre, ale tinerilor co
muniști din RoanSnis. Mai 
mult, unii consideră In mod 
greșit, eă șenela de artă este 
o instituție ce poate fi negli
jată. că talentul este suficient 
petsttu fznnarea unul artist, 
că sfaturile ți inceninunle 
prefeaorilor n ștri, ei înșiși 
F-aeșu. rejrutau sint noțiuni 
penmate, depășite, fără legă
tură cu arta rr tern' 

aaemcnea. că predarea știte- 

<zte _ mai mult de specificul 
peegfttirti artistice a studen- 
tricr. ezeapiifidnd. argumen- 
tind o damenotrind că filozo
fia manst-tentaistă constituie 
pentru noi unicul criteriu va- 
land de Kfentaze In multitu
dinea și complexitatea feno
menelor pe care le presupune 
arta mextemă.

In tocbGcrea cuvintului 
său. vcrbitcrul a adresat un 
apei tuturor studenților artiști 
— actori, muririrni, poeți, li
terati, regizori, arhitecți. cri
tici și istorici ai artei, lndem- 
nisdu-i să-ți exprime hotări
rea de a-și uni căutările, de a 
găsi Împreună formele justifi
cate de reflectare a vieții al 
cărui ritm otidian să fie in
terpretat după criteriile este
ticii marxist-!rainivîe, respin
gând orientările artistice stră
ine concepției noastre, valori- 
ficind amintirea gloriosului 
nostru trecut istoric, tezaurul 
varir-.lor culturale, glorificind 
forța și înțelepciunea Partidu
lui Comunist Romăn.

Lulnd cuvlntul, in numele 
studenților clujeni. AURELIA 
SALAJAN a pledat pentru 
formarea unor intelectuali cu 
o temeinică pregătire, un larg 
orizont de cultură și o bună 
însușire a ideologiei marxist- 
leniniste. Dincolo de specializa
rea absolut necesară, In ultimă 
instanță impusă de condițiile 
modeme de dezvoltare a eco
nomiei. culturii, artei, a spus 
vorbitoarea, intelectualul de 
azi trebuie să se integreze 
activ in viața complexă des
fășurată pe o multitudine de 
planuri. Iată de ce, in acest 
context, nu putem fi de acord 
cu alternativa unui intelec
tual închis ermetic in crusta 
mărginită de hotarele specia
lității sale, pledăm pentru un 
intelectual care după ce a pă
răsit amfiteatrul cu o zestre 
apreciabilă de cunoștințe să 
fie o prezență activă in viața 
politică și culturală a societă
ții, un om capabil să înțeleagă 
și să aprecieze adecvat proce
sele contemporaneității.

Subscriind unor puncte de 
vedere asemănătoare în ceea 
ce privește orizontul ideologic 
și cultural al viitorului inte
lectual, la activitatea sa, care 
încă de pe băncile facultății 
trebuie să facă dovada anga
jării In opera de propagare a 
valorilor culturii naționale și 
universale, LACRAMIOARA 
POPOVICI, studentă la Uni
versitatea din Timișoara, s-a 
referit la posibilitățile oferite 
de revistele de cultură stu
dențești, de cenaclurile lite
rare, de festivalurile ți con
cursurile studențești pentru 
statornicirea gustului și În
clinațiilor pentru frumos. Arta 
și literatura, presa și critica

literară, teatrul, cinematogra
fia, radioul și televiziunea au 
un rol deosebit In formarea 
cunoștințelor ți caracterelor 
tineretului, a arătat și CON
STANTIN CORNIȚA, student 
la Institutul pedagogic din 
Baia Mare. Vorbitorii, după 
ce și-au exprimat speranța că 
poeții, prozatorii și dramatur
gii noștri vor crea tot mal 
multe opere de. valoare, folo
sitoare lor, și-au manifestat 
dorința ca editurile ți presa 
literară să acorde mai multă 
atenție exigenței ideologice și 
estetice față de lucrările ce Ie 
publică, combătînd promova
rea unor creații fără valoare, 
care provoacă dezorientare. 
De asemenea, televiziunea și 
cinematografia ar putea fi 
mai sensibile la problemele 
tineretului universitar, incer- 
cind să pregătească o serie de 
spectacole atractive și inte
resante realizate in lumina 
concepției materialist — dia
lectice despre lume și viață.

Transmlțind Conferinței un 
salut cordial din partea Co
mitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă, tovarășul ION 
BRAD. vicepreședinte al 
C.S.C.A. a spus : Știu că aveți 
cele mai diverse preocupări, 
cu cel mal divers specific. Dar 
perfecționarea calităților după 
aptitudinile și înclinațiile fie
căruia nu înseamnă o îngus
tare a orizontului spiritual. 
Epoca modernă, de vertigi
noasă dezvoltare a științe jl 
t«hâtru ■ tuturor virtualită- 
ti-or și virtuților minții ome
nești. cere, deatgor. o maximă 
spmslrzare, o perfecționare 
continuă a instrumentelor da 
lucru In fiecare domeniu. A- 
devărata —-aere tate insă are 
-.1 reni mult mal cuorinzfilor, 
care obligă la o [ire a ca
pacității de gîndire și de sim
țire a omului, la asimilarea 
celor mai noi și mai diverse 
rezultate ale creației umane, 
pe toate planurile. Și, bine
înțeles, nu in ultimul rînd, pe 
planul culturii, al artelor.

Omul societății noastre so
cialiste este și va trebui să 
fie un om complex și complet, 
o treaptă evoluată a acelei no
țiuni de om al Renașterii, per
sonalitate bogată și multila
terală, capabilă a asimila și a 
impinge înainte cuceririle o- 
menești și, totodată, de a se 
bucura din plin de roadele 
acestora. Umanismul socialist 
are în vedere tocmai formarea 
unor astfel de personalități, 
bazate pe armonie și vigoare, 
pe o largă capacitate creatoare 
ți receptivă totodată.

Cercetarea științifică, acti
vitatea practică de construcție 
materială, de valorificare a 
tuturor bdhurilor pămîntului 
și naturii, nu au decît de cîș- 
tigat din contactul cu arta, cu 
literatura, ■ creațiile fante
ziei. Muzica, atrul, artele 
plastice, cinematograful, lite
ratura își aduc contribuția lor 
specifică la stimularea gindlril

FORUM AL PRIMĂVERII
(Urmare din pag. I)

tat o fundamentare teoretică 
și juridică de o elevată ținu
tă. Noua Lege a învățămîn- 
tului, aplicată in prezent 
toate institutele de tnvăță- 
mînt superior, constituie în«d 
numai cadrul larg, deosebit 
de prielnic, la care se circum
scrie viața studențimii patriei. 
Această viață conține o infi
nitate de note specifice fi de 
fapte cotidiene semnificative, 
și locul asociațiilor studențești 
intr-un asemenea context în
suflețit nu-l poate defini ni
meni mai potrivit decit stu
denții înșiși, delegații lor la 
Conferință.

Ceea ce se desprinde cu 
claritate într-un asemenea 
moment important al vieții 
studențești este tocmai acea 
intimă și vibrantă corelare de 
energii, acea comuniune a 
preocupărilor ji idealurilor 
celei mai tinere generații de 
intelectuali cu sensul creator 
al epocii, cu eforturile ți as
pirațiile întregii societăți. De 
la tribuna conferinței, voci 
pline de răspundere s-au pro
nunțat asupra rosturilor acti
vității de astăzi a studențimii 
noastre, activitate aflată în 
conaonan|d cu munca plină 

ți imaginației, la Înnobilarea 
sensibilității, la crearea unei 
stări de spirit favorabile ac
tivității intelectuale.

Tineretul studențesc din 
țara noastră are posibilități 
de a participa in mod nemij
locit și fără dificultăți mate
riale la viața culturală ți ar
tistică. Teatrele, sălile de con
cert, expozițiile, cinematogra
fele, muzeele sint deschise.

Avem în această direcție, 
mari datorii de împlinit, de 
o parte și de cealaltă, conștienți 
fiind că sînt încă multe posi
bilități insuficient folosite. 
Există oare în repertoriile tea
trelor noastre, în repertoriile 
instituțiilor muzicale, in pro
gramele cinematografelor, su
ficiente opere care pot intere
sa tineretul studios, lucrări 
pătrunse de fiorul contempo
raneității, tratînd teme izvo- 
rîte din problematica omului 
din acest timp și din această 
epocă, care să încerce să răs
pundă multitudinii de între
bări pe care și le pun cu fe
brilitate tinerii aflați în pra
gul maturității depline? Există 
oare destule lucrări literare 
ți artistice care să cheme tine
retul la o atitudine profund 
conștientă față de răspunde
rile sale seciale, morale, u- 
mane, politice ? Sint întrebări 
pe care ni le punem cu toată 
sinceritatea și cărora le putem 
da, noi, cel care ne ocupăm 
de această activitate, numai în 
parte un răspuns pozitiv. So
cotim cA pe acest tărîm mal 
este mult, enorm de mult de 
făcut

Sint de acord eu erlticile ți 
dezideratele formulate In ra
portul prezentat Conferinței 
privind ctivitatea editurilor 
ți revistelor noastre, a tea
trelor, a cinematografiei. Iz
vorul unor confuzi! poate fl 
ți în activitatea instituțiilor 
cultural-artistice, dar trebuie 
căutat țl în slăbiciunile invă- 
țămîntului superior, mai ales 
cel artistic, care pregătește ca
drele pentru aceste instituții. 
Socotim că este o datorie a 
noastră, a celor care ne ocu
păm de aceste probleme, să 
creăm un climat de mai mare 
exigentă ideologică ți artis
tică, să dăm mai multă no
blețe șl putere de convingere 
concepțiilor noastre marxiste, 
principiilor partidului nostru 
in domeniul culturii și artelor. 
Ca întotdeauna, tineretul este 
și trebuie să fie de partea a- 
cestor idei cu adevărat noi, 
revoluționare.

Lufnd cuvlntul, MIHAI 
STOICA, * vicepreședinte al 
Consiliului U.A.S.R., a spus : 
Raportul prezentat și dezba
terile din cadrul Conferinței 
scot în evidență maturitatea 
politică și responsabilitatea 
cu care studențimea patriei 
noastre abordează problemele 
fundamentale ale vieții inter
ne și internaționale, adeziunea 
lor unanimă șl plenară la po
litica externă promovată de 

de abnegație a întregului po
por, sub conducerea partidu
lui său. Am reținut interesul 
manifestat de studenți față de 
problemele politicii interne și 
externe ale partidului, față de 
cunoașterea și înțelegerea pro
fundă, In lumina învățăturii 
marxist-leniniste, a fenomene
lor și evenimentelor lumii în
conjurătoare. Tineretul nos
tru studios trăiește în depli
nă contemporaneitate. Anga
jat în dezbaterile sociale cu 
caracter major care au avut 
și au loc în țara noastră, el 
manifestă un interes crescînd 
nu numai față de faptele și 
fenomenele care vin în con
tact cu orizontul preocupări
lor sale, ci și față de ansam
blul vieții noastre sociale, cu 
direcțiile și perspectivele ei. 
Atitudinea responsabilă fa[ă 
de învățătură, respectarea nor
melor de disciplină universi
tară — spunea, in prima zi a 
lucrărilor, unul dintre vorbi
tori interesul pentru acti
vitatea productivă, dragostea 
pentru profesia aleasă — iată 
calități care recomandă stu
dențimea. Nu găsim alte cu
vinte mai definitorii decît a- 
cestea. Căci oare ce alte ca
lități ar putea caracteriza a- 
ceastă masă de tineri aflată 

Partidul Comunist Român, ds 
Comitetul său Central, în 
frunte cu tovarășul Nlcolae 
Ceaușescu, îndreptată spre 
dezvoltarea relațiilor de prie
tenie și colaborare frățească 
cu toate țările socialiste, de 
Întărire a coeziunii mișcării 
comuniste ți muncitorești in
ternaționale, a unității forțe
lor revoluționare și democra
tice, de intensificare a cola
borării cu toate statele, indife
rent de orinduirea lor social- 
politică. Prestigiul internațio
nal de care se bucură țara 
noastră constituie pentru stu- 
dențlme un prilej de înaltă 
mîndrie patriotică, obligindu- 
ne în același timp ca prin 
întreaga noastră activitate să 
contribuim activ la transpune
rea în viață a principiilor po
liticii externe a P.C.R., a sta
tului nostru, care corespund 
pe deplin intereselor funda
mentale ale poporului român, 
cauzei socialismului, păcii șl 
progresului. Aplicînd cu con
secvență în relațiile sale ex
terne aceste principii, 
U.A.S.R. se bucură de respect 
în mișcarea studențească in
ternațională, multe organizații 
apreciind poziția noastră, ex- 
primîndu-și dorința de a sta
bili relații cu studențimea ro
mână.

Consider că dezvoltarea 
multilaterală a colaborării in
ternaționale studențești cons
tituie o premisă fundamentală 
pentru cunoașterea reciprocă, 
eliminarea neîncrederii ți 
promovarea spiritului de în
țelegere ți stimă.

După ce a arătat eă astăzi 
ctștigă tot mai mult teren po
ziția exprimată de U.A.S.R. 
potrivit căreia U.I.S. poate să 
contribuie la rezolvarea pro
blemelor specifice ale tinere
tului universitar numai acțio- 
nînd potrivit rolului pentru 
care a fost creată — acela de 
a facilita ți coordona pe plan 
internațional activitatea unor 
organizații studențești auto
nome, egale in drepturi, care 
își stabilesc în mod indepen
dent căile țl formele de acti
vitate, corespunzător interesu
lui studențimli din țara res
pectivă, cauzei progresului ți 
păcii în lume, înlăturîndu-se 
practicile de impunere a unui 
punct de vedere, vorbitorul a 
spus în încheiere : îmi exprim 
convingerea eă, prin întreaga 
sa activitate, Uniunea noastră 
va milita neobosit, în spiritul 
politicii partidului, pentru dez
voltarea legăturilor de prie
tenie și colaborare cu organi
zațiile progresiste și demo
cratice ale tineretului univer
sitar de pretutindeni, adueîn- 
du-șl o contribuție tot mai ac
tivă la consolidarea unității 
sale specifice, împotriva im
perialismului, oprimării colo
niale, reacțiunii și războiului, 
pentru realizarea înaltelor 
idealuri de libertate, demo
crație, pace țl socialism.

în pragul maturității intelec
tuale ?

Pregătirea generațiilor u- 
niversitare de miine este o 
chestiune care privește și ge
nerațiile universitare de as
tăzi, și, din această perspecti
vă, ne apare firească dorința 
studențimii noastre de a con
tribui cu toate puterile la a- 
plicarea in viață a măsurilor 
stabilite de partid pentru per
fecționarea și modernizarea 
conținutului și structurii șco
lii noastre superioare, pentru 
sporirea eficienței procesulu» 
de instrucție și educație. Prin 
riposta neîmpăcată dată su 
perficiahtății și inerției, ri
postă atît de caracteristică 
vîrstei nobile a tinereții stu 
dioase, prin afirmarea valori 
lor umane, pe care le creeaz' 
neîntrerupt învățămîntul nos
tru superior, conferința din a- 
ceste zile a U.A.S.R. si-a do
bândit in conștiința noastră, a 
celor ce-i urmăresc dezbateri
le. dimensiunile unui adevă
rat forum. F.orumul tinereții 
ți romantismului, al primăve
rii. Al întrebărilor și al răs
punsurilor pline de însufleți
re, de maturitate și de răs
pundere.

temr.ee
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A VII-A CONFERINȚA A U.A.S.R.
A DOUA ZI A LUCRĂRILOR

în ansamblul măsurilor a- 
doptate de conducerea parti
dului și statului pentru per
fecționarea diferitelor dome
nii ale activității sociale, a 
menționat MARIA ȘUTEA, 
studentă la Institutul pedago
gic din Suceava, Directivele 
Comitetului Central al P.C.R. 
și Legea învățămîntului au 
marcat o etapă importantă pe 
linia preocupării pentru dez
voltarea continuă a învăță- 
mîntului, un amplu program 
de perfecționare, științific e- 
laborat, raportat la cerințele 
actuale ale societății noastre, 
în plin progres.

într-un asemenea proces de 
mare complexitate — au 
menționat vorbitorii care au 
urcat la tribuna celei de-a 
doua zi a lucrărilor Conferin
ței, — studențimea este che
mată să contribuie din plin 
la aplicarea concretă a măsu
rilor stabilite de partid.

