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Vineri, au luat sfîrșit lucrările 
celei de-a Vll-a Conferințe a 
Uniunii Asociațiilor Studențești 
din România, desfășurate timp de 
trei zile în sala Palatului Marii 
Adunări Naționale.

La ședința de închidere au 
luat parte tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Gheorghe Apostol. 
Emil Bodnaraș, Chivu Stoica. 
Paul Niculescu-Mizil, Virgil Tro- 
fin, Ilie Verdeț, Janos Fazekas. 
Petre Lupu, Manea MSnescu 
Leonte Răutu, Gheorghe Stoica. 
Vasile Vîlcu, Ștefan Voitec, Iosif 
Banc, Petre Blajovici, Dumitru 
Coliu, Emil Dragânescu, Dumi- 
If Popa, Dumitru Popescu, Mi
hai Dalea, Vasile Patilinef.

Sosirea conducătorilor parii 
dului și statului în mijlocul stu
denților a prilejuit o manifestare 
calda, înflăcărată, plină de entu
ziasm tineresc. Studente oferă 
flori tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și celorlalți conducă
tori de partid și de stat. Minute 
în șit se aplaudă puternic, sute 
de glasuri ovaționează pentru 
Partidul Comunist Român, pentru 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Ești 
expresia emoționantă a atașame 
tului și dragostei fierbinți a tine 
retului universitar față de partid 
a recunoștinței pentru condițiile 
de viață și învățătură asigurate 
studențimii, pentru perspectivele 
luminoase deschise în opera de 
desăvîrșire a construcției socia
liste.

Ca invitați, în sală se aflau 
membri ai C.C. al P.C.R. și ai 
guvțftnului, conducători ai unor 
instituții centrale și organizații 
obștești, personalități ale vieții 
științifice și culturale, rectori ai 
instituțiilor de învățămînt supe
rior, profesori universitari și alte 
cadre didactice, activiști de 
partid, ai U.T.C. și U.A.S.R., ti
neri muncitori din întreprinderile 
Capitalei, elevi din ultimele clase 
de liceu.

De la tribuna conferinței a fost 
anunțată componența Comitetu
lui Executiv al Consiliului 
U.A.S.R., ales în prima ședință a 
Consiliului.

Noul președinte al Consiliului 
U.A.S.R., tovarășul Traian Ște- 
fănescu, a mulțumit pentru în
crederea acordată și a exprimat 
angajamentul studențimii noastre 
de a înfăptui sarcinile încredin
țate de partid.

(Continuare în pag. a 11-a)

Cuvintarea tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

Dragi tovarăși ți prictmL

Îmi este deosebit de plărot 
sa mă întîlnese cb reprezen
tanții studențimii noastre și 
să particip, împreună cu cei
lalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului, la înche
ierea Conferinței Uniunii Aso
ciațiilor Studențești din Româ
nia. Folosesc acest prilej pen
tru a vă adresa dumneavoa
stră, delegați la Conferință, tu
turor studenților patriei, an 
cald salut din partea Comite
tului Central aJ Partida lui Co
munist Român. a CoaaiUtlai 
de Stat și a CoBsitiulai de 
Miniștri al RepabUefi Socia
liste Kamânia. -Vii aplauzeu

Reunind exponențH stadro
ților din toate centrele univer
sitare, activul de bază al or
ganizațiilor studențești. Con
ferința a devenit forul cei mal 
autorizat al studențimii româ
nești. Acum, la încheierea 
Conferinței, putem afirma cu 
deplină satisfacție că lucrările 
ei au avut un caracter profund 
pozitiv. în cadrul discuțiilor 
au luat cuvîntul un mare nu
măr de studenți din toate cen
trele universitare și din dife
ritele domenii ale invâțămîn- 
tului superior — români, 
maghiari, germani și de alte 
naționalități. Dezbaterile largi, 
care au avut loc, au fost pă
trunse de spirit de răspundere 
față de problemele cele mai 
arzătoare ale procesului de in- 
vățămînt, ale vieții universi
tare, studențești, ale întregii 
activități de formare a viitori
lor intelectuali din patria 
noastră, constructori ai socia
lismului și comunismuluL (A- 
plauze puternicei.

Te drept cuvint, mulți vor
bitori s-au referit in cad rol 
Conferinței la succesele obți
nute în ridicarea nivelului în- 
vățămîntului nostru superior. 
După cum se știe, pe baza ho
tă firilor plenarei Comitetului
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m erați vorbitori s-au referit, 
de asemenea, in Conferință la 
lipsurile unora din producții
le noastre litcrar-artistice, la 
rolul deosebit de important ce 
revine artei în îmbogățirea 
vieții spirituale a tineretului, 
in formarea conștiinței sale 
socialiste. Este îmbucurător 
faptul eă viitorii intelectuali 
ai țării se preocupă cu atita 
seriozitate de problemele evo
luției culturii noastre. Intr-a
devăr. ie scrie, ae creează 
in că puțin pentru tineret, pu
ți» din operele apărate abor
dează eu temeinicie marile 
proteine sociale care intere
sează tinăra generație ee se 
pregâieție să intre in viață 
pentru a duce mai departe 
marea ctitorie socialistă a Ro
mâniei Sperăm că îndemnu
rile studenților vor găsi ecoul 
cuvenit in rîndnl 
de artă, ele fiind 
concludent asupra 
lor culturale ale
studios de azi, asupra a ceea 
ce așteaptă el din partea fău
ritorilor de frumos. Cred că 
Uniunea Scriitorilor și celelal
te uniuni de creație vor trage 
învățămintele necesare — nu 
asa cum s-au oglindit in euvin- 
tul reprezentantului Uniunii 
Scriitorilor la conferință — ci 
mult mai serios, pentru ea 
intr-adevăr arta, literatura 
să joace un rol mai impor
tant in formarea conștiinței 
socialiste a tineretului patriei 
noastre (Vii aplauze).

Țin să subliniez încă o dată 
necesitatea ea tuate mijloacele 
noastre de informare și de pro
pagandă. toate forțele n aurire, 
ideologice și culturale, să acți
oneze in mod concertat pentru 
făurirea concepției materia
list -dialectice a tinerei gene- 
rațiL pentru ednearea staden- 
țuail noastre, ea șl a intregu-

oamenilor 
un Indiciu 
preferințe- 
tineretului
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Desfâșurîndu-și lucrările în atmosfera de entuziasm creator 
cu care întregul popor participa la vastul proces de desăvârșire 
a construcției socialiste, la îndeplinirea mărețelor obiective 
consacrate dezvoltării multilaterale a națiunii noastre socia
liste aflate în pragul memorabilului jubileu — împlinirea unui 
sfert de veac de la Eliberarea patriei de sub jugul fascist — 
și al celui de al X-lea Congres al partidului, Forumul tineretu
lui universitar din România vâ transmite cu profundă emoție 
sentimentele de dragoste fierbinte și profunda devoțiune pe 
care studențimea patriei le nutrește pentru Partidul Comunist 
Român, pentru conducerea sa înfeleaptâ și clarvăzătoare, pen
tru dumneavoastră personal, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu.

Dezbaterile ConTerinței au reliefat adeziunea cu care stu
dențimea a primit, în unanimitate, Directivele Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român și Legea învăfămîntului, 0 
căror aplicare, integrată armonios și necesar în vastul ansam
blu de măsuri adoptate pentru perfecționarea continuă a eco
nomiei naționale, a vieții de stat și obștești, a declanșat noi 
energii și avînturi, stimulînd potențialul nostru creator.

Fâcînd, sub imperativele deplinei maturități și responsabili
tăți sociale, o amplă'analiză a activității desfășurate în am
fiteatre și laboratoare, în domeniul pregătirii politico-ideolagice 
și culturale, relevînd succesele obținute de organizațiile noastre, 
am stabilit în același timp, în spiritul hotărîrii ferme de a ne 
contopi energiile tinerești cu fluxul creator al întregului popor, 
Aoi măsuri de perfecționare a muncii profesionale și obștești, 
menite să ridice pe o treaptă superioară activitatea noastră de 
viitor.

Animați de înalte simțăminte patriotice, exprimăm cu acest 
prilej nețărmurita noastră recunoștință clasei muncitoare, țără
nimii, intelectualității, întregului popor, conducerii partidului și 
statului nostru pentru grija și solicitudinea cu care sîntem încon
jurați, pentru condițiile optime de studiu și viață ce ne sînt 
create in orînduirea noastră socialistă, pentru posibilitățile tot 
mai largi oferite studențimii de a se pregăti temeinic pentru 
muncă, de a se manifesta ca factor activ al vieții universitare și 
sociale.

Râspunzînd cu elan tineresc încrederii pe care ne-o acordă 
partidul comunist, întregul nostru popor, sîntem hotărîți să nu 
precupețim nici un efort pentru a deveni specialiști capabili 
să răspundă cu competența cerințelor actuale și de perspectivă 
ale economiei, științei și culturii naționale, ale edificării socia
lismului si comunismului în patria noastră. Conștienți de nece
sitatea de a ne clădi cunoștințele profesionale pe fundamen
tul învățăturii marxist-leniniste despre lume și viată, vom milita 
neobosiți pentru dobîndirea unei solide culturi marxiste, Lcare 
ne înarmează cu criterii științifice de abordare a fenomenelor 
politice și sociale, cu convingeri politice ferme, cu înțelegerea

(Continuare în pag. a Il-a)

Conducătorii de partid fi de stat in mijlocul studenților

ZILE HGTĂRl'OARE PENTRU 
RECOLTA ACESTUI AN

Vremea bună, vremea lucrări
lor de efeap. s-a in cal at deplin 
in toate drepturile ei si în ju
dețul Vranrea. De aceea, ni se 
nare de prisne a mai aminti că 
te aceaată perioadă fiecare oră 
trebuie fnsrtiâcată la maximum 
pentru a adnee în cât mai scurt 
timp h n h fiecare unitate. 
DÎazMirile de activitate, pentru 
că lucrări care ta anii trecuti 
la armați dază erau încheiate 
tau cu mult ta avans, sînt acum 
mult rămase ta urmă, soliciți nd 
o masivă concentrare de forte. 
Si nu putem xxine că in județ 
nu aînt unită ti unde s-au depus 

*e deoun eforturi deosebite 
ta această direcție. In coopera
tivele agricole ca cele din Mi- 
hălceni. Ciorăști, Spătăreasa, 
Tătărani, vi altele, unde fie
care zi bună de lucru este folo
sită din plin, mașinile și ate
lajele sînt utilizate Ia în
treaga lor capacitate, iar mun
ca bine organizata, lucrările 
la culturile din prima epocă 
«înt deja încheiate și s-a 
trecut masiv la Insămînța- 
rea porumbului. Aceste rezul
tate aînt însă dacă privim si
tuația pe ansamblul județului, 
cazuri rare. Culturile din prima 
epocă au fost tasămîntate pe 
întregul județ, doar cu ceva 
peste 50 la aută din cele 12 338 

hectare cite au prevăzut unită
țile agricole pentru acest an, 
nemaivorbind că din întreaga 
suprafață de 76 674 hectare ce 
trebuiau însămânțate în actuala 
campanie, s-a realizat mai puțin 
de un sfert Cazurile rămmerii 
în urmă nu au ca rezultat efec
tul timpului prielnic întirziat, 
motiv îndeobște invocat cît 
deficientele de organizare și 
coordonare a muncii. Constată-

CAMPANIA 
AGRICOLĂ DE 

PRIMĂVARĂ
rile raidului nostru reliefează 
faptul că în multe unități lucră
rile din actuala campanie mai 
eînt, încă, privite de către spe
cialiști și consiliile de condu
cere ale acestora, drept acțiuni 
de perspectivă. La Gologanu, 
unde din 2 300 hectare nu sînt 
fnsămîntate decit 200 hectare, 
președintele cooperativei agri
cole, Iancu Turcitu, îți poate 
demonstra din birou că pe nici 
o tarla nu se poate lucra. Tîr- 
ziu. însă, după ora prânzului, 
cînd în unitate și-a făcut apa

riția directorul direcție! a- 
gricole județene, tov. Vasile 
Mălutan, toate tractoarele și 
mașinile care până atunci stătu
seră aliniate și-au găsit destul 
teren bun de lucru. Un calcul 
ne arată că dacă se lucrează în 
ritmul actual, ar fi necesare 
încă 30 de zile pentru termina
rea însămîntărilor, iar aceasta 
înseamnă un lucru de n^admis. 
în astfel de situații sînt multe 
cooperative agricole de produc
ție printre care și cele din Slo
bozia. Ciorăști, Borteasca, Pri- 
secani care au de însămânțat su
prafețe între 1 000 și 2 000 și 
ceva de hectare.

Acut se impune în județul 
Vrane ea și problema lucrărilor 
din viticultură. Din suprafața 
de 23 753 hectare cu vie lucră
rile de tăiere pînă în prezent 
nu sînt efectuate decit pe apro
ximativ 20 la sută. Dacă adău
găm și faptul că pe cele 1 300 
hectare planificate a ee executa 
plantări noi de vie nu 8-a pus 
în pămînt nici un fir, se înțe
lege că o asemenea stare de lu
cruri este destul de îngrijoră
toare. în toate unitățile agri-

N. COȘOVEANU

(Continuare în pag. a IV-a)
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A V/I-A CONFERINȚA A U. A. S. R.
CHEMAREA

adresată întregii studențimi
Studenți 

și studente,
Noi, delegații la cea de-a 

Vil-a Conferință a Uniunii A- 
sociațiilor Studențești din 
România, aleșii voștri din 
toate centrele universitare 
ala țârii, întruniți pentru 
a ne îndeplini mandatul 
ce ni l-ați încredințat, dînd 
glas sentimentelor de înaltă 
responsabilitate, care au ani
mat dezbaterile Conferinței, 
ne folosim de acest prilej pen
tru a exprima, în numele în
tregii studențimi, nețărmurita 
dragoste, respectul profund și 
Statornica recunoștință ce le 
purtăm muncitorilor, țăranilor, 
intelectualilor, făuritorilor ne
obosiți al bunurilor materiale 
și spirituale de care benefi
ciem din plin, întregului 
nostru popor, Partidului Co
munist Român, conducătorul 
investit de istorie al națiunii 
române, călăuzitorul iubit al 
tinereții noastre.

Prezența conducătorilor de 
partid și de stat la lucrările 
Conferinței noastre constituie 
o nouă expresie a atenției și 
dragostei cu care sîntem în
conjurați de partidul și po
porul nostru. Cuvîntarea ros
tită în cadrul conferinței de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al Comite
tului Central al Partidului 
Comunist Român, aprecierile 
înalte și îndemnurile adresate 
atudențimii și organizației sale, 
au multiple semnificații pen
tru formarea noastră ca Inte
lectuali, comuniști, devotați 
poporului, ne obligă să ne spo
rim eforturile, să ne îmbună
tățim activitatea de pregătire 
multilaterală pentru a putea 
contribui din plin la înfăptui
rea politicii partidului, la tri
umful socialismului și comu
nismului pe pămîntul Româ- 
pieL

Conferința noastră, în de
plin consens cu voința întregii 
studențimi, a afirmat încă o 
dată adeziunea totală la poli
tica marxist-leninistă, consec
ventă și creatoare, promovată 
de partidul și statul nostru, 
politică în care vedem întru
chipate interesele și aspirațiile 
vitale ale întregii națiuni, nă
dejdile sale cele mai scumpe, 
încrederea în prezentul și 
viitorul patriei — socialismul 
și comunismul. Sîntem mîn- 
drl și fericiți că anii tine
reții și studenției noastre co
incid cu o etapă glorioasă din 
Istoria socialistă a patriei, is
torie în ale cărei pagini nemu
ritoare au fost înscrise în cei 
25 de ani victorii mărețe, a 
fost consfințită izbînda defi
nitivă a socialismului pe stră
vechile meleaguri românești. 
Știm bine că elanul construc
tiv al poporului nostru, biru
ințele sale pe toate fronturile 
propășirii materiale și spiri
tuale îșl au temeiul în însu- 
Cețitorul program elaborat de 
partid, în dăruirea cu care în
tregul popor muncește fără 
preget centru înfăptuirea lui 
neabătută.

Ca oameni tineri, care ne 
făurim viitorul, nu putem să 
nu privim cu entuziasm pers
pectivele mărețe care se des
chid patriei noastre prin a- 
ceastă uriașă revărsare de 
energii, prin eforturile una
nime care se fac pentru per
manenta și mutilaterala ascen
siune a societății, pentru per
fecționarea neîncetată a ac
tivității din fiecare domeniu 
al construcției socialiste. Viața 
tinerel generații însăși, meni
rea șl locul ei în dinamismul 
acestor prefaceri de care se 
bucură virtuțile sale specifice, 
puterea de dăruire și matu
ritatea conștiinței.

Cu o vie satisfacție, noi, stu
denții Întregii țări, am primit 
programul amplu și clar pe 
care partidul și statul nostru, 
prin Directivele Comitetului 
Central și noua Bege a învă- 
țămîntului le-au pus la teme
lia dezvoltării pe mai departe, 
a perfecționării și moderni
zării școlii noastre de toate 
gradele, a învățămintului su
perior, ca o condiție impor
tantă a progresului pe care 
țara noastră năzuiește să-I re
alizeze în făurirea noii sale 
civilizații materiale și spiri
tuale, în înaintarea cu pași 
siguri spre comunism.

Ca tineri aflați pe băncile 
facultăților, sîntem recunoscă
tori conducerii partidului și 
statului nostru pentru grija, 
preocuparea stăruitoare de a 
da pregătirii noastre o bază 
teoretică și practică tot mal 
solidă, de a ne oferi nu numai 
nouă, ci șl celor ce vor veni 
după noi la izvoarele mereu 
Întinerite! Alma Mater, o pers
pectivă gi mal cuprinzătoare 
a științei și culturii.

Fructlflctnd din plin aceste 
îmbunătățiri multiple ale con
ținutului șl formelor de in
struire, sub îndrumarea dis
tinșilor noștri profesori — că
rora le exprimăm șl în acest

moment sărbătoresc gratitudi
nea noastră — sîntem chemați 
să impunem pregătirii noastre 
noi și imperioase exigențe.

Considerăm că datoria noas
tră supremă de tineri crescuți 
în anii socialismului, de vii
tori intelectuali comuniști, 
este de a răspunde acestei 
griji prin strădaniile de azi și 
de mîine în amfiteatrele uni
versitare șl în marele amfi
teatru al patriei, de a ne mani
festa prin tot ceea ce facem 
ca reprezentanți demni ai unei 
generații angajate cu toate 
forțele, cu devotamentul și 
entuziasmul său la opera de 
desăvîrșire socialistă a patriei.

Colegi și colege, 
studenți de pe 
băncile tuturor 
amf iteatrelor 

tării!
Expresia cea mai grăitoare 

a dăruirii noastre patriotice 
să fie rezultatele tot mai bune
obținute în pregătirea profe
sională și politică, înțelegerea 
tot mai profundă de către noi 
toți a responsabilităților so
ciale pe care le implică viitoa
rea noastră muncă în specia
litate, hotărîrea de a fi mereu 
la înălțimea marilor îndatoriri 
și exigențe pe care construcția 
socialismului le impune. Mă
sura deplină a recunoștinței 
pentru condițiile de viață și 
studiu propice formării noas
tre ca specialiști cu o înaltă 
competență, s-o dea îndepli
nirea responsabilă a obligației 
noastre primordiale — învă
țătura, izvorul unic al cunoș
tințelor vaste pe care viitoa
rea profesie ni le solicită.

Să facem din studiul indi
vidual tenace, din frecventa
rea bibliotecilor, din pregăti
rea temeinică a aeminariilor, 
din efectuarea cu seriozitate 
a lucrărilor de laborator și a 
practicii cauza muncii de fie
care zi. rațiunea înaltă a pre
zenței noastre pe băncile fa
cultăților.

Sîntem conștienți că o pre
gătire completă, multilaterală 
pentru muncă și viață nu e 
posibilă decît dezvoltînd cele 
două laturi ale personalității 
noastre — competența științi
fică și concepția înaintată, mi
litantă, de intelectuali comu
niști.