Menționînd faptul că stu
dentul de azi, intelectualul de 
mîine, trebuie să fie caracte
rizat de o temeinică formație 
ideologică și politică, bazîn- 
du-se în întreaga activitate 
pe concepția materialist-dia- 
lectică despre lume și viață, 
NICOLAE BUJDOIU, secre
tar al Comitetului U.T.C. din 
Centrul universitar Brașov, a 
subliniat necesitatea intensifi
cării de către organizație a 
muncii politico-ideologice în 
rîndul studenților. El a ară
tat că, răspunzînd exigenței 
actuale, se impune o consul
tare permanentă a maselor de 
studenți și antrenarea lor la 
informările politice printr-un 
cqpținut interesant și diversi- 
fîret — îndeosebi în cadrul 
ateneelor studențești, formă 
eficace de activitate în acest 
domeniu, dar în care unele 
dificultăți organizatorice se 
fac simțite.

Una din problemele abor
date de majoritatea vorbito
rilor a fost ridicarea la nive
lul cerut a muncii asociațiilor 
studențești, a conducerii in
stituțiilor de învățămînt și a 
cadrelor didactice privind 
perfecționarea continuă a 
școlii superioare în raport cu 
nevoile actuale și de perspec
tivă ale economiei și culturii 
noastre socialiste.

Principalul obiectiv pentru 
activitatea viitoare a asocia
țiilor — au arătat NICULINA 
MOLDOVEANU, studentă la 
Institutul pedagogic din Con
stanța și MIHAI ROGOȘCA, 
secretar al Comitetului U.T.C.

Centrului universitar Tg. 
Mureș — este de a mobiliza 
întreaga studențime la o mun
că intensă pentru însușirea 
temeinică a științei și culturii, 
de a crea în toate colectivele 
studențești un climat de înal
tă responsabilitate fața de în
datoririle profesionale, față 
de respectarea normelor de 
conduită universitară, de a 
spori contribuția la perfec
ționarea neîncetată a școlii 
noastre superioare.

Relevînd creșterea intere
sului studenților pentru mun
ca de cercetare, studenții 
IGNAT MOISE, secretar al 
Comitetului U.T.C. din Insti
tutul pedagogic — Oradea și 
GABRIELA BlRSAN, secre
tară a Consiliului Asociației 
studențești din Institutul pe
dagogic — Bacău, au subli-

DEZBATERILE DIN COMISIILE DE LUCRU
Lucrările celei de-a Vll-a 

Conferințe a Uniunii Asocia
țiilor Studențești din România 
au continuat joi dimineața în 
comisiile de lucru pc specia
lități.

Sintezele dezbaterilor din 
Comisiile de lucru au fost 
prezentate Conferinței în 
cursul după-amiezii, cînd lu
crările au fost reluate în plen.

Lucrările Comisiei profesio- 
nal-științifice au abordat un 
cerc larg de probleme ale ac
tivității asociațiilor, ale con
ținutului organizării și desfă
șurării procesului de învăță
mînt. Un număr de 23 de de
legați și invitați au prezentat 
experiența pozitivă dobîndită 
de organizații și unele lipsuri 
din activitatea profesională și 
științifică, au făcut numeroa
se observații și propuneri. 
Astfel, s-a relevat necesitatea 
creșterii preocupării asociații
lor pentru problemele de în
vățămînt, pentru sporirea răs
punderii studenților față de 
pregătirea și disciplina profe
sională.

în dezbateri au fost relevate 
opinii judicioase referitoare la 
perfecționarea conținutului și 
organizării procesului de în
vățămînt în spiritul Directi
velor și al Legii invățâmîntu- 
lui.

Mai mulți delegați au făcut 
observații critice și propuneri 
privind organizarea practicii 
în producție, a practicii peda
gogice, cit și a repartizării în 
producție.

In Comisia politico-ideologi- 
că și culturală, un viu interes 
au suscitat activitățile menite 
să asigure o informare politi
că competentă și răspunsuri

niat necesitatea îmbunătățirii 
activității cercurilor științifice 
studențești, la baza cărora 
trebuie să stea legătura strîn- 
să cu problemele curente ale 
economiei, întărirea legături
lor acestora cu institutele de
partamentale de specialitate 
și unitățile productive, în ve
derea rezolvării unor proble
me curente din producție. Ei 
au arătat că în această direc
ție unele cercuri studențești 
de la institutul în care învață 
au obținut rezultate valoroa
se, care merită o mai atentă 
popularizare și urmărirea a- 
plicării lor în practică.

Referindu-se la faptul că, 
potrivit Legii învățămîntului, 
reprezentanți ai asociațiilor 
și ai Uniunii Asociațiilor Stu
dențești fac parte cu drept de 
vot deliberativ din organele 
colective de conducere ale fa
cultăților, instituțiilor de în
vățămînt superior și ale Mi
nisterului învățămîntului, stu
dentul VICTOR SURDU, de 
la Institutul agronomic din 
Iași, ca și alți vorbitori, a a- 
rătat că aceasta constituie o 
expresie a democrației uni
versitare, o nouă dovadă a 
încrederii ce se acordă stu
denților, o ridicare a presti
giului organizației U.T.C. și 
A.S. Reprezentarea studenți- 
mii în senate și consiliile pro
fesorale de către secretarul 
U.T.C. și președintele A.S. — 
a spus vorbitorul — ne obligă 
să fim bine informați, să cu
noaștem părerile și propune
rile colegilor noștri, să anali
zăm situațiile cu maturitate 
și, pentru a fi cît mai compe
tente propunerile ce urmea
ză să le facem în consiliu, să 
fie cît mai judicios gîndite și, 
pe cît posibil, elaborate prin 
consultarea sistematică a Con
siliului A.S.

Relevînd importanța măsu
rilor care au fost luate pentru 
înlăturarea paralelismelor 
constatate între diferite ac
țiuni organizate de U.T.C. și 
U.A.S.R. — delimitarea mai 
bună a atribuțiilor, evitarea 
risipirii forțelor —■ studentul 
FLORIN POPA, de la Institu
tul de medicină și farmacie 
din București a subliniat: 
Consider justificata și bine 
venită această măsură cu atît 
mai mult cu cît ea se înscrie 
pe linia sarcinilor date de 
partid cu privire Ia perfecțio
narea și întărirea muncii cu 
tineretul șl văd în aceasta ri
dicarea pe un plan superior, 
cu adînc caracter politic, a 
activității, privită în toate 
coordonatele, dusă de organi
zațiile noastre. Această nouă 
forma de organizare va con
tribui efectiv la întărirea 
muncii și acțiunilor noastre, 
la exprimarea hotărîrii de că
tre întreaga noastră studen
țime a atașamentului și dra
gostei față de partid, a hotă- 
rîrii de nezdruncinat de a 
urma și înfăptui cu sfințenie 
coordonatele de bază ale po
liticii interne și internaționale 
a partidului, de a contribui pe 
măsura forțelor șî capacității 
fiecăruia, la ridicarea nivelu
lui de trai material și cultu
ral al poporului nostru mun
citor, la propășirea și bună
starea României noastre so
cialiste.

O altă temă viu dezbătută 
au constituit-o problemele 

satisfăcătoare la întrebările 
multiple pe care și le pun stu
denții. Au fost făcute propu
neri pentru diversificarea mij
loacelor de informare și or
ganizarea unor ’ manifestări 
variate, adaptate la profilul 
facultăților. S-a exprimat ce
rința ca ateneele să aibă pro
grame mai bine echilibrate. 
In strînsă legătură cu desfă
șurarea unei activități politice 
și obștești tot mai efervescen
te in cadrul institutelor, un 
marc număr de vorbitori au 
relevat răspunderile politice 
importante pe care le ridică 
apariția revistelor studențești, 
îndeplinirea optimă a sarcinii 
lor de a reflecta multilateral 
viața universitară.

Comisia social-gospodăreas- 
că și de asistență medico-sa
nitară a dezbătut activitatea 
educativă desfășurată de aso
ciațiile studențești în cămine 
și cantine, modul în care sînt 
gospodărite mijloacele mate
riale destinate asigurării con
dițiilor de muncă și viață ale 
tineretului universitar, pco- 
bleme referitoare la angaja
rea studenților în timpul anu
lui universitar și a vacanțelor.

S-a relevat necesitatea de a 
întări responsabilitatea comi
tetelor de cămin față de mo
dul in care studenții respectă 
ordinea, disciplina și avutul 
obștesc. Numeroși delegați 
au sugerat introducerea ex
perimentală a autogestionării 
căminelor studențești.

Opinii judicioase au fost 
formulate in legătură cu îm
bunătățirea criteriilor do a- 
cordare a biletelor de odihnă 
și a celorlalte forme de aju
tor social acordate studenți
lor, precum și pentru îmbu
nătățirea asistenței medico- 
sanitare.

social-gospodărești și de asis
tență medico-sanitară, discu
țiile subliniind necesitatea 
sprijinirii conducerilor insti
tutelor în buna folosire a 
mijloacelor destinate asigu
rării condițiilor de muncă și 
viață ale tineretului universi
tar. în acest sens, studenta 
EDITA KELEMEN de la 
I.M.F. Cluj a făcut referiri la 
o serie de deficiențe care mai 
persistă în activitatea unor a- 
sociații ce nu cunosc viața și 
atmosfera din cămine și can
tine, modul în care studenții 
respectă ordinea, păstrează și 
folosesc bunurile materiale 
puse la dispoziție. Asistența 
medico-sanitară a studenților, 
cu toate rezultatele pozitive 
obținute în ultimii ani, pre
zintă o serie de deficiențe, în
deosebi în asigurarea unui 
control sanitar riguros în că
mine, cantine și institute, ale 
educației sanitare în rîndul 
studenților.

Aducînd salutul membrilor 
senatelor și consiliilor profe
sorale din vechiul centru de 
cultură și știință Cluj, prof, 
dr. docent ȘTEFAN PASCU, 
membru corespondent al A- 
cademiei, rectorul Universită
ții „Babeș-Bolyai“ din Cluj, a 
exprimat dorința și voința a- 
cestora de a-și spori în viitor 
strădaniile și eforturile pen
tru a oferi tineretului tot ce 
are el mai mare nevoie. învă- 
țămîntul universitar — a spus 
vorbitorul — înseamnă stu
denți și profesori. Ce satisfac
ție mai mare poate simți ci
neva cînd constată că cele 
două componente fundamen
tale ale școlii — studențimea 
și dăscălimea — sînt unite în 
gînduri și simțiri, sînt anima
te de aceeași dorință și voin
ță de a-și uni strădaniile și 
capacitățile creatoare în ve
derea atingerii țelului măreț, 
făurirea unei vieți îmbelșu
gate materiale și spirituale 
națiunii noastre socialiste. 
Pentru realizarea acestui înalt 
deziderat se pretinde însă 
muncă și Stăruință, strădanie 
și năzuință atît din partea u- 
nora cît și din partea celor
lalți.

ȘTEFAN BĂNULESCU, vi
cepreședinte al Uniunii Scrii
torilor a transmis studenților 
cuvîntul de prietenie și încre
dere din partea colegilor săi 
— scriitorii.

Acum, mai mult ca nicioda
tă, a spus EMILIAN STANCU, 
vicepreședinte al Consiliului 
U.A.S.R., secretar al Comite
tului. U.T.C. al Universității 
București, cînd pretutindeni 
problema omului, a demnită
ții, a libertății și fericirii lui, 
devine capitală și cînd în 
țări, cum este România, exis
tă un veritabil flux al muncii 
colective pentru fericirea tu
turor, apare plenar necesitatea 
angajării și responsabilității 
sociale a studentului.

In spiritul acestei angajări 
doresc să exprim sentimentele 
de gratitudine ale studenților 
din Universitate, încadrarea 
lor deplină în platforma teo
retică și rezolvările practice 
date de partidul nostru con
strucției socialismului, în afir
marea viguroasă a României 
ca factor activ al coeziunii 
sistemului mondial socialist, 
al mișcării comuniste și mun
citorești internaționale, al în
țelegerii și respectului reciproc

Din dezbaterile Comisiei 
pentru activitatea sportivă, 
turistică și de pregătire pen
tru apărarea patriei au reieșit 
sarcinile asociațiilor, care var 
trebui să acorde o atenție 
sporită atragerii studenților 
la practicarea exercițiilor 
fizice și sportului, la folosi
rea judicioasă a materialelor 
și bazelor sportive existente, 
sprijinind totodată amenaja
rea unor noi complexe spor
tive.

Participanții la discuții, au 
subliniat preocuparea conti
nuă de extindere și diversifi
care a excursiilor în țară și In 
străinătate.

Delegații au făcut, de ase
menea, o serie de propuneri 
privind activitatea teoretică 
și aplicativă de pregătire a 
studenților pentru apărarea 
patriei.

Comisia pentru probleme 
de statut a aprobat integral 
principiile fundamentale care 
stau la baza proiectului de 
statut, caracterul, scopul ?i 
obiectivele Uniunii Asociații
lor Studențești din România, 
în cadrul intervențiilor s-a 
subliniat că definirea organi
zației studențimii ca parte in
tegrantă a Uniunii Tineretu
lui Comunist corespunde In
tru totul caracterului unic al 
organizației revoluționare a 
tineretului, hotărîrii studenți- 
mii de a continua să se inte
greze activ eforturilor de rea
lizare a obiectivelor stabilite 
de partid pentru întreaga ge
nerație tînără din patris 
noastră.

Totodată, s-au formulat a- 
mendamente la proiectul de 
Statut, propunîndu-se ca după 

între popoarele și statele lu
mii.

Perspectivele dezvoltării e- 
conomiei, științei și culturii 
socialiste, cerințele actuale 
care au intervenit in desfășu
rarea procesului instructiv-e 
ducativ impun caracteristici 
noi, responsabilități sociale 
ale tînărulul intelectual, a că
ror semnificație profundă sîn- 
tem chemați să o definim cu 
multă claritate pentru fiecare 
student.

Salutînd prezența tovarășu
lui Ștefan Bănulescu, din 
partea Uniunii Scriitorilor, la 
lucrările. Conferinței noastre 
— a continuat vorbitorul — 
doresc să revin asupra uneia 
dintre problemele dezbătute 
cu competență în raport și în 
intervențiile colegilor mei și 
anume, asupra modului în 
care presa literară și unele 
producții artistice reflectă 
preocupările tineretului uni
versitar, viața literară din ce
naclurile facultăților. Cum 
toate acestea contribuie la 
dezvoltarea gustului artistic al 
intelectualului ce se formează 
astăzi în facultate, critici jus
tificate, la care subscriu, au 
fost aduse mai ales modalită
ților de cultivare a unor ti
neri poeți și prozatori, care 
nu sînt ajutați direct în for
marea lor, ci, dimpotrivă, le 
este încurajată uneori nota de 
teribilism, nu sînt îndrumați 
suficient spre a cunoaște mai 
mult tradiția frumoasă a ^fi
rului de aur“ al literaturii ro
mâne. Prezenți în pagini lite
rare, aceștia sfidează de multe 
ori opinia colegilor, a profe
sorilor, bunul gust. De aceea, 
socotim necesară o legătură 
permanentă, activă între con
ducerile revistelor literare și 
cenaclurilor studențești la 
toate manifestările cultural- 
artistice organizate în facul
tăți. In acest sens, socotim de 
mare ajutor sprijinul pe care 
am putea să-1 primim direct 
din partea Uniunii Scriitori
lor, cu care, de altfel, am în
ceput să colaborăm în acest 
an universitar.

Pregătirea studenților în 
spiritul filozofiei marxiste, al 
politicii partidului presupune 
educarea patriotică a viitoru
lui intelectual — a subliniat 
vorbitorul. Evocind cît mai 
des tradițiile de luptă pentru 
independență națională, liber
tate socială, progres, contri
buim la înțelegerea adevăru
lui istoriei noastre, căci ceea 
ce s-a realizat pînă în pre
zent a însemnat jertfa unui în
treg popor, care a știut să stea 
neclintit în fața istoriei, un 
popor care n-a dorit nimic de 
la nimeni, care n-a asuprit 
niciodată pe nimeni și care a 
trecut peste veacuri cu frun
tea sus, tocmai pentru că a 
fost cinstit și iubitor de drep
tate, din care și-a făcut un 
adevărat crez. Și dacă, în cu- 
rînd, sărbătorim 25 de ani de 
libertate, îi sărbătorim pentru 
că națiunea română și-a găsit 
în Partidul Comunist condu
cătorul destinului său. care a 
desăvirșit în acest sfert de 
veac mai mult decit veacuri 
de istorie la un loc, conducă
torul care determină, prin țe
lurile nobile ale socialismului, 
conștiința și organizarea acti
vă a studențimii în realizarea 
mărețelor obiective de progres.

dezbaterea sa de către stu
denți, statutul să fie aprobat 
definitiv la începutul următo
rului an universitar.