Răspunzînd îndemnurilor 
partidului nostru, să stăpînim 
în toată complexitatea el me
toda sigură de cercetare a 
dezvoltării societății, de înțe
legere a sensurilor în care 
evoluează lumea contempo
rană, de cucerire a universu
lui vast al cunoașterii umane 
— materialismul dialectic și 
Istoric ; să ne formăm o solidă 
cultură filozofică marxistă, să 
ne însușim neîncetat și în 
adîncime principiile politicii 
științifice a partidului, linia 
pe care o urmează ferm în în
treaga sa activitate pusă în 
slujba înfloririi patriei, a feri
cirii poporului. Să ne formăm 
ca militanți comuniști, capa
bili să contribuim la afirma

COMITETULUI CENTRAL AL
PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN,

rea și promovarea pozițiilor 
ideologice înaintate ale parti
dului nostru, în marile con
fruntări de idei ce se desfă
șoară în prezent în știință și 
cultură.

SĂ facem, stimați colegi, 
din frumoasa vîrstă a studen
ției o vîrstă cu adevărat de 
aur, asigurîndu-ne o complexă 
și tot mai înaltă împlinire in
telectuală, convingeri politice 
șl ideologice ferme, o temei
nică pregătire de specialitate, 
teoretică și practică, pe care 
s-o putem pune în slujba cauzei 
progresului patriei socialiste.

Nu există crez care să facă 
mai mare cinste unui intelec
tual comunist — viitorul in
giner, profesor, medic, cerce
tător, creator de cultură — 
decît năzuința fierbinte de 
a-și închina patriei în plină 
ascensiune spre culmile civi
lizației și culturii toate forțele, 
priceperea și talentul, energia 

și îndrăzneala tinereții, de a 
fi mereu prezent la datorie, 
acolo unde țara are nevoie de 
mintea și brațele sale.

Studentl
și studente, 

uteciști 
și uteciste,

Conferința noastră a marcat 
un moment important în viațrf 
organizațiilor de tineret din 
facultăți, în activitatea obș
tească a studenților. Statutul 
Uniunii Asociațiilor Studen
țești — organizație unică, po
litică șl profesională, a stu
dențimii, parte integrantă a 
Uniunii Tineretului Comunist, 
creează cadrul favorabil pen
tru dezvoltarea și îmbunătăți
rea pe toate planurile a acti
vității noastre, pentru o pre
zență mai activă ta viața uni
versitară. in întreaga vtati 
social-poiltîcă a țării.

Să face i ca aceste măsuri 
de perfecționare a vieții noas
tre de organizație s ducă la 
valorificarea întregii experi
ențe a mișcării noastre stu
dențești, a mișcării comuniste 
de tineret ta genere, să con
stituie un nou imbold pentru 
afirmarea inițiativelor tuturor 
organizațiilor și studenților ta 
înfăptuirea obiectivelor și sar
cinilor pe care partidul Ie pune 
ta fața organizației noastre 

studențești, ta fața studențimii 
României socialiste.

Colegi și colege,
Dînd expresie deplină, și cu 

acest prilej, convingerilor pa
triotice și internaționaliste ale 
întregii studențimi, la Confe
rința noastră am afirmat tacă 
o dată, cu putere, sprijinul 
unanim șl susținut pentru ac
tivitatea internațională a par
tidului și statului, îndreptată 
spre întărirea legăturilor fră
țești cu toate țările socialiste, 
spre consolidarea unității de 
acțiune a mișcării comuniste 
și muncitorești, a tuturor for-

țelor revoluționare șl anti- 
imperiallste, spre afirmarea 
solidarității efective cu popoa
rele care luptă pentru cuceri
rea și apărarea libertății na
ționale și sociale. Aprobăm și 
susținem eforturile depuse de 
partidul și statul nostru pentru 
dezvoltarea relațiilor cu toate 
statele, indiferent de orîndui- 
rea socială, pe baza principii
lor respectării independenței 
și suveranității naționale, a e- 
galității în drepturi, neameste
cului In treburile interne, sti
mei și avantajului reciproc, 
convinși fiind că numai o ase
menea politică slujește cauzei 
păcii și securității popoarelor, 
progresului social, eliberării 
omului și omenirii de toate 
vicisitudinile șl ororile războ
iului și oprimării.

Conferința s-a angajat, în 
numele organizației noastre, 
al întregii studențimi, să tran
sforme adeziunea totală la po
litica externă a partidului și 
statului nostru intr-o activi
tate susținută pentru afirma
rea principiilor care stau la 
baza acestei politici, pentru 
întărirea legăturilor cu stu
dențimea din toate țările so
cialiste, pentru cooperare largă 
cu organizațiile studențești și 
tineretul universitar din in-
tre^ga lume, ta vederea spo
ririi aportului tinerei noastre 
generații la statornicirea unui 
climat de pace și înțelegere 
intre popoare, la promovarea 
progresului social

Student! 
și studente,

Conferința noastră ș*-a des
fășurat lucrările in .mbi.nț. 

intuhii creator fără prece
dent cu care întregul popor 
tntîmpsnă cea de-a 25-a ani
versare a Eliberării patriei de 
sub jugul fascist. S3 August 
1944 reprezintă un aci istorie, 
care vorbește singur despre 
vitalitatea și capacitatea po
porului român. condus de par
tidul ocmunișrilar. pentru e-p 
lua ta stăpizure ocz -.i ăe a 
tăiai a risiă nouă, I-oeră 4* 
orice asuprme. dreaptă și dem
nă. pe măsura iptrizuhd de sa
crificiu și năzuinței seculare a 
poporului nostru spre progres 
p bunăstare.

Tot ta acest an va avea loc 
cel de-al X-lea Congres al 
partidului — eveniment care, 
fără îndoială, re va înscrie ca 
un nou și important moment 
ta ascensiunea necontenită a 
țării pe drumul socialismului 
și comunismului.

Să intimpinăm urările eve
nimente care fac să strălu
cească acest na, eu elanul in 
muncă speciile tinereții, prin 
îmbunătățirea generală a ac
tivității noastre profesionale și 
obștești, printr-e prezență 
entuziastă, alături de întregul 
tineret, la marile acțiuni care 
vor cinsti măreața aniversare 
a Eliberării, să ne integrăm 
eforturile in uriașa desfășurare 
de energii creatoare cu care 
poporul glorifică istoricele sale 
izbînzi, dînd viață idealului 
suprem spre care ne conduce 
cu înțelepciune și fermitate 
Partidul Comunist Român!

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I) 1 

clară o perspectivelor dezvoltării socie
tății contemporane.

Uniunea Asociațiilor Studențești din 
România se angajează să devină o pre
zentă tot mai activă în viata universi
tară, un sprijin de nădejde al partidului 
fientru aplicarea Directivelor Comitetu- 
ui Central al Partidului Comunist Ro- 

mîn, a prevederilor Legii învăjămîntului, 
aducîndu-și in acest spirit contribuția la 
valorificarea plenară a inițiativelor și 
propunerilor tineretului universitar, la 
fierfecționarea și modernizarea procesu- 
ui instructiv-educativ, la propășirea pe 

toate planurile a școlii noastre superi
oare. înțelegem astfel sa traducem in 
fapte devotamentul nostru fată de cauza 
Partidului Comunist Român, dăruirea cu 
care milităm pentru înfăptuirea politicii 
sale științifice și creatoare — chezășia 
tuturor izbinzilor și aspirațiilor noastre 
in făurirea unei vieți înfloritoare a în
tregului popor.

Exprimindu-ne adeziunea deplină și 
unanimă fa(ă de principiile politicii ex
terne a partidului și statului nostru, 
aprobăm și susținem eforturile neobosite 
pentru intărirea legăturilor de prietenie 
și colaborare frățeasca cu toate țările 
socialiste, pentru coeziunea mișcării co
muniste și muncitorești, a întregului 
front antiimperialist, pentru dezvolta
rea cooperării multilaterale cu toate sta
tele, indiferent de orinduirea lor social- 
politicâ, pentru respectarea cu strictețe 
in viața politică internațională a relați
ilor bazate pe independentă și suverani
tate națională, egalitate în drepturi, ne
amestec în treburile interne, stimă și 
avantaj reciproc. In promovarea susți
nută a acestor principii sănătoase orga
nizația noastră se angajează să acțio
neze consecvent, militînd pentru coope
rarea internațională studențească în spi
ritul idealurilor păcii și progresului so
cial, al respectului și înțelegerii între 
popoare.

învățînd cu ardoare, tnsușindu-ne no

bilele trăsături de intelectuali militanți, 
de luptători înflăcărați pentru triumful 
ideilor socialismului și comunismului, fă
găduim solemn poporului român, parti
dului comuniștilor. Comitetului său Cen
tral, dumneavoastră personal, mult iu
bite tovarășe Ceaușescu, că nu vom pre
geta nici o clipă de a ne îndeplini cu 
cinste și neistovit entuziasm angajamen
tele pe care ni le-am asumat în Confe
rința noastră. Apropiata sărbătorire a ce
lei de-a 25-a aniversări de la istorica 
victorie cucerită de poporul nostru, con
dus de partid, în August 1944, Congresul 
al X-lea al Partidului Comunist Român 
vor constitui pentru noi imbolduri hoiă- 
rîtoare în obținerea acelor înalte rezul
tate pe care poporul, patria, partidul le 
așteaptă de la noi.

"'om face totul — vă asigurăm — să 
tnai^. ^ățim, prin strădaniile noastre de 
azi și de mîine, nădejdile pe care și le 
pune în noi scumpo noastră patrie — 
leagănul luptei și năzuințelor celor mai 
îndrăznețe ale poporului și partidului nos
tru — Republica Socialistă România.

CONSILIUL U. A. S. R.
TRAIAN ȘTEFANESCU — președinte ; Zoe Elena Ceaușes- 

eu, Gheorghe Doea, Radu Enache, Lia Pop Pâcuraru, Kalman 
Pusztai, Mihai Stoica — vicepreședinți ; Sorin lonescu — 
secretar general ; Olga Brandl Waltraut, Viorica Bordeianu, 
Gheorghe Crețu. Titus Deac. Ion Oeleanu, Zamfir Dumitres- 
eu, Nicolae Irimie. Edita Kelemen, Bela Kristo, Ștefan Ne- 
eula. Maria Niculae, Nicolae Niculescu, Elena Preduna, Aure
lia Sălăjan. Adriana Sitaru. Nicolae Stoian, Gheorghe Tro
ian — membri.

Președinte ai Comisiei de cenzori ■ fost ales Gheorghe 
Milea.