Cuvintu! tovarășului

acad. Șm BÂLAN,

ministrul învățămîntului
După ce a adus tuturor stu

denților din țara noastră un 
salut cordial, ministrul învă- 
țămîntului, acad. Ștefan Bălan, 
și-a exprimat convingerea câ 
hotărîrile care vor fi adopta
te de Conferință vor oferi 
studențimii noastre un pro
gram ferm de muncă și vor 
contribui la îmbunătățirea 
activității universitare. Vorbi
torul a arătat că, în prezent, 
pe baza direcțiilor principale 
de dezvoltare a învățămîntu
lui elaborate de conducerea 
partidului nostru, se aplică o 
seamă de măsuri referitoare 
Ia profilul, organizarea și con
ținutul învățămîntului supe
rior. S-a menționat, totodată, 
deosebita importanță a fap
tului că studenții participă, 
alături de profesori, la elabo
rarea măsurilor privind acti
vitatea universitară și asigu
rarea condițiilor de învăță
mînt și de viață.

In anii pe care îi trăim, — 
a arătat in continuare acad. 
Ștefan Bălan — cunoașterea 
umană se dezvoltă într-un 
ritm fără precedent, cunoștin
țele se modifică și se îmbogă
țesc uimitor de repede. Sînt 
necesare eforturi permanente 
pentru a fi la curent cu pro
gresele realizate în toate ra
murile științei și tehnicii. Stu
dentul de azi trebuie să cu
noască o bogată literatură de 
specialitate, să-și completeze 
amplu cunoștințele profesio
nale. literare și filozofice, să 
desfășoare o activitate susți
nută în biblioteci și în cercu
rile științifice. Așa cum s-a 
arătat și în raportul prezentat 
la Conferință, marea majori
tate a studenților manifestă 
interes și spirit de răspundere 
față de principala lor îndată 
rirc — învățătura. Ne bucură 
faptul că un număr mare de 
studenți promovează exame
nele, obținind note bune și 
foarte bune, desfășoară activi
tate științifică, ceea ce deno
tă grija lor pentru o pregătire 
de calitate. Ministerul Învăță
mîntului și Uniunea Asociații
lor Studențești sînt preocupa
te în permanență de încuraja
rea acestor tineri prin eviden
țieri, burse și alte forme de 
sprijin.

Rezultatele la învățătură 
arată, însă, că sînt și studenți 
care, neglijînd faptul că ei 
vor fi considerați, la viitoare
le locuri de muncă, specialiști 
cu înaltă calificare și că var 
trebui să facă față unor sar
cini complexe — nu studiază 
sistematic, nu dau atenție ur
măririi cursului și nu consul
tă lucrări de specialitate, își 
amină examenele, obțin note 
la limită.

Considerăm ca o sarcină 
deosebit de importantă a noas
tră să depunem toate efortu
rile pentru aplicarea măsuri
lor adoptate cu privire la îm
bunătățirea organizării învă
țămîntului și a conținutului 
cursurilor, a metodelor de 
predare, a sistemului de pro
movare, a îndrumării nemij
locite a studenților de către 
cadrele didactice, în vederea 
obținerii unor mai bune re
zultate.

Ministrul Învățămîntului a 
asigurat pe studenți că se va 
ține seama de sugestiile făcu
te cu prilejul dezbaterilor la 

această Conferință, menite 
să ajute îmbunătățirea proce
sului de învățămînt, printre 
care : micșorarea efectivului 
grupelor de învățătură înce- 
pind cu noul an școlar, inten
sificarea dotării cu aparatură 
științifică necesară demons
trațiilor de curs, mai buna 
organizare a practicii profesio
nale și pedagogice. La toate 
acestea — a spus vorbitorul 
— trebuie să se adauge o pre
ocupare mai intensă din par
tea conducerii instituțiilor de 
învățămînt superior, activita
tea mai fermă și perseverentă 
a cadrelor didactice și a aso
ciațiilor studențești în a în
demna pe studenți la discipli
nă in muncă, la studiu siste
matic și de calitate.

în întreaga lor activitate — 
a continuat vorbitorul — stu
denții noștri se bucură de 
sprijinul nemijlocit al cadre
lor didactice, personalul di
dactic răspunde de îndruma
rea profesională și științifica, 
de educarea patriotică și mo- 
ral-cetățenească a studentu
lui. Asistenții, șefii de lucrări, 
conferențiarii și profesorii 
universitari au datoria să par
ticipe activ la întregul proces 
instructiv-educativ, să fie 
mai mult in mijlocul studen
ților, să-i sprijine mai îndea
proape în organizarea muncii 
lor.

îndrumarea profesorului 
trebuie, însă, să se îmbine cu 
participarea activă a studen
tului la acțiunile privind for
marea viitorului său, la 
cursuri, seminarii, lucrări 
practice. Trebuie, în același 
timp, să cultivăm respectul 
reciproc, relațiile de muncă 
prin caro să se potențeze atit 
dorința pentru studiu a tine
rilor cit și dorința profesoru
lui de a-și transmite cu toată 
dragostea, cunoștințele și ex
periența pe care le are.

Un rol însemnat au organi
zațiile studențești și In asi
gurarea comportării colegiale 
a studenților in colectivele in 
care trăiesc și muncesc, în că
mine și cantine, în cercurile 
științifice, în tabere, la diferi
te manifestații tinerești, spor
tive sau culturale. Viața colec
tivă, să se bazeze pe stimă, 
pe prietenie, să ducă la spri
jin reciproc între tineri, la 
creșterea posibilităților fiecă
ruia dintre ei.

Subliniind buna colaborare 
dintre Ministerul învățăm în- 
tului, instituțiile de învăță
mînt superior și organizațiile 
de tineret studențești, vorbito
rul a spus:

Avem datoria să perfecțio
năm această colaborare, să 
manifestăm cea mai mare re
ceptivitate față de propuneri
le și inițiativele U.A.S.R. și 
ale studenților, astfel îneît în 
activitatea noastră comună 
să putem adopta măsuri a 
căror eficiență să se concreti
zeze în rezultatele mai bune 
la învățătură ale studenților, In 
comportarea lor civică irepro
șabilă, în atitudinea lor plină 
de răspundere față de cerin
ța primordială pusă de parti
dul și statul nostru, aceea de 
a deveni cadre cu înaltă cali
ficare, capabile să îndeplineas
că cu maximă pregătire , ’ de
plină angajare socială sat Ini- 
le ce le vor fi încredin xte 
o dată cu părăsirea amfiteatre- 
lor.

Cuvîntul tovarășului 

w im 
prim-secretar al C.C. al U.T.C. 
ministru pentru problemele 

tineretului
Transmițînd conferinței, tu

turor delegaților și invitațUor, 
întregii studențimi, urări de 
salut din partea Comitetului 
Central al Uniunii Tineretului 
Comunist, din partea întregului 
tineret al patriei noastre, primul 
secretar al C.C. al U.T.C. a spus:

Cea de a Vll-a Conferință a 
Uniunii Asociațiilor studențești 
constituie un eveniment de sea
mă în viața studențimii noastre, 
în viața organizației noastre re
voluționare.

Conferința dv., conferința 
noastră, se bucură de o deose
bită atenție din partea conduce
rii de partid și de stat, din par
tea tovarășului Nicolae Ceaușes- 
cu, personal, din partea întregii 
opinii publice. Aceasta este o 
expresie directă a încrederii cu 
care este înconjurată studenți
mea, formată din fii ai oameni
lor muncii — fii de muncitori, 
țărani, intelectuali, considerați 
ca o forță sociala activă a socie
tății noastre socialiste în plină 
dezvoltare. Aceasta, a spus în 
continuare primul secretar al 
C.C. al U.T.C., impune un înalt 
sentiment de responsabilitate din 
partea fiecărui reprezentant al 
studențimii, din partea fiecărui 
student, și se poate afirma cu de
plină satisfacție ca lucrările ce
lei de a VII-a Conferințe a 
U.A.S.R., că delegații care și-au 
exprimat opiniile s-au situat la 
nivelul mandatului primit, la 
nivelul înaltei încrederi cu care 
au fost investiți.

Aș sublinia în mod deosebit 
spiritul militant în care s-au des
fășurat dezbaterile Conferinței, 
poziția de angajare hol-lr îtă, 
conștientă a studențimii în sluj
ba cauzei partidului, în slujba 
cauzei construcției socialiste, 
comuniste, în slujba progresului 
și prosperității patriei noastre.

Conferința a prilejuit un am
plu bilanț al activității studenți- 
mii noastre, al organizațiilor 
U.T.C. și Asociațiilor Studențești, 
bilanț în general pozitiv.

Așa cum s-a remarcat și în 
raport, activitatea organizației 
noastre în perioada analizată s-a 
bucurat de ambianța favorabilă 
creată de măsurile luate de con
ducerea partidului și statului 
de aplicarea Directivelor C.C. ni 
P.C.R. și a noii Legi a învăță
mîntului.

Aceasta a fost, de asemenea, 
perioada în care ne-am străduit 
cu toții să dăm viață măsurilor 
cuprinse în Hotărîrea C.C. al 
partidului, din noiembrie — de
cembrie 1967, cu privire la ac
tivitatea educativă în rîndurile 
tineretului.

In mod firesc în centrul dez
baterilor Conferinței s-au aflat 
problemele activității profesio
nale, îndatorirea politică funda
mentală a organizației noastre.

Ideea fundamentală care s-a 
desprins din aceste dezbateri și 
care trebuie să călăuzească acti
vitatea de viitor este necesitatea 
strădaniilor pentru crearea unui 
climat de muncă și înaltă les- 
ponsabilitate. a unei activități 
sistematice de studiu.

In perioada imediat următoare, 
stau sarcini deosebite în fnța or
ganizațiilor noastre pentru buna 
pregătire și desfășurare a sesiu
nii de vară a acestui an univer
sitar, pentru ca efortul depus 
pînă acum de organizațiile stu
dențești, de corpul didactic să 
se soldeze cu rezultate superi
oare.

In cadrul Conferinței, s-a sub
liniat, pe bună dreptate, rolul pe 
care-1 are în formarea viitorului 
intelectual pregătirea sa politico- 
ideologică, educația sa morală, 
formația cultural-artistică. Este 
necesar, în acest scop, să asigu
răm orientarea activității politice 
de propagandă mai ales spre o 
huna informare a studenților, 
spre dezbaterea problemelor fun
damentale — teoretice și practi
ce — ale politicii partidului nos
tru. Multiplele probleme pe care 
le ridică mersul înainte al so
cietății noastre presupun un stu
diu atent al stadiului de dezvol
tare al societății, al stadiului de 
rezolvare al diferitelor probleme 
ale vieții economice și sociale, al 
problemelor ideologice actuale 
legate de confruntările pe planul 
gîndirii filozofice, istorice, esteti
ce, economice și altele.

In legătură cu marile probleme 
ale vieții internaționale contem
porane, privind perfecționarea 
relațiilor între țari socialiste in
dependente și suverane, dezvol
tarea mișcării comuniste contem
porane, dezvoltarea mișcării revo
luționare, a mișcării democratice 
contemporane, privind bazele rela
țiilor internaționale între state în 
lumea actuală, partidul nostru are 
o poziție activă, aduce o contri
buție bogată la îmbogățirea gîn
dirii și experienței comune a miș
cării comuniste contemporane. 
Cunoașterea și studierea atentă a 
acestor probleme trebuie să se 
afle în centrul activităților noastre 
politice.

In continuarea cuvîntului său, 
tovarășul Ion Iliescu s-a referit la 
necesitatea promovării unei po
ziții ideologice active în jude
carea fenomenelor artistice con
temporane. Arta și literatura 
au fost dintotdeauna domenii 
ale confruntării ideologice. în
cercarea de a crea bariere în

tre problemele artei și literaturii 
și viața ideologică, politică, de 
a desprinde ideile estetice de 
cele ideologice și politice, nu 
poate să împingă decît pe căi 
sterile creația de arta. Pe bună 
dreptate, în conferință au fost 
exprimate unele critici, unele 
nemulțumiri în legătură cu acti
vitatea editorială, cu aspecte ne
gative din presa literară, cu lip
surile cinematografiei și televi
ziunii — mijloace de influențare 
de masă — cu un rol deosebit în 
frontul nostru ideologic. «

Ne exprimăm speranța că 
aceste opinii ale reprezentanți
lor studențimii noastre vor găsi 
ecoul necesar la factorii respon
sabili care conduc aceste dome
nii de activitate. Aș vrea, în ace
lași timp, să relev și răspunderea 
care revine organizațiilor noastre 
în asigurarea orientării publica
țiilor proprii, ca și în activitatea 
caselor de cultură, a cluburilor, 
asigurarea ținutei corespunzătoa
re a manifestărilor cultural-artis- 
tice. în mod justificat, s-au adre
sat critici la adresa unor aseme
nea manifestări care nu au o ți
nută intelectuală, fac rabat unor 
tendințe facile, de prost gust, în
cercării de a promova „noul" 
cu orice preț.

Organizațiile studențești au 
atribuții mari în domeniul acti
vității sportive de masă, a tu
rismului, în activitatea de pre
gătire pentru apărarea patriei, 
în rezolvarea problemelor social- 
gospodărești.

Referindu-se la una dintre 
propunerile de bază su
puse dezbaterilor conferin
ței, șî anume simplifica
rea formelor de organizare 
înlăturarea paralelismelor exis
tente, crearea unui cadru unic 
de desfășurare a activității ob
ștești a studenților, tovarășul Ion 
Iliescu a subliniat caracterul Aso
ciației ca forma specifică de or
ganizare a activității Uniunii Ti
neretului Comunist în rîndul stu
denților, care ține seama de în
treaga experiență a mișcării noas
tre studențești, asigurînd cadrul 
reprezentativ pentru întreaga 
noastră studențime, atit pe pla
nul relațiilor interne, cît și al 
relațiilor internaționale.

In noile condiții, la toate ni
velele, Asociațiile Studențești *.  
organele lor vor însuma atribu
țiile actuale ale organizațiilor 
U.T.C. și ale asociațiilor. Prin a- 
cest specific al organizației stu
dențești, se asigură continuitatea 
activității politice, obștești a ute- 
cistului, care în mod automat, în 
vremea studenției, devine mem
bru al Asociației Studențești, iar 
la terminarea studenției cel care 
a fost membru al A.S. și, ca atare 
utecist, își continuă activitatea în 
organizația U.T.C. la viitoarele 
locuri de muncă.

Pentru a înlătura unele îngră
diri pentru studenții care depă
șesc vîrsta de utecist, în Statu
tul Asociațiilor Studențești se pre
vede ca nu este limită de vîrstâ 
pentru membrii A.S. Se creează, 
astfel cadru pentru O participare 
activă, la toate acțiunile, a tu
turor studenților.

Primul-secretar al C.C. al 
U.T.C. s-a referit apoi la impor
tanța continuării activității inter
naționale a U.A.S.R., care și-a for
mat o platformă de prestigiu în 
mișcarea internațională studen
țească.