In timpul lucrărilor Conferinței

ÎNCHEIEREA 

LUCRĂRILOR
(Urmare din pag. <0

p Aplauze puternice, prelungite, 
au răsunat în sala parlamentului 
atunci cînd tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a îndreptat spre tri- 
buna Conferinței, pentru a e» 
adresa studențimii.

Cuvintele secretarulut generai 
rd C.C. al PC.R., îndemnul mo
bilizator ai partidului au fost 
primite cu însuflețire, cu ovații 
clocotitoare. întreaga asistență, 
in picioare, aplaudă furtunos, în
delung. In continuare, intr-o de
plină și însuflețită unanimitate, 
delegații au adoptat Chemarea 
Conferinței adresată întregii stu
dențimi din Republica Socialistă 
România.

în încheierea Conferința, stu
denții intonează imnul „Trei cu- 
lori", imnul studențesc „Caudea- 
mus Igitur" ți „Internaționala". 
Acordurile acestor cintece răsună 
emoționant. Studenții scandează 
puternic, minute in șir, „P.C.R", 
„Ceaușescu", „Ceaușescu și stu
denții", Entuziasmul participan- 
ților la conferință exprimă voința 
celor peste 145 000 de studenți 
de pe întreg cuprinsul țării de a 
răspunde grijii și atenției cu care 
sînt înconjurați de orinduirea 
socialistă printr-o înaltă pregătire 
profesională și politică, printr-o 
muncă plină de devotament în
chinată poporului, cauzei parti
dului, ; iropășirii patriei noastre 
socialiste.

Luînd cuvîntul, tovarășul TRA
IAN ȘTEFANESCU, președinte
le noului Consiliu al U.A.S.R. a 
spus: Încheiem lucrările Confe
rinței noastre în prezența condu
cătorilor iubiți ai partidului și 
statului — nouă și neprețuită do
vadă a grijii și atenției deosebite 
de care se bucură studențimea 
patriei. Putem evidenția cu satis
facție că forul suprem al studen
țimii române a făcut un amplu 
bilanț al realizărilor din ultimii 
ani, analizînd profund, multila
teral, activitatea tineretului uni
versitar și a organizațiilor sale, 
încadrată în atmosfera generala 
de entuziasm creator care a cu
prins întregul popor. Conferința 
noastră a adoptat măsuri și do
cumente deosebit de importante 
care constituie un adevărat pro
gram mobilizator pentru toți stu
denții patriei, hotăriți să mun
cească cu dăruire pentru for
marea lor ca specialiști cu vaste 
cunoștințe teoretice și practice, 
militanți activi pentru înfăp
tuirea politicii partidului.

Am aprobat împreună proiec
tul de Statut al U.A.S.R. care se 
înscrie organic în continuitatea 
aplicării măsurilor stabilite de 
Plenara Comitetului Central al 
P.C.R. din noiembrie-decembrie 
1967 și răspunde nemijlocit ce
rințelor organizării activității ob
ștești a studențimii, într-un ca
dru unitar, ca parte integrantă a 
U.T.C, — organizația unică re
voluționară a tinerei generații <
din patria noastră.

In sala în care conducătorii (
partidului nostru au fost realeși 
recent, în entuziasmul întregii 
națiuni, în fruntea statului socia- * 
list român, am avut deosebita o- 
noare de a asculta cuvîntul tova- t 
rășului Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al C.C. al P.C.R.» 1
ale cărui aprecieri la adresa ti- r 
neretului universitar le-am pri- ( 
mit cu sentimentul major al răs- r 
ponderilor sociale ce ne revin și 
ale cărui prețioase îndrumări vor

constitui crezul de activitate ai 
întregii studențimi.

Pornind de la aceste indicații, 
de la țelul nobil de a spori con
tinuu contribuția la formarea u- 

“ nor specialiști de înaltă compe
tență, dă^uiți trup și suflet po
porului, partidului, cauzei con- 

1 strucției socialiste, asociațiile vor
’ ții să preia ți să dezvolte expe-
t riența pozitivă acumulată, vor
1 folosi căile și metodele cele mas
. eficiente, pentru desfășurarea ti

flei activități tot mai rodnice.
Conferința a Vll-a a U.A.S.R. 

' a adoptat hotărtri importante prin
1 contribuția tuturor delegpțUor
‘ care au chibzuit matur asupra

responsabilităților studențimii, în 
funcție de imperativele actuale și 
de perspectivă ale școlii româ
nești, ale economiei, științei și 
culturii socialiste. Datoria noas
tră, a tuturor participanților, a 
asociațiilor studențești este de a 
milita consecvent pentru apli
carea hotărîrilor stabilite, pentru 
a îmbogăți necontenit activitatea 
din institute $i facultăți.

In strînsă și deplină unitate cu 
întreg tineretul patriei din între
prinderi, instituții, școli și de la 
sate vom întimpina cu noi suc
cese cea de-a 25-a aniversare a 
Eliberării patriei și Congresul al 
X-lea al Partidului Comunist 
Român.

Mulțumim distinșilor noștri 
dascăli, conducătorilor ministere
lor și ai organizațiilor obștești, 
celorlalți invitați pentru onoarea 
ce ne-au făcut-o de a participa 
și contribui la reușita Conferinței 
noastre.

Convins că sînt tn asentimen
tul dy. și al întregii studențimi, 
permiteți-mi să mulțumesc din 
inimă conducătorilor partidului 
p» statului pentru cinstea deose
bită pe care ne-au făcut-o parti
cipând la Conferința noastră, 
pentru aprecierile și îndemnurile 
părintești adresate tineretului u- 
niversitar.

Vă asigurăm, iubiți conducă
tori ai partidului și statului, pe 
dumneavoastră personal, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că studenți
mea română este devotată cu în
treaga ființă partidului și po
porului nostru, că nu există pen
tru noi cauza mai înălțătoare fi 
dorință mai fierbinte decît pre
gătirea temeinică pentru a deve
ni slujitori de nădejde ai progre
sului și înălțării patriei — Re
publica Socialistă România,

★
In cursul dimineții, în conti

nuarea ordinii de zi, Conferința 
UA.S.R. a trecut la alegerea 
Consiliului U.A.S.R. și a Comi
siei de cenzori. Prin vot secret, 
delegații la Conferință au ales pe 
cei 97 membri și 28 membri su
dați ai Consiliului U.A.S.R., 
precum și pe membrii Comisiei 
de cenzori.

A fost aprobată, în unanimita
te, Rezoluția celei de-a Vil-a 
Conferințe a Uniunii Asociațiilor 
Studențești din România.

Participant la Conferință au 
adoptat, într-o atmosferă de en
tuziasm, o scrisoare adresată Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român, personal tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

(Agerpres) j
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lui tineret în spiritul ideilor 
comunismului, al devotamen
tului nețărmurit față de par
tid, față de patrie, față de in
teresele poporului, în spiritul 
solidarității internaționaliste 
cu cei ce muncesc, din 
întreaga lume. (Aplauze pu
ternice).

Dragi tovarăși.

Problemele învățămîntului 
superior, ale formării intelec
tualității preocupă, după cum 
e știut, studențimea din cele 
mai multe țări. Cunoașteți că 
în cursul anului 1968, ca șl la 
începutul acestui an, în nume
roase țări, studențimea, îm
preună cu mulți profesori, 
a ridicat cu hotărîre 
o serie de probleme cruciale 
legate de dezvoltarea instruc
ției publice și a științei, de 
orientarea educației generale 
a tineretului studios, de demo
cratizarea învățămîntului su
perior, de asigurarea condiții
lor care să permită tuturor ti
nerilor, îndeosebi tinerilor din 
mediul muncitoresc și țără
nesc, să pătrundă pe porțile 
școlilor superioare, de garan
tarea plasamentului în mun
că după absolvire, de certitu
dinea încadrării în viața so
cială a tinerei intelectualități.

O caracteristică generală a 
acestor mișcări studențești 
este că ele pornesc de la con
statarea necesității ca învăță
mîntul universitar să fie mal 
strîns legat de năzuințele ge
nerale ale oamenilor muncii, 
privitoare la democratizarea 
vieții publice, la realizarea 
unor transformări cu caracter 
progresist în structura socie
tății. In aceste preocupări se 
vădește dorința tineretului de 
a lua parte activă la soluțio
narea celor mal complicate 
probleme pe care le ridică 
dezvoltarea societății umane. 
Noi apreciem aceasta ca un fe
nomen pozitiv și avem convin
gerea că mișcările sociale ale 
tineretului, ale studenților, 
inspirate din dorința schim
bării rânduielilor burgheze, 
perfecționării organizării so
ciale în pas cu cerințele pro
gresului — indiferent că în 
cadrul lor sint diverse orien
tări — reprezintă un factor de 
seamă în lupta forțelor revo
luționare, antiimperialiste 
mondiale, în transformarea so
cialistă a lumii. (Aplauze înde
lungate).

In contrast cu situația din 
lumea capitalistă, socialismul 
a determinat în țara noastră 
o profundă democratizare a 
învățămîntului de toate gra
dele, inclusiv a celui univer
sitar, care a mers paralel cu 
procesul de îmbunătățire a 
concordanței dintre studiile 
superioare și cerințele dezvol
tării societății noastre, ale 
producției materiale și ale ac
tivității social-culturale. Ca
racterul democratic, cu adevă
rat popular, al școlii noastre 
superioare se oglindește cu 
pregnanță în structura pe ca
tegorii sociale a studenților, 
in faptul că din totalul stu
denților înscriși la cursurile 
cu frecvență regulată, peste 
53 la sută sînt fii de mun
citori șl țărani. Aceasta este 
dovada cea mai grăitoare că 
studențimea noastră se recru
tează astăzi din rîndul celor 
două mari clase muncitoare 
ale societății, din rîndul ma
selor care odinioară numai cu 
mari greutăți și sacrificii își 
puteau trimite fiii în școli su
perioare. Ceea ce a facilitat 
pătrunderea în școli a tinere
tului din mediul muncitoresc 
și țărănesc a fost faptul că, 
paralel cu ridicarea nivelului 
de trai al acestor categorii ale 
populației, statul a asigurat 
condiții materiale propice frec
ventării institutelor superioare 
de către toate categoriile so
ciale. Crearea de cămine și 
cantine, alocarea de burse, 
realizarea în fapt a gratuității 
învățămîntului — iată ce a fă
cut accesibilă școala supe
rioară fiilor tuturor celor ce 
muncesc din țara noastră, in
diferent de starea socială, de 
sex și naționalitate. Aceasta 
este una din marile cuceriri 
ale poporului nostru, o expre
sie a triumfului deplin al so
cialismului în România. (A- 
plauze puternice).

După cum este cunoscut, pe 
baza hotărîrilor Comitetului 
Central al partidului au fost 
adoptate o serie de măsuri pri
vind perfecționarea organi
zării activității universitare, 
dezvoltarea autonomiei, a de
mocrației universitare. Crea
rea senatelor și consiliilor uni
versitare exercită de pe acum 
un rol pozitiv în dezvoltarea 

învățămîntului nostru. Partici
parea reprezentanților studen
ților la aceste organisme cre
ează posibilitatea ca tineretul 
studios să-și aducă contribu
ția efectivă la desfășurarea 
în cele mai bune condiții a 
vieții universitare. Un rol 
important au în această direc
ție asociațiile studențești, care 
trebuie sa dezbată mai viu 
problemele care frămîntă ti
neretul universitar, să stimu
leze pasiunea și răspunderea 
studenților pentru buna pre
gătire științifică $1 să organi
zeze participarea studenților, 
aiît la îmbunătățirea procesu
lui de învățămînt, cît și la în
treaga viață socială și cultu- 
ral-artistică din universități.
O atenție importantă trebuie 
să acorde asociațiile studen
țești condițiilor de viață ale 
studenților, folosirii cît mai 
eficace a mijloacelor mate
riale puse de statul nostru la 
dispoziția acestora. Organiza
țiile de tineret din universi
tăți mai au mult de făcut pen
tru a-și îndeplini cum trebuie 
acest rol ce le revine în viața 
studențimii. Cred că se poate 
spune că dezbaterile și hotfirî- 
rile adoptate de Conferința de 
astăzi vor exercita o influen
ță pozitivă în îmbunătățirea 
activității organizațiilor stu
dențești. (Vii aplauze). Asocia
țiile studențești au datoria de 
a organiza totodată participa
rea mai activă a tineretului 
studios la munca și viața ge
nerală a societății noastre, la 
înfăptuirea mărețelor obiec
tive ale construcției socialiste. 
Prezența Uniunii Asociațiilor 
Studențești în cadrul Frontu
lui Unității Socialiste consti
tuie o expresie elocventă a 
rolului activ ce revine tinere
tului universitar în societatea 
noastră. In această ordine de 
idei este meritorie participa
re* maselor studențești la • 
serie de acțiuni cu caracter 
obștesc. I* acțiuni de muncă 
voluntară. Consider că asocia
țiile studențești au încă largi 
posibilități de a se manifesta 
în această direcție, de a an
trena tineretul nostru univer
sitar, alături de tinerii mun
citori, țărani șl elevi, la munca 
practică închinată propășirii 
patriei, Ia acțiuni patriotice 
care sa reprezinte un aport 
la lupta întregului popor pen
tru desăvârșirea construcției 
socialiste în România. (Vii a- 
plauze).

Este necesar totodată ca or
ganizațiile de partid cărora le 
revine un rol important în 
viața universităților, în activi
tatea organizațiilor studen
țești, să desfășoare o mun
că mai activă în institu
te și facultăți, să primeas
că un număr mai mare 
de student! în rindnrile lor. 
să asigure • îndrumare m*î 
operativă a organizațiilor stu
dențești, ajutindu-le în înde
plinirea sarcinilor de mare 
răspundere pe care Ie au. 
orientîndu-le în întreaga ac
tivitate profesională și de e- 
ducare comunistă a tineretu
lui. (Aplauze puternice).

Doresc să subliniez că hoti- 
rîrea pe care ați adoptai-* 
pentru unificarea organizații
lor de tineret din învătămintal 
superior, pentru crearea unei 
singure «rganhații a tineret*- 
lui universitar este justă ; eu 
va duce la înlăturarea u- 
nor serii de paralelisme și 
va da mai multă efica
citate activității organizații
lor studențești. In noile con
diții, asociațiile studențești — 
organizații ale Uniunii Tine
retului Comunist din învăță
mîntul superior — vor trebui 
s* se ocupe de toate proble
mele care privesc viața stu
dențească, atît de cele cu ca
racter profesional, economic 
și cultural, cît și de cele 
legate de educația comunistă 
a tineretului universitar (A- 
plauze îndelungate).

Doresc să menționez și în 
cadrul acestei conferințe că 
partidul și guvernul dau o 
înaltă apreciere muncii pe 
care o desfășoară valorosul 
nostru corp universitar și 
să-mi exprim convingerea că 
și în viitor. în spiritul directi
velor Comitetului Central, al 
hotărîrilor Conferinței națio
nale, cadrele didactice din 
învățămîntul superior vor ac
ționa cu toată hotărîrea pen
tru a ridica nivelul învăță
mîntului corespunzător dez
voltării științei mondiale, ce
rințelor construcției societății 
socialiste în România (Aplauze 
puternice). De asemenea, do
resc să menținez, încă o dată, 
aprecierea deosebită pe care 
partidul și guvernul o dau 
studențimii patriei noastre, 
care prin întreaga sa activi

tate se dovedește a fi un factor 
activ în înfăptuirea politicii 
generale de edificare a orîn- 
duirii socialiste pe pămîntul 
României, de înfăptuire a po
liticii interne și externe * 
partidului (Aplauze puter
nice, îndelung repetate).

Dragi tovarăși.

Anul acesta se Implinese 
25 de ani de la eliberarea pa
triei noastre de sub jugul fas
cist. întregul popor întimpină 
acest eveniment istorie ea 
mari înfăptuiri în toate dome
niile de activitate. Program ui 
elaborat de Congresul al 
IX-le* privind dezvoltarea în 
acest cincinal & industriei și 
agriculturii, a producției d« 
bunuri materiale se realizează 
ca succes.

Ca urmare a muncii avintate 
■ clasei noastre muncitoare, a 
tehnicienilor și specialiștilor, 
prevederile planului industrial 
pe primele trei luni ale aces
tui an s-au îndeplinit șî avem 
toate posibilitățile ca el să fie 
realizat în bune condiții; a- 
ceasta va marea un pas hotă
râtor înainte in realizarea pla
nului nostru chi cinai.

De asemenea, deși datorită 
con d iți uni lor climatice din *- 
cest an lucrările agricole sint 
puțin întîrziate, ele se desfă
șoară acum intr-un ritm 
rapid și avem convingerea 
că țărănimea cooperatistă, 
ceilalți lucrători și spe
cialiști din agricultură 
vor face totul pentru a recu
pera întinderea și a asigura, 
prin munca lor harnică, con- 
dițiuni prielniee pentru • re
coltă bună.

Se înfăptuiesc cu succes. do 
asemenea, prevederile Congre
sului al iX-lea privind ridica
rea nivelului de trai al oame
nilor muicii. In legătură eu 
aceasta, se știe că până acum 
a lost deja introdus noal sis
tem de salarizare și s-a efec
tuat majorarea salariilor in 
învățămînt, industria ușoară și 
industria alimentarii. Condu
cerea de partid și de stat a 
hotărât, de asemenea, ca în- 
cepînd de la 1 mai să se aplice 
noul sistem de salarizare șî 
majorare a salariilor în indus
tria locală, industria poligra
fică, industria petrolieră, în
treprinderile geologice, precum 
și in industria materialelor de 
construcții. Piuă la sfîrșitul a- 
cestul an urmează să se gene
ralizeze noul sistem de salari
zare și majorare a salariilor 
in toate ramurile de activitate. 
Prin aceasta se creează co n di - 
liuni ca prevederile planului 
cincinal privind mărirea sa
lariului real să se realizeze ea 
succes. Se realizează, de ase
menea, prevederile in domeniul 
dezvoltării științei, învățămin- 
tului, ocrotirii sănătății pu
blice, în do menial intensifică
rii activității artistice și cultu
rale. Partidul și guvernul Iac 
lotul pentru a asigura euodi- 
li uni le necesare ca poporu l 
nostru să înfăptuiască eu sae- 
ce* programul de dezvoltare 
multilaterală a României, ri
dicând prin aceasta patria pe 
culmi și mai înalte de progres 
și civilizație. (Aplauze). Pwem 
tn centrul activității ■—rr* 
griji pentru om. pornind de 
la principiul socialist după 
care tot ceea ee se cuniti ik 
iește. in noua orinduire. ane 
destinat fericirii omului, bu
năstării tuturor. (ApU-ze pu
ternice, îndelung repetau l

Desigur, tovarăși, ac li vi ta Bea 
lumultoasă ee se desfiaoară 
in toate sectoarele de activi
tate cere în continuare efor
turi susținute din partea tu
turor oamenilor muncii. Mai 
sint încă in munca noastră 
neajunsuri, greutăți. Dar. ceea 
ce caracterizează realitatea 
noastră socială este mersul 
înainte in toate domeniile de 
activitate. înfăptuirea unui 
program așa de grandios ca 
cel pe care și l-a propus parti
dul și poporul nostru cere 
însă în continuare măsuri hs- 
tărîte pentru lichidarea lipsu
rilor, pentru organizarea eic 
mai bună a muncii. Fiecare 
cetățean, la locul său de mun
că, in fabrică, pe ogoare, in 
institute de cercetări, în învă
țămînt, în aparatul de stat, ea 
muncitor, țăran, intelectual 
sau activist cu muncă de răs
pundere, trebuie să-și îndepli
nească in mod exemplar sar
cinile încredințate. Numai ac- 
(ionînd cu cel mai înalt spirit 
de răspundere împotriva delă
sării, rutinei, incompetenței, 
ridicînd continuu nivelul ac
tivității noastre generale vom 
asigura mersul tot mai hotărît 
înainte al construcției socia
liste, înfăptuirea programului 

de ridicare a bunăstării între
gului nostru popor. (Aplauze 
puternice).

Una din preocupările conti
nue ale partidului și statului 
după Congresul al iX-lea este 
perfecționarea întregii activi
tăți de conducere a societății. 
Au fost luate, după cum știți, 
în această direcție, un șir de 
măsuri — altele sînt în curs 
de elaborare și aplicare. E- 
sența acestor măsuri este crea
rea condițiunitor organizatori
ce pentru participarea tot mai 
activă și mai largă a maselor 
populare la conducerea trebu
rilor țării, la elaborarea și a- 
p li car ea politicii interne și ex
terne a partidului și statului.