In încheierea cuvîntului său, 
tovarășul Ion Iliescu a spus : „In 
fața organizației noastre stau în 
viitor sarcini importante. Subliniez 
necesitatea ca toți delegații la 
Conferință, toate cadrele organi
zației noastre, toate organizațiile 
studențești să asigure aplicarea 
măsurilor stabilite de conferință, 
în legătură cu o seric de critici 
justificate adresate conducerii 
U.A.S.R. este necesar ca noul 
consiliu, comitetul executiv, .ca
drele de conducere a U.A.S.R. la 
toate nivelele, să se afle mai activ 
în mijlocul studenților, să desfă
șoare o activitate vie în rîndul 
masei studențești. Să facem mai 
puține ședințe, să asigurăm mai 
mult o prezență directă la ac
țiunile studenților, în așa fel îneît 
să cunoaștem mai bine și să dam 
rezolvările necesare problemelor 
ridicate de studenți. Este necesar 
să se colaboreze mai mult cu Mi
nisterul Învățămîntului, pe adre
sa căruia s-au și făcut numeroase 
sugestii, propuneri. în ceea ce-1 
privește, C.C. al U.T.C. va ține 
seama la rîndul său de toate pro
blemele ridicate în cadrul confe
rinței, se va strădui sa se preo
cupe mai îndeaproape de proble
mele studențești, să asigure spri
jin și îndrumare în activitatea 
Consiliului U.A.S.R. De aseme
nea, comitetele județene și muni
cipale ale U.T.C. vor trebui să 
asigure o preocupare mai susți
nută, sa asigure tot sprijinul și 
îndrumarea necesară în activita
tea consiliilor pe centre univer
sitare.

Cu toții trebuie să manifestăm 
o preocupare continuă pentru ca, 
îmbunătățind pe toate planurile 
activitatea politică de masă în 
rîndul studențimii, să asigurăm 
unitatea strînsă a întregului no
stru tineret în jurul partidului, în 
junii Comitetului său Central, în 
frunte cu tovarășul Nicolae Ceau- 
șescu.
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APROAPE 5 FLORIN
MINUTE CU: MUGUR

Cu iuțeala fulgerului, ves
tea a cuprins tot satul : „Di
gul... Apele rup digul..." 
Vorbe care au ridicat în 
picioare, în cumpăna nopții, 
sute de oameni din comuna
Virvorul de jos (județul Dolj,. 
Topirea rapidă a zăpezilor

PREMIUL
făcuse ca apele 
lui și Gabrulului

Deznățuiu- 
sa ridice,

DE LA SARAJEVO

— ...de fapt, e vorba despre 
„Marele Premiu" al festiva
lului international de poezie 
de la Sarajevo — Iugoslavia, 
pe care l-ați obținut recent. 
Amănunte ?

— Festivalul de la Saraje
vo e o manifestare tradițio
nală la care, spre exemplu, 
în acest an au participat poeți 
din : țara gazdă, Franța, 
Cehoslovacia, România, Ita
lia, U.R.S.S., Ungaria. Aus
tria. Un juriu al scriitorilor 
iugoslavi, avînd la dispoziția 
traduceri în limba slrbo- 
croată ale poeziilor partlci- 
panților străini, a decernat 
un singur premiu Marele 
premiu". Le-au plăcut versu
rile mele si în special poezia 
„Histrionul" din recentul 
volum „Destinele intermedia
re". pe care am citit-o apoi 
!n cadrul a cinei recitaluri 
ce an avut Ioc în tot atîtea 
orașe.

— „Nu știu să joc rolul 
leului..." Așa începe poezia 
premiată, nu ?

— Hint două roluri la care 
n-am, cum se spune, aderen-

a juca rolul leului, măcar 
cinci minute în fiecare sea
ră, clnd trebuind să recit 
poezia in fața sutelor de as
cultători, mă l&sam copleșit 
de o emoție, a mea, de tot
deauna.

— Tot o problemă de amă
nunt. Cum comunicați cu 
publicul ?

— Prin emoție. 81 prin tra
ducători. Tlnăra slavistă 
Sanda Nenoiu ml-i tradus tu 
■Irbă versurile care au foit 
citite în cadrul recitalurilor 
da o frumouă actriță — 
crainica televiziunii iugo
slave. Eu citeam poezia în 
romftnește, iar dînsa în aîr- 
bo-croată. Cît despre public 
țin să subliniez că a fost 
vorba numai si numai de iu
bitori ai poeziei, venlți la 
recitaluri pentru că aflaseră 
vestea de pe afișe. O să rial, 
dar n-au fost săli pline ?i asta 
mi-a făcut o mare plăcere, 
înțeleglnd că veniseră che
mați numai «1 numai de 
Poezie.

— Cum a privită poezia 
românească, al cărei repre
zentant ati fost ?

— Aș spune, an oarecare 
tristețe, că Interesul extra
ordinar ai scriitorilor străini 
se îndreaptă spre țara noas
tră în general șl mai puțin 
către literatura el contempo
rană. cunoscută în mică mă
sură. „Vina" ne aparține. în- 
trucît n-am izbutit si facem 
cunoscut adevărul că poezia 
româneasca este intr-un ma- 
ment-explozie, poate fără 
precedent.

— Premiul primit ar fi mi 
nou prilej de a face cunos
cut acest adevăr 7

— F numai an premia. Ts- 
tujl, să sperăm—

TUDOR STANESCU
ț& : cel al leului șl cel al 
ursului. Mari necazuri m!-a 
făcut în special neputința de

Anunț
OFICIUL NATIONAL 

DE TURISM „CARPAȚT 
și UNIUNEA ASOCIAȚII
LOR STUDENȚILOR 
DIN ROMÂNIA orgaai- 
zează în perioada 5—li 
mai a.c-t la Casa de Cul
tură a atu de ații «r dia 
București, vizionarea for
mațiilor studențești de 
muzică ușoară die toate 
centrele universitare, te 
vederea AIeSTAUÎ d 
ANGAJĂRII peeitm «- 
ținerea în timpul Txeoatrl 
de vară a programelor ar
tistice în stațiunile hoJ- 
neo-cllmaterice și de •- 
dlhnă de pe literal d 
la munte.

Înscrierile ee fae dlale 
la Cui de evitară a stu
denților „Griga re Prea 
teasa" din București. Ca
lea PI evuri nr. 71. plai la 
data de 25 aprilie a-c.

Informații za pi im ee ta re 
privind înscrierea pealrv 
atestare șl angajare m 
pot obține la telefon 
14.56.06, zilnic între orele 
10—14.

în numai 10 ore, cu 
vreo doi metri și jumă
tate nivelul obișnuit al 
lacului artificial Ciutura
— Flntînele, și valurile, mai 
înalte ca un stat de om. ro
deau digul de apărare în cî- 
teva puncte, amenințînd din- 
tr-o clipă în alta sâ-I fe-

peratori, aducînd fascine și 
saci de nisip, au înlăturat 
pericolul. Cei doi și-au 
schimbat hainele ude, s-au 
odihnit un ceas $1 au luat-o 
de la început.

Existau și alte soluții pen
tru înlăturarea pericolului : 
spargerea barajului în aval. 
Dar oamenii nu voiau să re
nunțe la rezerva de apă ce 
le-ar fi permis irigarea a 
peste 10 000 hectare, sporind 
avuția cooperativei lor de 
producție.

Cineva a venit cu ideea de 
a instala pompe care să de
verseze, peste baraj, exact 
debitul adus de apele Dez-

Capciciile primăverii • 200 de case ți 500 hectare cu semâ- 
naluri în primejdie • 3 zile si 3 nopți în mijlocul valurilor 
• Luptând eroic, cooperatorii din Virvorul, Ciutura ți Do- 
bromira (județul Dol|) au salvai bunuri materiale în valoare 

de pesie 5 000 000 lei

0 ACȚIUNE EROICĂ ÎN 
LUPTA CU INUNDAȚIILE

rărtrulazcft. Un cingur mo
ment da ezitare, *1  aceezîă 
imensă oglindă de ap*  ar fi 
acoperit 200 de case, eectonil 
zootehnic al C-A.P- magazii
le de cereale, atelierele, ră
sadnița, aproape 5 OM hecta
re cu eemlnituri.

3 zile ii 1 nopți, locuitorii 
din satele VîrvoruL Ciutura 
șfl Dobromira au luptat din 
răsputeri cu apele. S MO de 
saci cu nisip av cărat pa 
umerii lor, tinerH Trai» 
Gheorghețu, Severie*  teto 
che. Dumitru Vita. Kara 
Mogan. Ian C. Camar. Dn- 
mltru ***** Marta 
nă d altll Ioa Canea d 
Traian Gnenrgteu ar apă
rat eu trupurile tar • per- 
thrr» a digului «atatiii 
ai m rjrpe, pf-J ee aii eoo-

niț&Jultd d ale Gabrului. 
Comitetul <ta acțiune, creat 
ad-hoe, a apreciat Ideea |i 
e-a trecut ta aplicarea eL 
In ajutorul muncii eroice a 
cooperatornor au venit. în 
aedad tîmp, ortadl dintr-o 
tmîtata mUitară con dud de 
efltenJ Dumitru Mitraehe.

Trecerea apel perie digul 
de apărare a fcet stăvilită 
ărserra a îwwimi salvam 
anul aas da unor bunuri 
mattrțsta ea • valoare de 
peete 3 tnfhocite let

_ Anin. la cfteva zile 
tațta eeeaată -Iertare pe 
pl=!si=r3M de Ungi lacul 
staterujrtt ta matca Ld, pri
măvara wră pteptia. o dată

GH. FECIORU

PENTRU CEI MAI TINERI

SPECTATORI-
recora-i = J! _Po-

vwxe de Atecu Pz'cc-v.ri.
odurfod ta 1-mfna rivpft Itfreo 
ier. Regia j îcr. Cc.ar Deccv^r > F- 
roarjmeie i St Mwaeea ?
Vaaile VeeeJtrvski. Sp*rt®?c4fc!  ee 5*4-  
fășoară pe arena Teatrului _Ioa 
Creangă

O DrTREBARE PE ZI

cine iiiuotiu centrală de stat 
Cit la sută din timpul lecturii 

treiaie acurat (totuși!) lecturii?

PENTmW TIMPUL DV.
Ibam. Interp^te^câ etzsa prof, 
tea Hr.leilMBn, arrist al poporu
lui (Seta Mare, nnari, «ra »M4- 
• Cvartetul de jazz eondus de 
Marta Pope î Teatru de catete* : 
JtarurLaU de Gvritterode. Reg-a 
Gbeorgbe Teopeă (Student-Cab. 
men. ara »i-

Combinatul industrial de morarit ți panificație din orațul lăți, una dintre întreprinderile cele mai moderne de acest fel din țară

Adese*,  debutul editorial indică an punct de dlsjuncție 
artistici. El prelungește rareori liniile de forță care-1 preced, 
iar cele care-i urmează nu-i sint întotdeauna solidare. Căci, o 
primă carte ratată pune dense pete de umbră pe strălucirea 
posibilă a celorlalte- In același timp, unui debut strălucit 1 se 
pot anexa, ulterior, plachete mediocre sau de-a dreptul 
proaste. NeviabUe In raport cu punctul de pornire, acestea 
îți vor supraviețui, cel mult, iar înseșL Evident, există și vo
lume succesive, ale aceluiași autor, care se întîlnesc fratern 
|i în plan valoric. Disociațiile se impun de la caz la caz. 
Din acest motiv, e definire a citorva tineri poeți din perspec
tiva celei de a două apariții editoriale a lor, ni se pare utilă 
și necesară. Așadar—

VIRATELE OMULUI rulează 
la Republica (orele ■ » ) 11.tf :
14 ; 16,30 ; 18,45 ; 21) ; Modern
(orele 0.M ; 11.45 : 14 : 18.15 ;
ia.30 ; 20,45). COMEDIANTH ru
lează la Patna (orele 11 ; 14 ;
17 ; 20). ADIO GB1NGO ru
lează la Luceafărul (oreta I : 
11,15 ; 13,30 : 16 ; 18,30 ; 21) ; Bucu
rești (orele 8,45 ; 11 ; 11,» . 18 ; 
18,30 ; 21). NOAPTEA E 1ACLTA 
PENTRU A VISA, rulează la Fes
tival (orele a ; 11.15 : 12.» ; If î
18.30 ; 21) ; Favorit (orele 10 ; 12 ;
15.30 ; 18 : 28,»). RĂUTĂCIOSUL 
ADOLESCENT ruleazi la Victoria 
(orele 8.30 ; 11 ; 12.» ; 18 ; 11.» : 
20,45) ; Feroviar (orele 9 In conti
nuare 15,45 ; 18,15 ; 21.45) ; Melodia 
(orele 8.30 ; 11 ; 11.» ; 14 ; 18M ; 
20,4â). ECLIPSA rulează la Cen
tral (orele 8,30 ; 11; 13,30; IS; 19.48; 
21,15). RECOMPENSA rulează 
ia Lumina (orele • ; 1S,M ; în con
tinuare 18.45 ; 28,45). BECKET ru
lează la Doina (orele 11.» ; ÎS ;
19.30 : program pentru copii to
rc le 9—10). UN BARBAT Șl O FE
MEIE rulează la Union (orele
11.30 ; 18,00), TATA (orele ».»).
TOTUL PENTRU RlS rulează la 
Timpuri Noi (orele S—21 In con
tinuare). PE PLAJELE LUMII ru
lează la Excelsior (orele 9 ; 11.15 :
13.30 ; lfl ; 18,15 ; 20,»). Flamura
(erele 9 ; 11.15 ; 13,» ; 18 ; 18.15 ; 
20,30). LA EST DE EDEN ruleazA 
la Grivlța (orele 10 ; 12.» ; 15 M ;
18 ; 20,30) ; Miorița (orele 9.» ; 12 ;
14.30 ; 17,30 ; 20). AVENTURILE
LUI TOM SAWYER ; MOARTEA 
LUT JOE INDIANUL rulează la 
înfrățirea (orele 15,30 ; II). 
PIANELE MECANICE rulează 
la Buzeștt (orele 15,30 ; 1B),
FIDELITATE (orele 20,30). PAȘA 
rulează la Dacia (orele 8,45 — 
16,45 Tn continuare ; 18.45 ; 20,45) ; 
Volga (orele 9,30—15,30 in con
tinuare ; 18 ; 20.30). PENTRU
ÎNCĂ PUȚINI DOLARI rulează 
la Bucegl (orele 9 : 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20.30) ; Gluleștl (orele
15.30 ; 18 : 20,30) ; Rahova (orele 
15,30 ; 18), MESTEACĂNUL (ore
le 20.30). PRINȚESA rulează la 
Unirea (orele 19 ; 20,30), PAGINII 
KUMEROV (orele 15,30). RIO BRA
VO rulează la Lira (orele 15.30 ; 
19) ; Vitan (orele 15.Jfl ; 19). CASA

MAMEI NOASTRE rotezi ta 
Drumul SArC (ccm 13 . HMA 
PE TEREN PMPRJU r te»*  ta 
Cotroces iarete U_» . ul MONT- 
PAZNASU n (ocete RUto FRL»- 
MAREȘALA rateul ta Crf!<ad 
(orele UM ; tt ; MJR . Pragrnd 
(arte UJF : K- DBAMa OO- 
ClBLm i a rele &»>. RISCURILE 
MESERIEI rateul ta Ftaretea 
(arete I ; 1LU ; O.4B ; M ; HM ; 
n.n) ; Gtarta tete : •: I1_D ;
13M ; M . M.1S : 2MM ROLLS 
RAYCI-CL GALBEN raleuâ ta 
Viitorul (oetie 1L» ; Id. TAR 61 
GENERAL torte MM . Peșmte 
(orele 15M : 18X DRUMURI (ore
le »,M). TATA Dl FAMILIE ra
tează La Aurora Coreta • . 1LU î 
13M ; M ; 1LU . MMi . Arta tare
le I M—U.4S In ronunoere .11 ; 
M.15). UN OM PENTRU ETER
NITATE rulează la Moșilor (orete 
15.28; II; MM?. EXPRESUL 
LONELULU1 VON ETAN n teză 
la Munca (orele 11; in. AUTORI
ZAȚIE DE CĂSĂTORIE «oreta 
». ÎT1A CRUZ ruteză ta Coa
rne» (orele OM ; U ; MME CRI
MA tN STIL PERSONAL rvbeaiă 
la Tomis (orele S—13 in eee:.-. sa
re II: 11.15; MM). BUNA ZIUA. 
CONTESA ratează la Ftaeflra ta
rele ÎL» ; U). NU UTTA_ CAMA 
LLGOVAIA (orele MJm. —APOI 
S-A NĂSCUT LEGENDA nj’.eazl 
la Ferentari forete 15.» : ia ;
».15). PRIMII PAȘI rulează ta 
Pacea (orele 16 ; II . JF). COME- 
DIANȚU (1»—M aprilie) ratează 
la Sala Palatului.