Pornind de la faptul că so
cialismul și democrația sînt de 
nedespărțit, că făurirea socia
lismului presupune crearea 
celor mai largi condițiuni pen
tru participarea tuturor mem
brilor societății la rezolva
rea problemelor multiple pe 
ears le ridică viața, parti
dul șî guvernul nostru se pre
ocupă de dezvoltarea continuă 
a democrației socialiste, de a- 
stgurarea condițiilor pentru 
manifestarea plenară a aptitu
dinilor fiecărui cetățean.

In perfectionarea activității 
sociale un loc important îl o- 
cupă combaterea diferitelor 
tendințe nesănătoase — rezul
tat al vechiului, al influențelor 
străine socialismului — care se 
mai manifestă încă în socie
tatea noastră. Partidul nostru 
se preocupă r—itsnt de pro
movarea eticii comuniste in 
întreaga viață socială, de rea
lizarea echității socialiste in 
toate domeniile de activitate, 
de dezvoltarea conștiinței so
cialiste a maselor. m iii tind 
activ împotriva a tot ceea ce 
este vechi, perimat. pentru 
triumfal noalu i in toate do- 
mmiile de activitate, pentru 
formarea omului nou al socie
tății de mine. pentru victoria 
romunbmaulaL (Aplauze puter
nice. îndelung repetate»

Dragi tovarăși și prieteni.

Făurirea societății socialiste 
este o înaltă îndatorire națio
nală și totodată a înaltă înda
torire internațională.

Noi vedem misiunea parti
dului comunist, a comuniști
lor. a tinerilor comuniști, a 
clasei noastre muncitoare. Îb 
primul rând in aceea de a 
asigura triumful definitiv al 
socialismului și comunismului 
pe pămîntul României Reali- 
rind aceste obiective, noi răs
pundem unei înalte îndatoriri 
față de poporul nostru, dar. în 
același timp ne îndeplinim și 
• îndatorire față de clasa 
muncitoare Internațională, fată 
de oamenii muncii de pre
ta tin den i. conlribuim la în
tărirea solidarității internațio
nale a tuturor celor ee mun
cesc, la victoria soeiaiisanului 
pe piaa mondial. (Aplauze 
puternice). Intre tndatorirea 
ăuternațicmală și națională noi 
vedem o siriană unitate și 
emsMertm ră neglijarea no 
subaprecierea sarcina or eon- 
stmrției sorii tirt r ar aduce 
mn prejndicH nu numai 
poporalul nostru. ei și râ«te- 
mului mondial socialist, cla
sei munciioare internat tona te.

Partidul Comunist Romin — 
detașament activ al mișcării 
comuniste internaționale, al 
marelui front antiimpcrialisC 
— dezvoltă legă lari active cu 
partidele comuniste din toate 
țările socialiste și din toată 
lumea, militează cu consec
vență și hotărâre pentru dez
voltarea relațiilor de colabo
rare cu toate țările socialiste 
văzînd in aceasta una din căi
le principale pentru întărirea 
sistemului mondial socialist.

Acționăm cu hotărîre pen - 
tru a găsi căile de depășire 
a divergențelor care există 
astăzi între țările sistemului 
mondial socialist șl în mișca
rea comunistă internațională. 
Desigur că depășirea greutăți
lor nu poate fi realizată prin 
ignorarea acestora, ci prin a- 
bordarea lor deschisă, princi
pială, prin discuții sincere, to
vărășești, care să ducă la gă
sirea căilor pentru realizarea 
unității.

Noi pornim de la faptul că 
principiile marxist-leniniste și 
internaționalismul socialist, pe 
care se bazează relațiile dintre 
țările socialiste, asigură con
diții pentru realizarea egali
tății depline în drepturi, a 
respectului suveranității, a 
neamestecului în treburile in
terne, a întrajutorării tovără
șești. Considerăm că respecta
rea acestor principii poate asi
gura restabilirea unității și 

colaborării între toate țările 
sistemului mondial socialist. 
(Aplauze puternice). Organiza
țiile de tineret — Uniunea 
Tinere*-' Comunist și Uniu
nea Asociațiilor Studențești 
din România — au datoria de 
a acționa cu toată hotărîrea 
pentru dezvoltarea colaborării 
cu organizațiile de tineret din 
țările socialiste și din toată lu
mea, pentru realizarea unității 
de luptă a tineretului mondial, 
care reprezintă o forță impor
tantă a luptei anțiimperia- 
Uste.

Este știut că România acțio
nează pentru dezvoltarea co
laborării cu toate țările fără 
deosebire de orinduire socială. 
In acest spirit, tineretul co
munist, Uniunea Asociațiilor 
Studențești au datoria de a-și 
extinde colaborarea cu toate 
organizațiile de tineret, fără 
deosebire de apartenență po
litică sau religie, contribuind 
astfel la înfăptuirea unirii 
tuturor forțelor tineretului în 
lupta împotrivă imperialismu
lui, pentru pace și progres 
social. (Vii aplauze).

Așa după cum am subliniat 
și la recenta ședință comună a 
Consiliului de Stat și a Consi
liului de Miniștri, România 
consideră că înfăptuirea secu
rității europene constituie una 
din sarcinile cele mai impor
tante în momentul de față, 
fiind hotărîta să acționeze cu 
toată forța pentru a se ajunge 
la realizarea unei consfătuiri 
* popoarelor europene, care să 
pună bazele securității și păcii 
pe continent. Uniunea Asocia
țiilor Studențești trebuie să 
acționeze. împreună cu alte 
organizații studențești euro
pene, pentru unirea tuturor 
eforturilor studențești din ță
rile continentului în lupta pen
tru securitate, pentru pace.

Știu că așteptați de la mine 
•â vă spun ceva în legătură 
cu Cunsfătutreu țărilor mem
bre ale C.A.E.R-. care va avea 
Ier la 23 aprilie la Moscova. 
Mă voi referi pe scurt la a- 
rcasta. Consfătuirea își pro
pune un schimb de păreri a- 
sapra activității C.A.E.R.-ulni, 
asupra perfecționării activi
tății sale. După cum știți, se 
poartă multe discuții în legă
tură cu activitatea viitoare a 
C.A.E.R.-ului. în unele țări 
membre ale acestei organizații 
se vorbește despre necesitatea 
integrării, a creării unor or
ganisme supranaționale.

Cunoașteți că România do
rește să-și aducă contribuția 
la găsirea căilor pentru per
fecționarea activității C.A.E.R-, 
pentru dezvoltarea colaboră
rii și cooperării între țările 
membre, dar nu este partiza
na integrării și nu dorește să 
participe la organisme co
nsune supranaiinnale. (Ovații 
?i apleize repetate).
Noi considerăm că formele 
de activitate ale C.A-E.R-- 
alai. cooperarea și colabo
rarea intre țările membre 
trebuie sâ fie de așa natu
ră. nsrit să favorizeze dezvol
tarea ia ritm susținui a fie
cărei țări membre. In același 
Ăp. C-AX-R. trebuie să de
vină ■■ ■ organizație Închisă, 
ci deschisă, atât colaborării eu 
celelalte țări social isle, at $i 
eu alte țări care doresc acest 
lucra. Noi pornim de la faptul 
că in mndiliunile existenței a 
14 țări sorâiiste. a perspectivei 

ea alte țări să pășească pe 
calea socialismului, colabora
rea economică, ca și de altă 
natură, dintre țările socialiste 
trebuie să asigure dezvoltarea 
și întărirea economico-socia- 
lă, independentă a fiecărui 
stat socialist. (Aplauze puter
nice). Pe această bază se poate 
asigura întărirea unității ță
rilor sistemului mondial so
cialist, sporirea influenței so
cialismului în lume.

Delegația partidului și gu
vernului țării noastre merge 
la consfătuirea de la Moscova, 
animată de dorința sinceră de 
a contribui la buna desfășura
re a consfătuirii, la dezvolta
rea colaborării cu țările mem
bre ale C.A.E.R., cît și cu toate 
țările socialiste. (Aplauze în
delungate). Este de înțeles, to
varăși, că în același timp noi 
considerăm că trebuie și în 
continuare să dezvoltăm rela
țiile multilaterale cu toate sta
tele, indiferent de orânduirea 
lor socială.

Nu doresc să mă mai refer 
aici la alte aspecte ale vieții 
internaționale ; este bine cu
noscută poziția partidului șl 
statului român cu privire Ia 
principalele probleme care fră
mîntă azi omenirea dornică 
de pace și progres. Partidul 
Comunist Român, guvernul 
țării sînt hotărâte să-și aducă 
și în viitor contribuția activă 
la lupta pentru înfăptuirea 
aspirațiilor înaintate ale po
poarelor, Ia triumful cauzei 
socialismului și păcii în lume. 
(Aolauze puternice).

In încheiere, dragi studenți, 
doresc să exprim deplina con
vingere a conducerii partidu
lui și statului că studențimea 
patriei noastre va constitui și 
in viitor un detașament activ 
al tineretului în munca și 
lupta întregului nostru popor 
pentru înfăptuirea politicii 
interne și externe a partidu
lui și statului. (Ovații și a- 
plauze îndelung repetate). Vă 
urez din toată inima, tuturor 
celor prezenți în această sală, 
întregului tineret studios al 
patriei, succese tot mai mari 
în nobila voastră muncă pen
tru însușirea științei și cultu
rii, în pregătirea pentru viață, 
pentru îndeplinirea mărețelor 
sarcini ce vă așteaptă în so
cietatea noastră, în opera 
grandioasă pe care • între
prinde întregul popor sub 
conducere* partidului, de edi
ficare deplină a societății so
cialiste pe pămîntul României, 
de făurire a comunismului. 
(Aplauze puternice, Îndelung 
repetate, urale. întreaga a- 
sistență se ridică In picioare și 
ovaționează îndelung pentru 
Partidul Comunist Român, 
pentru secretarul general al 
Comitetului Central, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru Ro
mânia Socialistă).

Vă doresc din loetă inima 
multă sănătate și multă ferici
re ia viață. (Urale și ovații în
delung repetatei

Intr-o atmosferă de puternic 
entuziasm, studenții intonează 
imnul „Trei culori”, cunoscutul 
imn studențesc „Gaudeamus 
igitur* și „Internaționala-. Din 
nou se ovaționează îndelung 
pentru Partidul Comunist Ro
mân, pentru patria noastră iu
bită — Republica Socialistă 
România.

Dejun oferit de 
Comitetul Central 

al P. C. R. și 
Consiliul de Miniștri

Comitetul Central al Parti
dului Comunist Român și 
Consiliul de Miniștri au oferit 
vineri un dejun cu prilejul 
celei de-a Vil-a Conferințe a 
Uniunii Asociațiilor Studen
țești din România.

Au luat parte tovarășii 
Nicolae Ceausescu, Gheorghe 
Apostol, Emil Bodnaraș, Chivu 
Stoica, Paul Niculescu-Mizil, 
Virgil Trofin, Ilie Verdeț, 
Janos Fazekas, Petre Lupu, 
Leonte Răutu, Gheorghe Stoi
ca, Vasile Vilcu, Iosif Banc, 
Petre Blajovici, Dumitru Co
li u, Emil Drăgănescu, Dumitru 
Popa, Dumitru Popescu, Mihai 
Dalea, Vasile Patilineț. Au 
participat, de asemenea, mi
niștri, conducători ai unor in
stituții de învățămint superior 
din București și din centrele 
universitare ale țării.

Intr-o scurtă alocuțiune a- 
dresată pârtieipanților tovară
șul MCOLAE CEAUȘESCU a 
spus : Noi apreciem felul în 
care institutele noastre de In- 
vățămînt superior, corpul di

dactic, studenții acționează 
pentru a obține rezultate 
hune în predarea și însu
șirea științei celei mai îna
intate. Considerăm însă că 
se pot obține rezultate și 
mai bune. De altfel, dv. știți 
că în știință nu se poate spune 
niciodată că s-a ajuns la un 
nivel maxim de dezvoltare, la 
un nivel maxim al cunoașterii. 
Posibilitățile de cunoaștere 
sînt nelimitate, deci șî posibi
litățile științei și ale perfecțio
nării învățămîntului sînt neli
mitate ; avem convingerea că 
conducerea Ministerului învă- 
țămîntului, rectoratele vor în
țelege aceasta, făcînd ca învă- 
țămîntul nostru să fie tot mai 
bun. Avem, de asemenea, con
vingerea că studenții patriei 
noastre vor înțelege că posibi
litățile de însușire a tot ceea 
ce este nou sînt. de asemenea, 
nelimitate și că nota zece în
săși nu înseamnă maximum, 
ci o bază superioară de pleca
re pentru însușirea a noi și 
noi cunoștințe. In acest spirit 
apreciem noi și ceea ce s-a 
realizat, și sarcinile care revin 
corpului didactic și studenți
mii. Sîntem convinși că pe a- 
ceastă cale învățămîntul ro
mânesc va obține noi progre
se, apropiindu-se de nivelul 
mondial.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a toastat pentru clasa noastră 
muncitoare, căreia îi datorăm 
tot ceea ce s-a înfăptuit în 
România ; pentru poporul nos
tru, constructor al socialismu
lui ; pentru intelectualitatea 
patriei noastre ; pentru stu
dențimea și tineretul patriei 
noastre ; pentru Partidul Co
munist Român. Secretarul ge
neral al C.C. al P.C.R. a toas
tat, de asemenea, pentru Con
siliul Asociațiilor Studențești 
nou ales, pentru președintele 
nou ales, urîndu-le succes în 
activitatea de răspundere ca 
le-a fost încredințată.

Traian Ștefănescu, președin
tele Consiliului U.A.S.R., a 
mulțumit pentru cuvintele 
calde adresate tineretului stu
dios și a exprimat dragostea 
nețărmurită pe care studenți
mea o poartă conducătorilor 
partidului și statului, personal 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
Vorbitorul a făcut cunoscut 
angajamentul ferm al tinere
tului studios ca in facultăți și 
ulterior la locul de muncă, sA 
lupte pentru cauza partidului, 
pentru înflorirea României so
cialiste.

(Agerpreal j
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Dacă am obliga-o să 
numai genii, sau numai 
sau numai Isadore ? 
fi dacă am adăuga eî-

— Reușita transplantului 
timus prezintă un interes deo
sebit în imunologie și în imuno-
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A O SPECTACULOASA REALIZARE ȘTIINȚIFICA :

CULTURA
CINEMATOGRAFICA ?

Anual sînt achiziționate și 
prezentate publicului circa 150 
premiere cinematografice. Dacă 
numai o treime din ele sînt 
filme bune și foarte bune, a- 
ceasta ar însemna un spectacol 
pe săptămînă pentru cinefilul 
obișnuit. Alegerea e posibilă, e 
reală în marile orașe. Ce se 
întîmplă în celelalte ? Amintim 
că doar Bucureștiul oferă toate 
condițiile, prin numărul mare 
de cinematografe (aceasta du- 
cînd și la faptul că un film 
rulează în circuit aproape o 
lună de zile), prin existența a 
două săli („Central" și „Union") 
specializate pe filme de artă 
— termen impropriu, e vorba 
de opere mai greu accesibile 
într-un moment dat — și prin 
existența singurei săli de „Ci
nematecă" din țară.

în plus, tot la București, se 
află, în sala Dalles, pe lingă 
Universitatea Populară, tot sin
gurul curs de inițiere a spec
tatorului de film. Unicitatea a- 
cestuia din urmă o reprezintă 
seriozitatea programului, pres
tigiul conferențiarilor, strânsa 
colaborare cu „Arhiva națională 
de filme1'.

Ce se întîmplă cu celelalte 
milioane de spectatori din tară, 
virtuali cinefili ? Ce le oferă 
programarea filmelor ?

înainte de a sonda reperto
riul cinematografic în patru 
orașe, reprezentînd categorii di
ferite (un centru de învățămînt 
superior, un puternic centru in
dustrial. O capitală de județ cu 
peste 75 000 de locuitori și un 
orășel județean) amintim că sin
gura formă organizată 
acum pentru formarea 
„culturi cinematografice- 
matice a fost ciclul de 
Adică, unul pentru copii 
neret — în perioada vacanțe
lor școlare — și unul de filme 
din producția națională. Și o 
excepție care nu schimbă cu 
nimic lucrurile, fiind prezentă 
foarte rar și doar într-unul sau 
două orașe ale țării, „zile ale 
filmului străin".

Printr-o sumară anchetă am 
cercetat care sînt posibilitățile 
spectatorului din orașele Brașov. 
Ploiești, Buzău, Rîmnicul Să
rat. în primele două există șapte 
cinematografe — deci se poate 
asigura prezentarea tuturor pre
mierelor anului — în Buzău 
doar două săli, iar în Rm Sărat 
una singură. Dificultățile pe 
care le au distribuitorii pentru 
aceste orașe, ne referim la ul
timele, sînt „ocolite- cu ușurin
ță ! se programează filmele cu 
«ucces facil de ra^A. filmele 
care pot îndeplini realizarea 
planului financiar. Același cri
teriu se realizează, global, pen
tru orașele Brașov și Ploiești 
prin reprogram area. în cinema
tografele de reluare, a unor fil
me de succes, în genere wester
nuri, filme polițiste. comedii 
muzicale.

Argumentul realizării planu
lui financiar e mereu adus în 
discuție de întreprinderile ci
nematografice care deservesc 
amintitele orașe. în acelagi 
timp toate încercările care se 
fac pentru profilarea unor săli 
pentru „filme de artă" eșuează 
repede, parcă spre ..bucuria- 
distribuitorilor (..bucurie", pen
tru că numai asa se poate ex
plica lipsa insistențelor în acest 
sens). Pe urmă, la un an sau 
doi, Ideea se reia, se progra
mează cîteva filme ..d-alea la 
care nu vine publicul- si iar_ 
se revine la „normal".

în fața unor asemenea rea
lități generale ce este totuși de 
făcut ? Nu toată lumea își poate 
permite o călătorie la București 
pentru a urmări programul de 
la Cinemateca sau pentru a asis
ta la premiera unui film care 
va veni în orașul său la cîteva 
luni după intrarea în rețea. De 
asemenea, în orașe ca Rm. Să
rat. Vălenii de Munte. Videle 
sau Mizil. unde există o singură

* D«r aa «fi» pe
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Agențiile de presa au anun
țat, nu de mult, reușita unei 
grefe cu totul deosebite. Este 
vorba de transplantarea timu
sului, prima grefă de glande 
realizați de către medicii ame
ricani.

Intr-adevâr. funcția timuxu- 
hri — glandă minusculă, situată 
imediat deasupra inimii — ii 
conferă acestuia o importanță 
excepțională pentru organismul 
nostru. Bolul ei este de a ..fa
brica", hmfocitele — o varietate 
specială de globule albe care 
constituie sistemul de apărare 
cel mai important in lupta îm
potriva infecțiilor sau a corpu
rilor străine organismului. Ele 
sânt principalii agenți de reac
ție imunolofâcă ai organismului 
.man. Timusul este cel care 
conferă limfocitelor, după un 
mecanism încă neexplicat, ca- 
racintea de a ..recunoaște" și 
de a ataca sau neutraliza 
corpurile străine — celule, mi
crobi. virusuri etc. Dacă un or- 
ganisn este lipsit de această 
glandă, sistemul său de apărare 
nu goate dooindi capacitatea de 
a recunoaște țesuturile străine, 
iar organismul poate deveni 
■rirtuna oricărei infecții

Acest fenomen extrem de rar 
— specialiștii ii evaluează frec
vența la aproximativ unu la 
patru milioane de nașteri — a 
•se constatat la un copil 
din Miami. Specialiștii au 
apelat la „colecția-* de țesuturi 
fetale a cunoscutului spital Ro- 
r«l Marsden din Londra. „Ban
ca de țesuturi" a acestui spital 
■ expediat imediat un timus 
-revenind de la un fetus uman 
de mai puțin de 13 săptămîni, 
=are a fost transplantat la nu- 
=sai 34 de ore după recoltare. 
Prețiosul material de grefă a 
fost transportat intr-o soluție 
ralirJ înghețată. Pînă în pre
tor. starea sănătății pacientului 
este satisfăcătoare.