IUI ; Teatral Gsateșa LLZSE 
ȘI CG^NdDCrTELX ore MU» ; 
Teatral .Barte Dttamrcta" ; 
DOAMNA DC LA MAXIM ora 
».aa ; Win ’ LJLT C- C1OCTR- 
UA. ore taJi ; Taatrul Țtodăneă 
cetatea nctortrf) ■ papl’ciada. 
ora rr.es. tata. A’itelif) : TT- 
GR&QRUL PETRE. ora HM ; 
TWral aatartr atrte ^C. Tln>- 
ar~ «tete Ttetanei) ■ FEMEL 
FTMEL FEMEI, ora liM ; Circul 
da 1^2 : SEXMCTTCXI DE PRI
MĂVARA. ore HM

VTNKRl M APRILIE

VINERI II APRILIE IMS

Opera Români : POVESTIRILE 
LUI HOFFMANN, ora ÎS.» ; Tea
trul de Operetă : VOIEVODUL 
ȚIGANILOR, ora 11.» ; Teatrul 
„I. L. Caragiale- (Sala Comedia) : 
IDIOTUL, ora 18.» ; (Sala Stu
dio) : O FEMEIE CU BANI, ora 
19,30 ; Teatrul de Comedie : NIC- 
NIC, ora 21).00 ; Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (Schitu Măgu- 
reanu) : TANDREȚE ȘI ABJEC
ȚIE, ora 20,00 ; Teatrul Mic : 
IONA, ora 20.00 ; Teatrul „C. L 
Nottara" (B-dul Magheru) : CĂ
LĂTORIE CU SCANDAL. ora 
19,30 ; (Sala Studio) : FEDRA, ora

• îaji — TV. pentru speria )l*tL  
CnoaultatU pentra nedld Reta- 
*N:e Intre patologia generală d 
patologia ■tomaioiosleă (reluare)
• 11AS — Pentru elevi. Conaulta- 
U la fizl=A (riaaa a Vm-a). Te
ma : Nopunl despre fenomenul 
fGtoetetiic (reluare) • ÎL» — 
Limba rusă. Lecția a S3-a (relua- 
rei • ÎL» — Limba spaniolă. Lec
ția a 55-a • IL» — închiderea 
e ml taurul da dimineață g HM — 
Tete TV. ■ I7J5 — Tribuna e- 
conomteă • llM — Limba "pa
ul olă — lecția a 53-a (reluare) • 
IBM — La porțile cunoașterii — 
emltanne pentru tineret. Transmi- 
a.une în direct de ta „Tehnlc- 
ciub". Tema dteeuțlei : „Descifra
rea secretelor vieții" ■ 19,» — 
Telejurnalul de seară g 19M — 
Contrapunct, emisiune muzicali
• 29,» — Film artistic : „Denun
ță torul" — conroducție franco- 
1 tal lână eu Jean Pau] Belmondo 
și Serge Reggtanl « 21,48 — Re
flector g 21,55 — Mult e dulce șl 
frumoasă — emisiune de limbă 
română, de conf. dr. Sorin Statl 
a Z2.2Ș — Muzică de jazz « 22,46
— Telejurnalul de noapte « 22,51
— închiderea emisiunii.

CLUJ. • Futivalul ^Primăvara 
studesțeAMta" : • „Geamandura",
piesă tn uri acte, de Tudor Mu- 
șatrecn p Spectacol foirinric • 
Concertul formațiilor de mtnteâ 
ușoară „Breriv și „Ccanpama de 
sunet" — prezintă tormatiita Uni- 
rersitațn „Babeș-Boiyai*  • Con
cert dat de corul _Anlrr,oai*  șl 
formația „Moca ilwa" ala Con- 
aervatorcilo de sacalei dte lași 
(Casa Uoleertatarflar. riaeri, an 
»i • Coocwt al studenUtor eon- 
aervatorulid de mtzzte din Cluj, 
clasa prof. Mlreee Scarce (Sala 
Couou «atorolui, î Inert, ara Ml.

GALAȚI • Seară da dam orga
nizată da studenții Institutului 
pedagogic Sala comp texul ui. 
șhnbătg, ara ML

IAȘI a Faza republicană a 
Festivalului cultural-artistic al e- 
levllor (Sata de ipectaeole. «Im- 
bitâ șl ăamlnleâ. erele l—22) 
■ Dans (Sata de dans. ilmMiă. 
ora M) a Arta dramatică — dis
cuție cu participarea prof. unlv. 
Iile Grlmadă șl actorul Teofil 
Vîlcu (Student-Club-Bar. afmblti 
ara N).

LA CLUBURILE TINERETULUI 
DIN BUCUREȘTI

Unlvenal-ciub (sectorul J) j 
..Paradisul florilor, al fluturilor 
șl al lacurilor" : „Retezatul" — 
prezintă ing. Andreea Băjenescu. 
Expunere insoțltâ de producții de 
diapozitive (ora 17).

CASE DE CULTURA

STUDENȚEȘTI

BUCUREȘTI • Spectacol pre
zentat de Studioul de teatru al 
I.A.T.C. : „Hedda Gabler" de H.

Tehnlc-Club (sectorul 5) : „Cine
mateca tehnlco-știlnțiflcă". pre
zintă filmele : „La hotarul a două 
lumi", „Lumea din beznă" ; „Nin
ge" (ora 18,36) ; „Personalități ale 
științei românești" : „Ion Atana- 

geolog (ora 19,M).

Clubul ele vilor-Bucureștl : , De
atraJS patriei- (ora 17) șl „Cel mai 
buni artiști Ia rampă" — festivi
tatea de premiere a formațiilor 
cîștigătoare ale concursului cultu
ral-artistic al elevilor din liceele 
sectorului 4 (ora 16).

NICOLAE PRELIPCEANU ae 
dovedise, încă de la primul vo
lum (.Turuul înclinat", 1966), ar
tist veritabil pe linia lucidității 
ironice și fanteziste a lai Geo 
Dumitresca. De atunci, evoluția 
lai a armat o bnie ascendentă. 
Eliberat de aluviunile discursivi
tății care-i gTe'*aieră  pe undeva 
debutul, „tumul tneKnat" al poe
tului se redresează ferm în 
«ANTU“, aimiglod aproape de 
verticală.

Sigiliul bric personal a devenit 
mai pur acum. Paloarea intelec
tuală pare să se fi accentuat. Dra
matismul de substanță, mascat de 
un ton cahn. ușor litanie, înalță 
multe poezii plnS la măsura unui 
cîntec interior, spus parcă cu gura 
închisă. Inspirația poetului se a- 
șează sub zodia and ore cernite, 
oră a culorilor sumbre. „Tablou
rile” poetice slot lucrate numai în 
combinații de alb și nejțru. Ver
dele însuși este întunecat, așa 
cum îl „percepe" ochiul închis, 
acoperit de-o frunză.

Sentimentul soHtudinii, al in
stabili tații se complică într-o acu
tă conștiință a perisabilității Ur
mărind „trista evoluție a lucru
rilor", poetul are viziunea inva
ziei cosmice a vidului mineral. 
Obiectivîndu-se necontenit, „eul- 
liric se detașează de propria con
diție, pentru a se putea contem
pla din afara : „Dorm cu fruntea 
pe esotainteto mele / — / și de
senez ca degetul în propria-<ni 
crr ai ! jtri falw d'^'e ce se 

/ Hnd .Ș’i n cJ alA- 
fjCoveMMndmf da 

Obsesia mrxța ar fi. 
latoL =CDerarti. dacă ea na n 
L-4.il o sete adlseS de viață. De 
«ci. nosLL—a permaneati a ti
ne rv țu.

Unrori. H*ervin  fa versurile Ini 
N’ico?',p Pr* ’irr«anu și alte linii 
mekdice- în ^Balada urmihri nos
tru d n o anume dorf
ce Aborrd tirnmyHn se întflnește 
m accente f'"V’^ce suprarea
liste : „Vaj «intaann? nostn: ars ' 
*pe-n Dunăre au curs f nw-T-iî el 
rămas pe nai -* Fărea semne ver
tical / si se kmenta pttngea / ca 
c pendclâ-nti-o «tea t în*S  «imeni 
■-a venit / să-l vădi ci nd a mu
rit f sâ-j ridice monument f nu
melui inerâimt”. spre a sfîrși in
tr-un tulburător bocet folcloric : 
rJXx» l-au tînpiit domol / apele 
tn rotocol / și era mereu mai 
trist / ochiul lui de aroetist / vouă 
azi neomo*cut  / apelor pe noi 
vîndut-. Remarcabilă, de aseme
nea. în limpiditatea ei, această 
eminesciană poemă finală a desti
nului ■ ^Altminteri \a fi toamnă / 
altminteri va fi pace / castanii în 
suave / foi moarte s-or desface / 
mai neștfind de nimeni f mai ne- 
știind da ri ' va luneca pamîn- 
tul / albastră panta rhei“ 
(„FinaP1

DUMITRU M. ION a urcat 
cltre poezie de pe băncile școlii. 
Versul aia viguros, cu larei rezo
nanțe telurice, părea emanația 
ținuturilor natale, ale Argeșului. 
Debutul editorial (,Jades", 19fi7) 
!-• dezavantajat, oarecum, pe 
foarte tânărul pe atunci autor. 
Odată fruninuncheate în volum, 
parțialele ncîmphniri artistice con
trastau mai strident, decît la o 
leduri fragmentară, cu virtuțile 
recunoscute anterior de critică.

Cartea recent apărută („VlNA-

TORILE") m înscrie într-un re
gistru liric mai grav, mai esenția- 
lizat O stare de continuă veghe, 
de pîndă neîntreruptă a spiri
tului de către el însuși impune ca 
prim și ultim mobil artistic, nu 
descifrarea unor adevăruri revela
torii, d permanentizarea actului 
urmăririi. Obscurizat prinți-o ava

ticului, urîtul. Alături de viziuni 
sublimate, de genul : „Pe brațele 
lui Șiva curg grădini...", întâlnim 
și viziuni terifiante, închegate din 
durități lexicale memorabile, alu- 
necînd, adesea, apre pamflet 
Gustul pentru caricatură riscă, 
uneori, al nască monștri lirici 
nedoriți. La o analiză mai atentă, 
sesizezi șarja adresată subiacent 
acestei emisii de cuvinte. Așa 
îneît, controlul poete! asupra for
ței dezlănțuite a limbajului pare 
iâ fie, pînă la urmă, demonstrat- 

Poetul PETRE GHELMEZ a 
avut tăria (sau slăbiciunea ?) să 
așeze doisprezece ani de aștep
tare între debutul publicistic și 
cel editorial. într-o perioadă în 
care „autorlîcul" contaminează 
rinduri tot mai compacte de ve
leitari, faptul se cere consemnat 
ca atare, deși — în sine — el nu 
înseamnă neapărat o garanție va
lorică.

Esențial este, desigur, rporul

TINERI POEȚI 
LA AL DOILEA 

VOLUM')
ră distribuție a cuvintelor, sensul 
„prozaic” devine indiferent și fa
cultativ pentru cititor. La o lec
tură mai atentă, ai senzația ca nu 
versul trebuie să se lase înțeles 
de cititor, d cititorul de vers.

De fapt ^Vinâtorile" se desfă
șoară atât în virtual și interior, 
între rtîrile tnfie»ești discordan
te, cft p în plan estetic, între 
met si sens. Epilogul acestor 
Înfruntări este diawtaln r «e to- 
scrie pe o orbită lirică fertili : 
„Tn sat ui noaptea o ternară / 
Trecu între femeile crețtine — / 
Potop de laudă a fost pe tropul 
ei. / En am șezut pe pat f Să-mi 
cînte fak țiganii ; / De ce e-atîta 
haos în episcopia sufletului ? f 
Cînd plîngi copilu-și spală 
ochii. / Alt om se murdărește-n 
legea lui, / Tu nu te naști decît 
să plîngi pe cineva, / Sa rfzi în
tre cocoașele destinului". („Vînâ- 
toriZe de lauda").

Puțin emfatic, cu un vat*  iz 
lozincard, titlul celei de a doua 
cărți a MARIANEI COSTESCU 
(„POEMELE DESĂV1RȘIR1I 
NOASTRE") nu-i întrutotul a- 
decvat „conținutului" acesteia. 
Confruntat cu debutul („Ver
suri", 1965), volumul recent apa
rat reprezintă jurnalul liric al al
tei vîrste interioare. Gesturile ado
lescentine au dispărut, întreaga 
dinamică a „eului“ artistic fiind 
circumscrisă, acum, unei tonali
tăți mai grave. Ostentația posturii 
„reprezentative", ticurile ușor o- 
ra tori ce s-au rărit considerabil. 
Evoluția s-a produs pe linia unei 
sporite interiorizări, între „Ver
suri" și „Poemele desăoîrțiril 
noastre" distanța m. uirînd, în 
fond, metamorfoza „ei rimatului" 
în „expresiv".

Tn genere, poemeU Marianei 
Costescu postulează o mare ele
vație a spiritului, un (fierbinte 
rîvnit) liman calitativ. Elanul că
tre perfecțiune este, însă, con
trabalansat încă de la geneză : 
„Eu sînt curată ca ideea de co
pil. / Din nașterea mea muscă 
otrăvit Zoii i si mă închide in
tr-un șpil / care se cheamă car
cera istoriei" în mod surprinză
tor, reușitele artistice se plasea
ză și în zona care anexează este

artistic pe care îl aduce timpul ta 
maturizarea talentului. Iar, la Pe
tre Ghelmez, sămînța lirică a 
„germinat" îndelung, a germinat 
temeinic, în imediata vecinătate a 
tainelor lumii. Poetul refuza pro
iecția în însuși miezul lucrurilor 
din dorința păstrării perspectivei 
asupra misterelor ce «ăUșluiesc 
In acestea. Căci, „Cel oslndit aă 
locuaascA-n lucruri. J In kunițele 
la» adică, râjnîne orb. ■ El n-xre 
Krai. E nins de fluturi / $i-nvă*-  
cut de stele. Se-«a rob".

Solitudinea insinuează n gen- 
zație de pustiu organic. Pentru cel 
atins de ea, unica șansă rămîne 
aspirația, setea ; de țarină, de 
zbor, de cuvînt, de cer. Setea de 
zare. Or, deliranta sete de sete. 
Sau, prin parafraza textului biblic, 
„cu setea prin sete / Călcînd".

Poetul are conștiința unității 
structurale a universului, dar re- 
ductibilitatea regnurilor la același

numitor iscă neliniști, anxietăți 
tulburătoare.

în ansamblu, versul lui Pebe 
Ghelmez nu atinge piscurile cele 
mai inaccesibile ale artei, dar mei 
nu coboară vreodată rab pragul 
ei letal.

Mult minereu neprelucrat con
ține volumul „CORRIDA" al lui 
ADRIAN BELDEANU. Din ci
clul în vers alb, am reținut un 
grațios și vetust „Portret în al
bastru de cobaii" și, parțial, „Su
netul de alama" (pentru prima 
strofă), iar din ciclul în vers cla
sic, erotismul stilizat din „Stîrci 
subțiri de fum" și acela mai tra
gic, mai dur, din „Curg fotogra
fii" : „Dezgolită îl privești — 
fără pupile ; / el s-a spînzurat 
cînd ceru-și desprindea / ghilctini 
de frig — decapitând umile / pă
sări de prin bîlciuri date la rin
dea". Prezența lor într-o carte de 
aproape patruzeci de poezii nu 
constituie — ar spune Ion Barbu 
— decît „simple manifestațiuni 
ale jocului numerelor mari".

Cine se îndărătnicește, însă, să 
caute semne de lirism autentic, 
în „ELEGIILE DE PE POD" ale 
RODÎCAI IULIAN, trebuie să 
defrișeze curajos în hățișul de 
locuri comune, versuri pedestre 
sau, pur și simplu, fragmente de 
proză „aranjate" tipografic, care 
îl întâmpină în foarte multe ja- 
gini. O anume discreție a corue- 
siunii nu i se poate contesta, dar 
în ce măsură huplică aceasta și o 
judecată de valoare nu-mi dau 
prea bine seama. Insistând la lec
tură, ajungi și la oaze înguste 
de bună poezie, de care, însă, nu 
te poți bucura multă vreme, pen
tru că șicanele furtunilor de nisip 
reîncep. Chiar și în ovalul lichid 
al „Lacului" sau pe înălțimile în
văluite în ceață ale „Bratocei" : 
„Cu suflet îmbrăcat de manta 
înalt, / culoarea sobrului de mun
te, / culoarea ctitorilor, / cînd 
se hotărăsc la slava focului sub 
ploaie. / Cînd eram patru, șase, 
zece sau puțini / și fiecare, sol 
pentru mai mul ți / la vatra focu
lui snb ploaie".

De fapt, elegiile autoarei sînt 
^puse“ de pe pod. De pe un 
pod vechi, după cîte îmi dau sea
ma, în care ezită, pe rfnd. nn 
mal... siu celălalt. In fond, ezită 
mai mult „malul" esteticului, 
tru că celălalt...

NICOLAE BALTAG

•) NICOLAE PREUPCEANU s 
„Antu“ ; DUMITRU M. ION : 
„Vînătorile"; MARIANA COS
TESCU : ..Poemele desăvârșirii 
noastre" : PETRE GHELMEZ : 
„Altare de iarbă" ; RODICA IU
LIAN : „Elegii de pe pod".

NOBILA NOASTRĂ
PERSONALITATE

Pitoresc arhitectonic : „Strada scărilor" din Sibiu

(Urmare din pag. 1) 

nedumerită ce anume ‘ magazin 
nu se află nicăieri și copiii răs
pund cu genele plecate :

— Magazinul de bun simț— 
întrebarea era formală, răspun

sul dinainte știut : bunul simț 
nu se cumpără, nu se vinde. 
Bunul simț îl avem sau nu-i 
avem. Dar pentru a se aminti 
prompt răspunsul axiomatic în
trebarea e pusă de învățătoare 
de cîte ori bănuiește absența în
sușirii cu pricina. Chiar atunci 
cînd e vorba de un simplu salut 
omis. Sigur ca mai târziu cînd 
întrebarea se uită, rămîne axioma 
pură ■ bunul simț există (dacă 
există) si de aceea trebuie să 
existe de timpuriu. Altminteri 
greu se mai poate achiziționa.

...Intrăm împreună, gazda fiind 
aceeași învățătoare, cu 33 ani de 
profesie, în clasa IV-a a aceleiași 
școli. încerc un test psiho
logic la cei 30 de elevi, 
punînd în scris întrebări și 
cerînd exemple. Copiii se fră- 
mîntă, noțiunea e cam ab
stractă, dar Aglaia Arion îi lini
ștește într-o clipită stăpînindu-i 
printr-o uimitoare cunoaștere. 
Fiecare reacție a școlarilor, care 
demonstrează șî o anumită tră
sătură de caracter, e atent urmă
rită. Și dacă e cazul, pe loc 
explicată, altminteri îndrumată : 
„Andrei, scrie numai ce crezi tu. 
Importantă este părerea ta, nu 
a colegului de bancă. E o mîn- 
drie să ai și să ții la părerea ta". 
„Dan Georgescu, hotaraște-te. Nu 
șterge de o sută de ori. Un băr
bat e hotărît în orice împreju
rare'". „Irina, nu risipi nici glo
durile, nici timpul. Adună-te. 
Oamenii nu te așteaptă la nes- 
fîrșit, și pe urmă te întrec alții... 
„Lidia, dă în orice, tot ce 
poți. Fă temeinic totul, nu 
numai ceea ce vrei tu. Ia lucru
rile în serios..."

îndemnurile, de maturitate, 
erau date, firește, matur, dar și 
primite matur. Școlarii se lăsau 
cu seriozitate cizelați, de această

minte serioasă care vadea veche 
dăruire, dar și încercată pricepere. 
Plus răbdătoare strădanie de ade
vărat bijutier.

Altădată, resorturile pe care 
apăsa învățătoarea țineau par
că de vîrxta grădiniței, dar 
reacțiile erau fot prompte 
și rezultatele admirabila. De pil
dă, la plecare, cînd școlarii strin- 
geau cărțile, caietele întMin fel 
de zumzet si se pregăteau să 
iasă într-un singur tropot, pro
fesoara lansă altă întrebare-aver- 
tisment i „Pisica I", „Ce au, oare 
labele pisicii ?" „Pernuțe, permi
te", au sunat din toate colțu
rile clasei, automat, răspunsurile. 
„Sa vă văd atunci, cum știți să 
mergeți ca pisica". Iar școlarii 
pînă atunci atent receptivi la în
demnuri mature, erau acum amu
zați dar totodată convinși că așa 
se pășește cel mai grozav și ieșeau 
din clasă neauzit.

...M-am gîndit atunci la cei 
30 viitori oameni cu pas neauzit 
(în sălile de conferințe, specta
cole. pe scările blocurilor) și m-am 
întrebat dacă o să-și amintească 
peste 15 ani de întrebarea voit 
copilărească a unei destoinice în
vățătoare și de apropierea mer
sului civilizat cu pasul pisicii. 
M-am gîndit daca cei 30 viitori 
oameni de bun simț își x-or 
aminti peste 15 ani ca asemenea 
însușire nu e nicăieri vandabilă 
și de o anume întrebare cu un 
răspuns dinainte știut Dar m-am 
gîndit, mai ales, dacă măcar 
cîțiva dintre fOștii elevi ai Aglaiei 
Arion vor recunoaște cine a co
laborat la originalitatea, decizia, 
seriozitatea și rigoarea lor. §i 
m-am mai întrebat pînă la ce vâr
stă o institutoare atentă va privi 
peste lucrările pe care le dăm 
în viață avertizînd : „Atenție!"

Fii tu însuți, fii hotăril. fii 
riguros, concentrează-tel*  Probabil 
că, fără să ne dăm seama, foarte 
multă vreme. Si nu e râu să 
fie așa, cu toate că sîntem mîn- 
dri de personalitatea noastră, cu 
toate că ne place să ne credem 
uhici și unitarii
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DRUMUL SPRE MEXIC S-A Acum, la 24 de ore după meci, 
judecind lucrurile la rece, trebuie 
să spunem că echipa romfină a 
ratat aici o victorie mare cît roata 
carului. O victorie la care-i dădea 
dreptul plusul de tehnicitate, ma
nifestat în momentele de vîrf în 
construirea unor faze de fotbal 
de clasă și replica indiscutabil 
modestă a echipei Greciei. Cine
va ar putea spune : „Dar ce mal 
vrei, echipa română a fost con
dusă de două ori și a găsit de 
fiecare dată resurse să egaleze". 
Este foarte adevărat, și este aici 
un merit excepțional al echipei 
noastre. Dar tot aici sa află, 
cred eu, și „cheia", acea cheie 
caro nu a izbutit să deschidă 
drumul spre victorie. Cît timp nu 
a primit gol, echipa noastră nu 
a forțat victoria, ci a forțat... ega
litatea. în aceste condiții îmi ex
plic și cele două ratări din poziții 
foarte favorabile (Lucescu în mi
nutul 20 și Dumitrache în minu
tul 45). Revederea la televiziune 
a celor două faze va convinge 
pe toată lumea că puteam con
duce lejer, la pauză, cu 2—0.

Echipei noastre i-au slăbit re
cursele fizice într-un moment în 
care adversarul era, la rîndul său, 
epuizat și demoralizat. Momentul 
acesta a fost cea de-a doua ega
litate realizată de Dumitrache, cu 
24 minute înainte de terminarea 
partidei. Un om în atac cu re
surse fizice proaspete — mă gîn- 
desc la Năsturescu — putea să 
forțeze victoria și în final. Dar 
Năsturescu a stat pe tușe, muș- 
cîndu-și unghiile și consumîn- 
du-și în acest fel energia. Știu că 
antrenorii au dat indicații tactice, 
foarte utile echipei. Știu că ele 
au eîntărit mult în rezultatul da 
egalitate obținut. Știu că antre
norii își asumă răspunderea pen
tru tot ce fac. Dar dacă ar fl 
încercat și această ultimă soluție, 
cred că nu greșeau. Dar, mă rog, 
este dreptul lor să decidă.
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MUTAT LA LAUSANNE
Tovarășul NICOLAE CEA U ȘES CU, președintele Canrilfa- 

Inl de Stat al Republicii Socialiste România, a tnnsiii 
tovarășului OSVALDO DORTICOS TOR RADO, președintele 
Republicii Cuba, o telegramă In care se spune ;

Cu ocazia celei de-a 50-a aniversări a zilei dv. de naștere, 
vă adresez In numele Consiliului de Stat al Republicii Socia
liste România și al meu personal, felicitări cordiale și urări 
de sănătate și succese In activitatea dv. puii In îkijba pro
gresului și prosperității Republicii Cuba.

îmi exprim convinferea el relațiile de prietenie Mieatcl 
dintre țările noastre se vor dezvolta în oontînnare ta tatere- 
aul popoarelor român și cubanez.

Tovarășii NI COLAJ CXAUȘESCU. 
Comitetului OntraJ al Partidului Comunist R-—rJ 
ședinței® Consiliului de Stat al Republicii Socialist*  Rrwl 
■ia, și ION GHBORGHE MAURER, președintele CaMflJtete 
de Miniștri al Republicii Socialiste România, an tmis 
tovarășului TODOii JTVKOV, prim-eecretar al Createetaiu; 
Central al Partidului Comunist Bulgar, președintele C-rir" 
Utilul de Miniștri al Republicii Populare Bulxaria, a tele
gramă In care sa spună i

Mulțumlndu-vl cordial «șatra aaaaajul ari at 
nl l-ați adresat. aburind daaaapra leriloriulai 
Socialista România, vă tranaatitcm, la riadul 
C.C. al P.C.&. guvernului R. P. Bulgaria ti papara lai fraaa 
bulgar calda salutări șl urări da noi 
construire a socialismului In patria dv.

• ASKABA

Prin telefon de la trimisul nostru la Atena,
CONSTANTIN PRIESCU

ur bt>

GaMl
oxigen, etapa a Il-a In construcție

q mare răspundere pentru rezul
tat El a declarat negru pe alb : 
„Nu mă preocupă rezultatul me
ciului cu România, pe care-1 am 
în buzunar, d cel cu Portugalia, 
de la 4 mai. Este posibil, se în
treba comentatorul, ca naționala 
noastră să aibă conducător teh
nic un om care să glndească 
așa ? Pentru ce să avem un ase
menea antrenor ?“

ce discută cele două 
efectuate de antrenorul

grec, ziaristul îl atacă violent: 
.Poftim, domniloti acestea sînt 
schimbările pe care nl le-a pro
mis dl. Gheorghiadis. Dar ele 
stat <le fapt greșeli care costă 
foarte scump* 4. Se pare că antre
norul grec încearcă o ieșire rea
listă din „gura lupului44. Decla
rația ia din ziarul politic To Vima 
se vrea un adăpost pentru furtu
na care 11 așteaptă : „După cum 
l-au desfășurat lucrurile, trebuie 
să fim mulțumiți cu 2—2. Pa 
portughezi i-am considerat adver
sari puternici și i-am Învins. Pe 
români nu i-am apreciat ca atare 
Q] nu am lminf. Mai avem o

singură șansă : să batem la Bucu
rești".

în alte titluri și comentarii sa 
exprimă clar opinia presei gre
cești despre justețea rezultatului. 
Spre exemplu : „Echipa noastră 
putea ieri să fine victoria, dar nu 
o merita" ; „Naționala elină a 
fost trădată de greșelile portarului 
și ale apărătorilor centrali" ; „Gre
cii nu meritau victoria" ; „Ro
mânii au o echipă nouă, tehnică, 
mai bună ca a noastră".

în tabăra noastră s-au produs, 
la aflarea rezultatului de Ia Lisa
bona, reacții diferite. Sătmăreanu 
era supărat: „Nici n-am avut 
timp să ne deconectăm după me
ciul de miercuri, și încep grijile 
pentru Lausanne". Boc : „Elve
țienii știu că ne-au bătut cu 7—1, 
iar noi n-am uitat asta. Cred că 
la Lausanne ne vom califica". 
Antrenorul Angelo Niculescu : 
„Jucătorii echipei mele au învățat 
că un meci nu este pierdut înain
te de a fi jucat. Ne așteaptă o 
întîlnire foarte grea cu Elveția, 
dar, în țară, noi avem două șanse t 
ori meci egal, ori victorie".

în completarea acestor decla
rații despre meciul de la Atena 
ri cel care urmează la Lausanne 
mi-aș permite cîteva observații 
tot asupra partidei de miercuri.

varftșul președinte, după ședin
ță. Am văzut „sancțiunile- date 
jucătorilor. Dat fiind că Robert 
Cosmoc a toet o „victimă neaju
torată", conducerea clubului a 
hotărît doar un ultim avertis
ment. Cit privește scoaterea an
trenorului Comăniță. evident 
juită. pare mai curind o diver
siune. atita timp cit răul nu a 
lost tăiat din rădăcini. O mos
tră de modul in care conducerea 
«ecției de fotbal aooperă cu 
pulpana unei nocive toleranțe 
abaterile ne-a fost furnizată de 
președintele Foti D. Foti cu... 
citeva minute înainte de ultime
le avertismente. Intrebîndu-1 ce 
ftie !n legătură cu „escapada" 
nocturnă a celor doi antrenori, 
tovarășul Foti D. Foti ne-a răs
puns că „nu știe precis ce anu
me s-a In timp lat, un incident.

— șl nu numai de fotbal — din 
cadrul acestui club.

Bătăi, beții care degenerează 
In scandaluri, nerespectarea u- 
nor elementare norme de con
duită. ideea că ei sint alfa și o- 
mega în oraș — șl sînt, din mo
ment ce li se permite să acțio
neze astfel — iată cartea de vizi
tă reală a unor fotbaliști, a an
trenorilor; tendința de mușama
lizare, de „comerț*'  cu sancțiunile 
și Interesele jucătorilor — iată 
cartea de vizită a celor chemați 
să vegheze nu numai la disci
plina șl performanța sportivă 
ci. intr-o măsură puțin ega
lă. la moralitycelor care dau 
eu piciorul In minge. Faptul că 
jucătorilor Utu si lanru li s-a 
dat un ultim avertisment (al 
cîtelea „ultim" ?) ilustrează cu 
priao6ință afirmația noastră.

probabil, eu am aflat de la niș
te cunoștințe ale cetățeanului, 
?a noi nu ne-a anunțat nimeni".

dv. Foti D. Foti. nu fusese „a- 
EunUU (inexact : i se comuni
case incidentul de către organe
le de miliție), «i, în consecință, 
nu itia ce să-mi spună. De față 
cu președintele Foti D. Foti, an
trenorul Comăniță a recunoscut 
fapta sa fără nici o rezervă ; șl 
nu o făcea pentru prima dată. 
Deci, președintele secției de fot
bal itia. Dar a crezut că e mal 
bine să „nu știe decit așa, vag... 
ceva", deși a ținut să precizeze 
că va avea loc a ședință unda 
▼a fl pasă ia discuție fapta an- 
treaerilar. Care faptă, din mo
ment ce nu știa 7 Este vizibilă 
tendința de a face totul pentru 
a nu ie afla adevărata față a 
lucrurilor, așa cum este, de a- 
aemenea. vizibilă tendința sec
ției. a clubului, de a arunca praf 
în ochii suporterilor prin două- 
tref măsuri „exemplare", valo
ri nd, așa cum s-a văzut de ne
numărate ori la Farul, rft o 
para chioară.

La clubul Parul a-au luat 
_tone" de angajamente a căror 
greutate este... to existentă. Si
gur. respectarea dlaciplinei spor
tive eate o condiție în sportul 
de performanță. în măsura în 
care un ckib știe să-si aleagă 
oamenii care să-1 conducă des
tinele, rezultatele nu Intfrzie să 
apară- Ne abținem de la comen
tarea rezultatelor pe linie com- 
petițională ale echipei de fotbal

In numele caldei simpatii a 
publicului față de acest spart, 
nu-i este nimănui permis să 
violenteze normele de conviețui
re șoclală. Știindu-ae proteguiți 
tocmai de cei care ar fi trebuit 
să fie neîndurători cu cca mai 
mică abatere de la ordinea $1 
morala socială, nu e de mirare 
că cel în cauză au săvîrșlt fapte 
cu totul reprobabile, ale căror 
dovezi s-au „pierdut" pa drum, 
întreținerea unui asemenea cli
mat dăunător este incompatibilă 
cu etica cetățenească, în primul 
rînd. Măsuri radicale se impun 
de urgență, și nu numai în ce-i 
privește pe componenții echipei 
de fotbal, ci și cei care au faci
litat și contribuit la instaurarea 
acestui climat. Formula : „e 
fotbalist, orice ar face nu 1 se 
întîmplă nimic", pe care am au
zit-o din gura a nenumărați 
constănțeni cu care am stat de 
vorbă, reflectă Inistaunarea la 
Constanța, In jurul unor compo
nent! ai lotului șl secției de fot
bal, a unui sLstem de privilegii, 
de exceptare a acestora de Ia 
obligațiile elementare de con
viețuire socială.

In această lumină, considerăm 
insuficiente măsurile disciplina
re luate de secția de fotbal de la 
clubul Farul și propunem foru
rilor locale reconsiderarea — 
printr-o analiză temeinică șl au
toritară — a întregii activități 
de educație sportivă și civică 
desfășurată aici.

(Urmară din pag. I) 

dintra cri calificați In primala 
tarii, printre care să-i aminieec 
pe Tudor Foleanu, Ion Nedelcu, 
Constantin Popescu etc. sint azi 
muncitori de categoria a 6-a, a 
7-a sau chiar a 8-a iar alții au de
venit șefi de echipe'.

Experiența pe care construc
torii de~aici au acumulat-o în 
activitatea lor îndelungată pe 
șantierele celorlalte termocen
trale, s-a sintetizat la lșalnița in- 
tr-o abordare superioară a teh
nicii, tntr-o masivă infuzie de 
idei și procedee tehnologice care 
au favorizat ritmul ridicat al 
construcției, calitatea lucrărilor, 
randamentul înalt al instalații
lor. Programa de invățămînt, con
ținutul cursurilor au reflectat 
tocmai aceste mutații petrecute 
In condițiile șantierului, ele ori- 
antînd întreg procesul de pregă
tire a constructorilor spre cu
noașterea efectivă a agregatelor 
și utilajelor modeme, a celor mai 
avansate ți eficiente metode de 
muncă.

„Și fiindcă noutățile tehnice 
aveau ponderea cea mai mare în 
structura programei noastre — 
apunea inginerul Grănescu — 
vom reaminti cîteva dintre ele, 
cu convingerea că pe această cale 
vor fi mai ușor generalizate. 
Prima soluție la care vreau să 
mă refer este folosirea penelor 
ți a verinelor reglabile la mon
tarea turbinelor de mare capaci
tate, în locul penelor simple de 
fundație. Această metodă asigu
ră, pe lingă așezarea perfect ori
zontală a turbinei pe suprafața 
de beton, un timp foarte scurt 
de montare. Însușită în timpul 
cursului de calificare, noua me
todă avea să dea chiar la prima 
încercare rezultate excepționale. 
Pentru montarea celei de a doua 
turbine de 315 megavați, de e- 
xemplu, prin utilizarea penelor 
reglabile, au fost necesare numai

otiiri Iote da ails. da zac*
luni cît d durat montarea prireri 
tor&md. ând »-au folosit paarit 
rimpla. O alta metotU, folosită 
pentru primo dată pe șantierul 
nostru, constă In aplicarea ta
blei de protecție cu nervuri da 
întărire a izolației tuturor instala
țiilor calde din centrală fi etan- 
țarea cu cauciuc plastic*.

Inedit fi complex, conținutul 
învățămîntului implică ți anumite 
condiții de desfacere teoretică ți 
practică a lecțiilor. „Profesorii' 
do pe șantierul lșalnița eu găsit 

creat cadrul optim pentru acest 
lucru.

„Pentru că organizația U.T.C.

CANDIDA ȚII LA 
„BRĂȚARA DE AUR“

t-a preocupat în permanență de 
conaițiile în care inoujd tinerii 
pe care i-am recomandat ti de 
modul cum îti însușesc cele pre
date — intervenise în discuție 
tovarășul Iureș — vreau să apre
ciez seriozitatea cu care condu
cerea șantierului s-a gindit la 
toate amănuntele, de la punerea 
la dispoziția lectorilor a unui bo
gat material didactic și demon
strativ, ptnă la crearea în ateli
erele de instruire practică a 
cursanților a acelorași condiții 
ca și în sectoarele de producție. 
Ei aveau astfel în ateliere posi
bilitatea să-și însușească deprin
derile profesionale și să se obiș
nuiască cu particularitățile șan
tierului, lucrind la înălțimi pro
gresive, în poziții și situații di
ferite, ca sudarea cu oglinda In 
interiorul conductelor, sudarea pa 

vert^eiă și ia poxtție rdstevd 
etc. Trecerea din add da earaaH 
ti dftiioprid dd jraefcid ■ aat«B- 
ld dd protiMețid s-a făcut 
bi modal eri atei firaac. 
focuri ti dauJtM*-

Cnraarild dd edaKcare da fete. 
ds^gur, doar una <ba farawto 
de praggbr*  gm/iriinadU d 
ciicrrilor, mat precis a imdad da- 
tra categonils lor, cei adeate*-  
cațL Incitații la amaa ratamdg 
au foot rugați ad w refere șt la 
celsialta modalități folosite pen
tru ridicarea gradultâ da p^e^A- 
tire d constructorii. Frwrrzd-ad 
ou aportiaat dia nou tngmendsri 
SocheUria.

^calați motiv — spunea di 
— care ne impusese sd dăm con
ținutului cursurilor de calificare 
o anumită orientare, adică teh
nicitatea superioară a instalațiilor 
și substanțialele îmbunătățiri In 
tehnologia de montaj, ne-a de
terminat să inițiem cu sudorii 
autogeni, sudorii electrici și cu 
electricienii un curs de speciali
zare, în cadrul căruia s-au expus, 
însoțindu-se de încercări și ex
periențe practice, un ciclu de 20 
de teme pentru fiecare speciali
tate în parte. Vnele teme as: 
fixarea papucilor la conductoare 
și colturi prin presare ou presa 
manuale și hidraulice — proce
deu care înlocuiește fixarea „pa
pucilor' prin sudare, aducînd a- 
vantajul sporirii cu 50 la sută 
a productivității muncii — alte 
teme legata da tehnologia nouă

■a hașMwtaat at m para faptnl 
că această formă da permaaeatâ 
amproapătar« a eaaajtiafrdor de 
■peaahtate a-a bocăni pa șan- 
bcral acatro de eoBtianitatc, re- 
carafodu-M la ea cd poția odată 
ta fiecare aa pe măsnră ce ta- 
feram. prin hteratară p pubBca- 
tu de speciahtate. în pneeria 
aaar am informații privitoare h 
noutăți In ramura noastră

Aiwiiinrr uitxaMlor descope
riri ta materie a-a auri încercat 
ea fuma rezultata și pe site cdi. 
Dsspn eeaataa ne relata dteea

cununie, too. maistru Constan
tin Goga. „Este vorba despre așa 
numita metodă d instructajului 
făcut de maistru — sau demon
strația la fața locului înaintea 
atacării lucrărilor care se exe
cută pentru prima dată, spunea 
el Eu însumi am uzat de ea la 
nuanțarea sistemului de presiune 
d cazonelor de 510 tone aburi 
pe oră, cind am demonstrai ti 
explicat cu ajutorul proiectului 
ti desenelor, metoda de preasam- 
hlere la sol a sistemului respec
tiv. In timpul acestei demon
strații Nicolae Mînzăvescu, 
Alexandru Ene, Marin NUă, Pe
tre Bădoi, și subsemnatul am 
conceput o nouă soluție de tran
sport și ridicare la cota de mon
taj a părților preasamblate, prin 
preasamblarea direct pe căru
cioara mobila așezate pa Unia

date* «wv

lacamne mmmtedr. Mtecdd

trebte te mte Uâugdm «te 
aetan, oompUteate toc. Aurei 
Măncâ, așAcarra acalaaati me- 
todd d dMKMUtrtentor. foiearii 
ia aot pe scară largă, m sita 
forma, cum ar fi : ua wnmeaâar, 
de obicei proaspăt cahficag, exe
cută o dnuated operația, iar 
ceilalți îl asistă; la urmd. ei H fte 
observațiile cuvenite, latocmai sa 
procedeasă apoi Jd ntedui edti- 
pelor“

Dar specializarea echipelor pe 
lucrări s-d dovedit, după părerea 
participanților la masa rotundă, 
cea mai eficientă modalitate de 
ridicare a calificării tinerilor. ^4 
fost o inițiativă a organizației 
noastre — spunea ton. loan Iu
reș — ti prima încercare s-a fă
cut chiar cu echipa lut Mitricd, 
care lucra la montarea generato
rilor electrici. Ea s-a extins apoi 
la toate echipele din cadrul șan
tierului. In prezent echipa lui 
Voiculescu s-a specializat pe 
montarea condensatorilor de tur
bine, a lui Ion Mircea pe pompe 
de alimentare, a lui Nițu pe 
transformatori de forță, a lui Ion 
Ene pe conducte de înalte presi
uni, fiecare dintre ele reușind 
după un an de specializare să-și 
ridice cu 30—40 la sută produc
tivitatea muncii pe șantier'.

De unde ti concluzia partici- 
panților la discuție că utilizarea 
unei variate game de forme ale 
nregătirii profesionale a tineri
lor constructori s-a răsfrinî în 
modul cel mai favorabil asupra 
activității ti succeselor colecti
vului.

iN CAMPANIA AGRICOLĂ
a’iiwv dK «w îl 

•A— pt 4aMa*(  M-
dar 

dard riMR una et In 
X..’rimpaJ ■ foot 
czc«:«nc. meza a’aiM da 
l«c—a as» nc*c?uMcdzoar«.  
Sin: «nttdți, n dm pdeata 
/oartc —»:•«. mda capaci
tatea da '«cm a map.iln-r 
fi forța da nnncd Hat Incd 
irjthcimt Wan:*.  Am t*  
ezpucd da ce la R!-i«icel«L 
Gduemca, Fiarei fi fncd 
fa malta locwri, ,e— dnctal 
era efeeva: Ia aceeafi datd 
pe mki r«p-. da 10 Ia raid 
dm pmedrri.

De ressarărata ori t-a 
nblmiat ci ae>;df«rarea 
nor- i!d a l«c*£*ilz>r  a a- 
ceartd ca—.pa«ie depinde in 
primul rind de mecaniza
tori. Co—ducerile IJU.A. fi 
ale cooperativelor apricola 
de prodneție a« datoria tă 
Ie asigure condiții cores
punzătoare de muncă ți 
viată. Faptul că fu județul 
Brăila forja mecanică nu 
ette încă folosită la capaci
tatea prevăzută ne-a în
demnat <4 analizăm mal 
îndeaproape aceatti rela
ție : mecanizator — I.M.A. 
— cooperat va agricolă. O 
primă constatare : In plină 
campanie mulți mecaniza
tori bat pe Ia porțile I.M.A. 
cerfnd transferul.

— Ce si le facem dacă 
vor să plece la I.A.S., se 
explica tovarășul Ștefan 
Luca, directorul I.M.A. 
Făurei. Acolo au condiții 
mai bune da lucru, ciftigă 
fi mai mult.

Situația pr'vind asigura
rea hranei fi a condițiilor 
de muncă a tractoriștilor ‘ 
tnttlnită pe raza I.M.A.

Făurei nu este izolată. Ea 
a generală in întregul ju
deț. Unitățile care s-au în
grijit să le asigure traeto- 
rițnior condiții bune de 
dormit fi hrană se numără 
pe degete. Peste 1500 de 
mecanizatori care deser
vesc cooperativele agricc'e 
dm județ, zi de zi, apro
ximativ 5 luni pe an stînd 
In campanie, servesc masa 
compusă doar din cite o 
conservă sau o bucată de 
bHnză la roata tractorului. 
Pe alocuri conducerile coo
perativelor agricole dau 
dovadă de înțelegere fi iți 
iau asupra lor riscul, pen
tru că deocamdată este un 
risc de a plăti cite un bu-, 
catar, care să asigure 
hrană caldă tractoriștilor.

— Noi, ne declara cu re
ținere inginerul cooperati
vei din PIopu, Nicolae 
Munteanu, am ajuns îm
preună cu conducerea sec
ției la un compromis. Ilegal 
dar trebuie să-l facem. Cei 
mai mulți dintre mecaniza
torii ce ne deservesc sint 
tineri nefamilițti. Cantine 
unde ar putea să servească 
masa contra cost nu există 
In sat. Atunci am convenit 
ca in schimbul unor lucrări 
In valoare de 5 000 — 6000 
lei pe care secția nu ni le 
facturează ți cu ce mai pu
nem noi să angajăm o bu
cătăreasă care să le pregă
tească masa.

Evident, nu este o moda
litate recomandabilă. Dar 
de ce nu se găsesc modali
tăți de rezolvare legală ?

Răspunsuri gen : „Ce ne 
lucrează. Ie plătim*  — ni se 
oferă mereu fi invariabil de 

către conducerile coopera
tivelor agricole. „Să ducem 
noi in fiecare secție pentru 
15—20 de oameni cite un 
bucătar este imposibil", 
spun, pe de altă parte, re
prezentanții I.M.A.

încă un exemplu; 4 trac
toriști de la secția ce deser
vește cooperativa din Ci- 
reșu trebuie să meargă 
zilnic cale de 20 kilometri 
pină in satele de unde sint, 
la Găiseanca sau Filipești 
fi tncă 20 de kilometri în
tors, să doarmă și să-și ia 
mincarea.

— Cu ce vă deplasați ? 
l-am întrebat pe unul din
tre aceștia pe Ion Iconaru ?

— Cu bicicletele sau cu 
tractoarele pe care lucrăm.

— O bucătăreasă trebuie 
plătită, ne explică preșe
dintele cooperativei, Gheor- 
ghe Coman.

Să mai alegem in acest 
caz cîștigul din pagubă ? 
Care este mai mare ? 4—5 
ore numai timpul care se 
pierde, apoi consumul de 
carburanți, uzura tractoru
lui și, pe deasupra, obo
seala tractoristului care 
fără doar fi poate are ur
mări asupra randamentului 
și calității lucrului. In prin
cipiu, rezolvarea acestei 
probleme depinde de orga
nele agricole centrale. 
Multe aspecte ale ei insă 
pot fi soluționate direct de 
către organele agricole ju
dețene și unități. Or, in a- 
ceastă direcție, in județul 
Brăila nu s-a întreprins 
mai nimic.

Timpul este in continuă 
îmbunătățire fi el trebuie 
folosit din plin. Cu condi
ția... să se creeze condiții.



Dezbaterile din Comitetul celor Securitatea europeană poate fi făurită

ÎS state pentru dezarmare prin destinderea încordării
M. PAVICEVIQ DESPRE POLHICA EXTERNA A IUGOSLAVIEI

GENEVA 17. — Corespondentul Agerpres, Hori a Liman, 
transmite : Ședința de joi a Comitetului celor 18 Mile pen
tru dezarmare a fost prezidată de șeful delegației române, 
Nicolae Ecobescu.

v
li 1

Delegatul britanic, Fred Mul- 
ley, a relevat în cuvîntarea sa 
că ar trebui să se acorde priori
tate încheierii unui tratat de in
terzicere a exploziilor nucleare. 
Vorbitorul s-a ocupat apoi de 
problemele exploziilor nucleare 
în scopuri 
du-se pentru principiul exercită
rii controlului de către A.I.E.A. 
atît în ceea ce privește statele 
nucleare, cît și statele nenucleare. 
El a declarat că proiectul pen
tru demilitarizarea fundului mă
rilor și oceanelor prezintă unele 
neclarități dar că, în general, are 
un caracter practic.

In intervenția sa, șeful delega
ției indiene, M. A. Husain, a a- 
mintit că Adunarea Generală a 
O.N.U. a dat prioritate proble
mei dezarmării nucleare și a 
subliniat că progresele înregis
trate în cadrul conferinței sînt 
minime. Dificultatea fundamen
tală, a spus el, constă în lipsa 
dorinței marilor puteri nucleare 
de a întreprinde pași în acest 
sens. Susținînd principiul stabi
lirii unei ordini de priorități, vor
bitorul a precizat că după fixa
rea acestor probleme, este nece
sară voința de a obține realizări 
practice concrete. El a combă
tut tendința lărgirii comitetului, 
pledînd pentru eficiența actualu
lui grup și a insistat asupra ne
cesității ca actualul comitet să-și 
concentreze atenția asupra sarci- 
nei principale : dezarmarea ge
nerală și totală sub control in
ternațional, problemă care nu a 
mai fost discutată din 1964. 
Delegatul indian a propus ca 
proiectul acordului de dezarmare 
generală și totală să fie reluat 
în discuție, apreciind ca nici o 
măsură colaterală nu poate avea 
valoare reală dacă nu face parte 
integrantă din procesul general 
de dezarmare.

Vorbitorul a afirmat, apoi, că 
tratatul de neproliferare a arme
lor nucleare nu are calitatea de 
a controla creșterea cursei înar
mărilor în tarile nucleare și că, 
aplicarea lui nu constituie o ga
ranție împotriva pericolului nu
clear. După părerea delegatului 
indian, un element favorabil l-ar 
constitui limitarea producției de

pașnice, pronunțîn-

materiale fisionabile și încheie
rea unui acord cu privire la in
terzicerea exploziilor nudeare 
subterane. El a criticat statele 
nucleare pentru faptul de a fi 
ignorat sistematic propunerile 
făcute în acest sens și a consi
derat ca proiectul suedez repre
zintă o bună baza de discuții. De 
asemenea, vorbitorul a insistat >- 
supra importanței pe care ar >- 
vea-o încheierea unui acord cu 
privire la interzicerea folosirii 
armelor nudeare.

Delegatul canadian, George 
Ignatieff, s-a ocupat, îndeosebi, 
de problema înterri-rerii experi
ențelor nudeare
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PLENARA C. C. AL P. C.

DiN CEHOSLOVACIA
PRAG A 17 — CmrnpeaJrnftJ 

Agerpres, Eugen Ianeneu. trans- 
mite : Joi dupâ-amixzi. la Plia
tul Hradeary dm Praga a zvex 
loc plenara Comilefiihn Ccirfiai 
al Partidului Conmmst dm 
slovacia, care a discutat 
organiza t orice actuale

Tovarășul Ale zander Drhrrt * 
cerut plenarei să fie ^rheraî tt= 
funcția de prim-secretar aJ CC 
al P. C. din Cehnsfcracx Cere
rea a fost satisfăcută-

IM*  ••
ELVEȚIA. — Aspect de la 
expoziția meșteșugărească 
inaugurată recent la Basel
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Șeful delegației FJi±. s-a pear^nfat ia 
favoarea unui guvern de pace 
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Ciocnire între manifestant! și pobhe Io New York, 
au cerut satisfacerea i/eorau cerut satisfacerea revendicări ■ni b 24

SESIUNEA COMISIEI 
ECONOMICE O.N.U.

PENTRU EUROPA

Intervenții
românești
GENEVA 17. — Corespon

dentul Agerpres, H. Liman, 
transmite : Luînd cuvîntul in șe
dința grupului de lucru pentru 
industria chimică din cadrul Co
misiei Economice O.N.U. pen
tru Europa, delegatul român, 
Radu Negru, a relevat necesita
tea îmbunătățirii programului a- 
cestui organism. El a propus lăr
girea preocupărilor pentru coope
rarea economica și tehnică prin 
abordarea unor teme referitoare 
la : metodele și formele de coo
perare în domeniul producției, 
posibilitățile de cooperare tn 
realizarea preocupărilor indus
triale, productivitatea muncii tn 
industria chimică.

In legătură cu problemele dez
voltării turismului, delegatul ro
mân, A. Niculescu, a subliniat 
rolul pe care Comisia îl poate 
juca în eliminarea restricțiilor e- 
xistente tn calea liberei circulații 
a persoanelor, printr-o mai strin- 
să cooperare a țărilor membre. O 
asemenea cooperare ar constitui 
un ajutor și pentru dezvoltarea 
turismului în țările care s-au 
angajat mai recent tn acest do
meniu. Vorbitorul a insistat asu
pra importanței creării de facili
tăți tarifare pentru cursele ae
riene în vederea dezvoltării tra
ficului turistic.

In targnl inzatal O- 
kinawa. in aproprierea 
coastelor mai p^ăn 
populate, a anco rai 
inbmariflol atoofc a- 
mericu -Dwtr”. 
Con anco te Ic haatoar- 
diere—gigant -• - 52“ 
sosite In nrwă en no 
an pe a era pa nurii» 
OkinaweL aob pretex
tul adăpostirii dte pri
cina uni taifun, n-am 
mai plecat dcrii pen- 
tru a executa mișuni 
in Vietnam. Faptelor 
recente li se adaugi a- 
minlirile...

Locuitorii Oktuauel 
nu pot oit*  c*  daxari- 
ti „poziției stralecire' 
a insulei pe care laen- 
lese. 1Mb» civili au 
fost uciși in IMS. Iu 
anii cart au trecut, 
bazele americane s-aa 
întins. devorînd noi 
suprafețe agricole, li
mit in d zonele de pes
cuit. A șasea parte din 
terenurile arabile sint 
ocupate de instalațiile 
bazei de la Kadena.

Cei un milion de lo
cuitori ai insulei nu 
se pot Împăca cu gin- 
dul ci insula e admi
nistrată de americani, 
eă pe pămîntul Okina- 
wei, în bunkere spe
ciale sînt depozitate 
încărcături nucleare.

Manifestațiile în fa
voarea retrocedării O- 
kinawei, a desființării 
tuturor bazelor mili
tare străine, a anulării 
tratatului de securita
te japono-american, au 
luat proporții tot mal 
mari care reflectă 
creșterea impopulari
tății cabinetului pre
mierului Sato. Guver-

OKINAWEI
„RETROCEDARE" CU SAU FĂRĂ

BAZE STRĂINE?

saka Sau . fudinei- 
tal prablemei Okina- 
vei este faptul că cel 
peste u miliaa de lo
cuitori ai ei, care sint 
• parte a națiunii noa
stre. ic mai ginesc șl 
acum sab administra
ția unei puteri străi
ne. neputind să-și e- 
x erei te dreptul funda
mentai de a fi cetățeni 
japonezi**.  Această de
clarație făcută de pre
miera! japonez cu pri
lejul unei întâlniri cu 
o delegație de politici
eni americani nu are 
darul aă elucideze de-

Okiaawei (a amil dim 
punct de vedere tali
ile «I admiaistmiv) 
Statele Unite să abțină 
drepte! de a atențiile 
pe timp nelimitat ha
lele Ier atît ie Okina
wa cît și fn celelalte 
insule japoneze.

Premierul Sate a de
clarat anterior eă în 
cazul retrocedării Oki- 
nawei „bazele ameri
cane de pe ace m ti 
insulă se vor bucura 
de același statut ca ce
lelalte baze ale S.U.A. 
de pe teritoriul nipon".

Dar potrivit unor o-

Ultimele decLsralil 
ale premierului Sala 
privind madalltaiea 
prin care va Încerca 
aă abțină reintegrarea 
Okteawei la Ja pante, 
paralei cu interviul a- 
tardai de sec re tarul 
general al partidului 
de guvernă arini iibe- 
ral-demnerat. Tanaka, 
privind hmtirirea ..de 
a extinde au ta mat" 
trata lai jajaai-iat- 
ritaa. reflectă probabil 
cadrul viitoarelor tra
tative pe care șeful 
guvernului de la Tokio 
le va purta cu oficiali- 
tâțile anerieane. în 
toamna acestui an. la 
Washington. Parc puțin 
probabil ci aceste pro
puneri, care nu satis
fac una din revendică
rile principale — li
chidarea bazelor ame
ricane — vor Întruni 
asentimentul japoneil- 
lor.

IOAN TIMOFTE

<•

LA CASA culturii din Sko- 
plie, capitala R. S. Macedonia, 
s-a deschis o expoziție de foto
grafii din România, înfățișînd rea
lizări ale țării noastre și princi
palele regiuni turistice. Expoziția 
a fost deschisă de Toma Momi- 
rovslti, președintele Consiliului 
pentru cultură și învățămînt al 
R. S. Macedonia. A vorbit apoi 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România la Belgrad, Aurel Măl- 
nășan.

In cadrul expoziției vor fi pre
zentate și filme românești de scurt 
metraj.

• ÎMPĂRATUL Hirohito al 
Japan! ei l-a primit joi pe I. Fa- 
lețkis. președintele So vie tal ■! 
Naționali ti iilor al Sovietului 
Suprem aJ VKS S . tare teem « 
vizita la Tekie. M invitării 
președinților celor dani camere 
ale Parlamenta lai japonex

Anterior L Palețkis a avut 
latre vederi cu premierul Eisaku 
Salo și cu ministrul de externe 
Kiichi Aichi.

SESIUSf K PARLAMESTUl
DIS BUDAPESTA

clădi- 
din 

sesiu-

• LA 17 aprilie. în 
rea Parlamentului 
Budapesta s-a doschis 
nea Adunării de stat a R.P. 
Ungare. La lucrările sesiunii 
participă Janos Kadar. prim- 
secretar al C.C. al P.M.S.U., 
Losonczi Pal, președintele 
Consiliului Prezidențial,
Jeno Fock. președintele gu
vernului și al ti conducători 
de partid și de stat.

La ordinea de zi a sesiunii 
figurează aprobarea unor 
legi privind dreptul de au
tor. protecția invențiilor și 
alte probleme curente.

Lucrările sesiunii continuă.

R. P. BULGARIA. — Noi blocuri de locuinfe la Sofia

Era o zi frumoasă, senină 
de vară. înainte ca avionul 
să aterizeze pe aeroportul 
din Geneva, de la înălțimea 
lui obținem o primă imagine 
a Elveției : țara aceasta se 
înfățișează ca un platou pre
lungit pînă în lanțul supe
rior al munților Jura în Vest 
și Alpi în Sud-Est, — bariere 
naturale Ia frontiera cu 
Franța și, respectiv, Italia. 
Alpii ocupă 3/5, adică 58% 
din suprafața Elveției, care 
totalizează 41 288 km2. Platoul 
elvețian este puțin obișnuit 
ca aspect, întindere și mai 
ales ca înălțime ; dacă în
treaga Elveție ar fi nivelată, 
ea s-ar afla la 1 350 m deasu
pra nivelului mării. Relieful 
Elveției este însă neașteptat 
de original ; pe lingă acest 
platou cuprinzi cu privirea o 
varietate rar întîlnită a pei
sajului : lanțuri de munți se
meți cu vîrfuri de peste 
3-4000 m.. văi domoale. lumi
noase sau, dimpotrivă, sălba
tice, imense cimpuri de ză
padă, ghețari, torenți vio
lent! și cascade abrupte, po- 
iene etc. Numeroase lacuri 
alpine dintre care cele mai 
vestite sint Lemanul și Con
stanța cu peste 500 km’, com
pletează farmecul și origina
litatea Elveției.

Ceea ce dă însă viața și 
farmec peisajului elvețian 
este poporul acestei țări. 
Dacă aparent fiecare can-

Referlndu-ne la Industria 
elvețiană, la faima unor pro
duse ale acesteia pe piața 
mondiala nu poți omite in
dustria de ceasornice. A- 
ceasta ocupă unul din locu
rile de frunte în economia 
Elveției. Ce poate fi mal 
concludent în acest sens de- 
cît faptul că Elveția produce 
aproximativ 44 milioane de 
ceasuri din care 978/« Efint 
destinate exportului — ceea 
ce echivalează cu 50% din 
producția mondială și repre
zintă ca venit peste 1 mili
ard de franci elvețieni ? Cea
sornicele fac parte de altfel 
din pitorescul acestei țări. 
Căci nu numai la Chaux-de- 
Fond, le Locle, Bienne, Neu- 
châtel, dar pretutindeni în 
Elveția abundă magazine 
vitrine și interioare da
te abundent cu fel re! de 
ceasuri, îneît magazinele a- 
cestea pot fi asemănate unor 
muzee orologice.

La Geneva, oraș atît de 
animat astăzi, cu mulți stră
ini de pe toate meridianele 
globului, turiști (turismul 
constituie o sursă importantă 
pentru bugetul federal al 
Elveției — numărul celor 
care vizitează astfel această 
tară ridicindu-se uneori anu
al la petite 5 milioane), oa
meni de afaceri, diplomat! 
etc., am căutat un loc de re
paus. Pașii m-au purtat pe 
malurile Rhonului care „taie“

NOTE

Timp și peisaj in 

„țara cantoanelor"

ton din cele 22 cît numără 
această țară formează o enti
tate demografică aparte. El
veția fiind un stat multi
national (repartiția populației 
după limba maternă se pre
zintă astfel : germana 74,4%, 
franceza 20,2%, italiana 4,1%, 
retoromana 1% și 0,2% alte 
limbi), elvețienii au multe 
trăsături comune : sînt oa
meni harnici, care muncesc 
cu talent, imaginație și pasi
une, M-a impresionat imagi
nea caselor din așezările ru
rale, de o curățenie exem
plară, construite cu gust și 
frumos îngrijite. împodobite 
cu flori la ferestre, — așe
zate toate cu fața sipre soare. 
Multe din aceste locuințe 
plasate pe cornișele unor 
dealuri parcau niște jucării 
frumos colorate — element 
de prim plan într-un imens 
tablou avînd ca decor si per
spectivă suprafețe cu viță de 
vie sau pomi fructiferi, cul
turi așezate în trepte prin- 
tr-o dăltuire măiastră a unor 
dealuri sau versante abrupte. 
Iu Elveția fiecare metru pă
trat de pămînt considerat 
util este valorificat. Faptul 
este explicabil : în această 
țara muntoasă cu un climat 
umed agricultura este defa
vorizată datorită asprimii 
climatului, a multitudinii te
renurilor neproductive (23,6% 
din suprafața țării), a nume
roaselor lacuri, ghețari și 
versante stîncoaae sterile. 
De altfel. Elveția n-ar putea 
să trăiască decît 182 de zile 
cu griul pe care-1 cultivă. 
In condițiile date, regiunile 
mai favorizate sînt destinate 
culturilor furajere (9/10 din 
suprafața cultivată) și creș
terii animalelor (80% din va
loarea producției agricole to
tale).

In ceea ce privește indus
tria, Elveția s-a orientat spre 
acele ramuri care presupun 
un minimum de materii pri
me și mină de lucru califi
cată : industria mecanică, 
chimică, farmaceutică, a a- 
paratelor electrice medicale, 
a instrumentelor optice, ma
șinilor de calcul, textilă.

In două orașul, spre cheiul 
și podul Mont-Blanc. In par
tea de jos a podului, pe o 
cale de acces am ajuns pe 
insula J.J. Rousseau, unde 
se poate admira statuia cele
brului scriitor romantic năs
cut la Geneva. Luînd loc pe 
o bancă, privind statuia, gîn- 
durile te poartă cu două se
cole în urmă, cind Geneva 
era dennmită ,.capitala gîn- 
dirii". In secolul 18 viața in
telectuală a Genevei era în
floritoare, printre contempo
ranii lui Rousseau se numă
rau : D-na d'Epinay, banche
rul Necker și fiica sa Germa
ine, viitoarea doamnă de 
Stael, doctorul Tronchin, sa
vantul și alpinistul Saustfurc, 
pictorul Liotard, Voltaire.

Părăsesc insula Rousseau, 
pentru a mă îndrepta spre 
locurile care conferă pe bună 
dreptate Genevei renumele 
de a fi o „capitală a diplo
mat iei“.

In Piața Națiunilor, se ri
dică clădirea modernă, cu 
multe etaje, a Palatului Na
țiunilor, care adăpostește 
sediul mai multor orga
nisme internaționale ale 
O.N.U, Cu stimă și mîn- 
drie patriotică te gindești că 
de aici, din Geneva, Nicolae 
Titulescu, diplomatul român 
de reputație internațională, a 
apărat înainte de război, la 
Liga Națiunilor, ideea orga
nizării unui sistem de secu
ritate europeană. Astăzi, în 
aceleași locuri, reprezentanții 
României socialiste militează 
pentru afirmarea ideilor de 
pace și înțelegere între po
poare, pentru o Europă a 
păcii și colaborării. Silueta 
altor clădiri (O.M.S., B.I.E.)
vine să întregească imaginea 
Genevei ca centru al coope
rării europene și internațio
nale.

Am părăsit Elveția cu im
presii frumoase despre o ța
ră și un popor harnic și paș
nic, care timp de peste un 
secol și jumătate n-a cunos
cut dramele războiului și 
care este sincer atașat idea
lurilor de pace.

DAN MIHAIL
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