In dorința de a prezenta citi
torilor noștri noi date despre 
*eaanffieatia științifică și pers
pectivele acestei interesante 
realizări medicale, am solicitat 
olrerea unor oameni de știință 
din tara noastră, ale căror răs- 
non suri le transcriem mai jos :

fapt care arată că, din punct de 
vedere practic, transplantul de 
timus nu va avea aplicații frec
vente, cel puțin la această cate
gorie de bolnavi. Situația se 
schimbă, Insă, dacă ținem seama 
de rolul hotărâtor al acestui or
gan în formarea de limfocite. 
Din acest punct de vedere, 
i-ar putea considera, în pers
pectivă, că transplantul de ti
mus se va dovedi indicat nu 
numai atunci cînd el lipsește în 
organism, dar și cînd este ne
cesară stimularea puterii de a- 
părare a organismului. O apli-

terapie, ne-a declarat prof. dr. 
doc. EMIL REPCIUC. Prin gre
fa de timus fetal 
cienții deficient! imunologie, 
s-a evitat atît pericolul re
acției organismului-gazdă, cît 
și cel al reacției grefonului față 
de noul organism. Gazda nu 
respinge grefonul, deoarece îi 
lipsește posibil atea de a reac
ționa, iar gr^ nul provine de 
la un organj n imatur din 
punct de vede e imunologie. Ră
mâne de văzi t dacă grefa, o 
dată intrată In noul mediu, va 
căpăta însușirea de a recunoaște

— Transplantarea — reușită 
— a unui timus feial la un co
cii de vîrstă școlară — ne-a 

eelarat acad. ȘTEFAN MILCU 
Ateectaral lastitatnlui de en- 
^cerir-'Jegie — este, pentru 
specialiști, o informație de cel 
mai mare Interes. Bolnavul In 
nuzi ce născuse fără timus 1 
razul este de unu la 4 milioane

Noul cămin cultural din co

muna Goicea Mare-Doij

Foto: FL. ROȘOCA

Rind pe rind. Einstein,
Hezsenberg Curie, Wiener
M primele decenii
lie aecohikB : indetenninis-
taal avea o hart ce se putea 
demonstra In laborator, meta
lele se puteau transforma n- 
nul fntr-akul așa uni preco- 
oizaaeri alchimiștii, iar robo
ts părăseau universul literar 
al Ini Capei, pentru a prelua 
industria și cercețarea din 
mma oamenilor.

Poate că niciodată — ca 
acum — imaginația, biciuită, 
n-a jucat mai intens, mai ob
sedant, mai nemărturisit, ve
chiul joc denumit „ce-ar fi 
dac-ar ff“, căruia știința îi 
oferea ipotezele în progresie 
geometrică. Poate că nicioda
tă — ca acum — oamenii nu 
și-au construit mai multe u-

• © • • ©©©••••••©©•••••••

mente cu radiații ar putea fi În
lăturate astfel. Grefa de timus 
ar putea deveni un auxiliar pre
țios al terapiei anticanceroase, 
cînd forțele de apărare ale or
ganismului, diminuate sau chiar 
absente, trebuie întărite.

IMUNOTERAPIA Șl 
„CORPURILE STRĂINE"

cație a acestui tratament în
drăzneț ar putea-a constitui 
combaterea diferitelor forme de 
cancer sau a bolii de iradiere. 
De asemenea, transplantul de 
timus s-ar putea dovedi eficace 
in combaterea unor infecții cro
nice de mare intensitate. Acest 
tratament s-ar putea dovedi, în 
viitor, probabil, mai eficace de- 
cît încercările care se fac as
tăzi cu extracte de timus. A- 
ceastă problemă, care constituie 
preocuparea a numeroși oa
meni de știintă, a fost studiată 
asiduu și în țara noastră. La 
Institutul de endocrinologie s-a 
reușit izolarea din timus a unei 
substanțe cu caracter anticance- 
ros. Cercetările actuale urmă
resc purificarea ei și caracte
rizarea acțiunii el din punct 
vedere biochimic.

celulele gazdei de „proprii", 
dacă va evolua conform „tipa
rului" celulelor-gazdă și nu 
după cel al donatorului.

Totuși, din experiența acu
mulată în domenii învecinate, 
din așa-numita „mecanică a 
dezvoltării", se știe că această 
adaptare este posibilă, fapt care 
face ca reușita unor asemenea 
grefe să fie foarte probabilă. 
Perspectivele unui asemenea 
tratament imunoterapeutic sînt, 
de asemenea, favorabile. Chiar 
primul caz de transplant de ti
mus este o aplicație clinică Ia 
un pacient cu o deficiență de 
formare a globulinelor, căruia 
grefa i-a redat posibilitatea de 
a și le „prepara", deci de a se 
apăra contra infecțiilor. Desi
gur că bolile în care sistemul 
limfatic — și deci sistemul 
imunologie — sînt deficitare, își 
vor găsi un bun remediu prin 
acest tratament. O aplicație in
teresantă a grefei de timus — 
cu un ci mp mult mai vast șl a 
frecvență mai mare — ar eon- 
■titni-o, însă, traiamentol can
cerului. Deficiențele apărute în 
sistemul imunologie al bolnavu
lui. In urma diferitelor trata-

La Institutul Oncologic, in
terlocutorul nostru este prof, 
dr. doc. OCTAV COSTACHEL, 
directorul institutului.

— Apariția Imunoterapiei ca 
mijloc de luptă împotriva can
cerului prin stimularea reacției 
proprii de apărare a organis
mului bolnav împotriva inva
ziei de celule canceroase, asi
milate unor ,,corpuri străine", 
pune într-o nouă lumină trans
plantul de timus. Ca glandă 
transplantată, ca extract sau ca 
o cultură de celule tlmusale ad
ministrate bolnavului, acest tra
tament va avea o puternică 
influență de amplificare a po
tențialului imunologie al orga
nismului bolnav.

Se pare că transplantul de ti
mus, provenind de la organis
me tinere, va putea aduce re
zultate extrem de favorabile în 
lupta împotriva cancerului. în 
ce măsură eficacitatea acțiunii 
de stimulare a mecanismului 
imunologie al organismului va 
depinde de cantitatea, mai mică 
sau mai mare, de implant, a- 
ceasta constituie, deocamdată, 
un fenomen încă neelucidat. în 
orice caz, însă, acțiunea timu
sului transplantat va putea în
tări organismul purtător de tu
mori. Aceasta deoarece cance
rul, ca boală de metabolism, 
este determinat de tulburări ale 
echilibrelor vitale ale organis
mului. Stimularea reacției imu- 
nologice prin transplant de ti
mus ar putea aduce îmbunătă
țiri substanțiale în procesul de 
luptă al însuși organismului 
împotriva bolii.

Reușita transplantului de ti
mus constituie, fără îndoială, 
un nou pas înainte în lupta îm
potriva cancerului. Să așteptăm 
mai mult sau mai puțin răbdă
tori — ce ne va rezerva viito
rul.

topii — utopii despre țări ale 
laptelui și mierii, utopii des
pre viața veșnică, despre fru
musețe, despre inima ginahife 
huni rationale — utopii care 
ou porneau numai (fin stră
vechile lor doruri, ci din iri
zările datorate particulei neu
trino

.Niciodată n-a existat o ast
fel de înclinare către science
fiction — literatură, gîndire 
științifică, ipoteza sociologică 
— dar poate că deceniile 
care vor veni vor aduce o 
asemenea avalanșă de cunoș
tințe tocit, sub precizia lor, 
nib volumul lor, fantezia va

Antilumea e o lume inversă 
în fond, identică în formă cu 
s noastră. Bărbatul din Anti
kune n-o poate atinge pe Fe
meia din Lime — fără a 
pieri amândoi în aceeași ch- 
pi, într-o imensa descărcare 
de energie. Sărutul lor s-ar 
transforma într-o explozie 
cieară. apoi într-o rază 
lumină, o nesfârșită rază 
lătoare.

Și aș dori să-l văd pe
care și-ar putea opri fante
zia să nu galopeze pe spira
lele A.D.N.-ului — ale acidu
lui deznriribonucleic — aco
lo unde e înscrisă pro-

începe să gîfîie, jocul va de
veni rațional, rațiunea se va 
alia cu intuiția. Intie „ce-ar 
fi dac-ar fi“ și „Există" nu 
va exista decît durata con
juncției.

Pînă atunci, însă, jocul va 
fi jucat — nu numai pe hâr
tie sub formă de proză, și nu 
numai de către tehnicienii 
care pot vedea în el prilejul 
unor realizări imediate — dar 
de către toată lumea.

Pentru că nu-1 văd pe cel 
care s-ar putea stăpîni să nu 
vagabondeze asemeni rătăci
torului printre stele al lui Jack 
London, la auzul ipotezelor 
despre antimaterie. Pentru ca 
există antiprotoni și antielec- 
troni, antifier și anticame.

gramarea noastră, pe spi
rele acelea infinit mici ca
re ne determină culoarea ochi
lor, dantura, forma degetelor, 
prin zece la puterea două
zeci și cinci caractere (adică 
10000000000000000000000000 

aș vrea sa-I văd ascultând a- 
ceastă ipoteză fără să între
be, sau să gîndească : Ce-ar 
fi dacă am răsuci puțin spi
rala ? ~ 
nască 
atleți, 
Ce-ar _
teva spire pentru a-1 inventa 
pe omul anului 2000 sau pe 
acela al anului 9000 ? Ce-ar 
fi dacă am transforma ani
malele în păsări, păsările în 
pești, broaștele în șunci ?

Ce-ar fi dac-ar fi ?
Și ce-ar fi dacă am accepta 

Ipoteza celebrului fi-ricîan 
englez, doctorul Stamard — 
asupra „spațiului faustian" în 
care sorii absorb lumina ste
lele sânt negre, iar timpul 
curge invers ? Acolo oamenii 
se nasc băCrini și mor copii, 
ureînd scara vieții din ce în 
ce mai alert, murind pe mă
sură ce întineresc. Oare n-ar 1 
trebui ca locuitorii universu
lui nostru să pornească braț 
la braț cu faustienii, doi câte 
doi, unii nemaiîntinerind, alții 
nemaiîmbătrinind, oprind 
timpul în loc, pentru totdea
una ?

Și ce-ar fi daca roboții ar 
ajunge nu numai să compună 
muzică (asta o fac de pe a- 
cum), dar să o și asculte ? 
Unde oare și-ar găsi loc omul 
în această masă de calcula
toare înregistrate cu emoții — 
inițial dăruite acestora pen
tru a le face să se apere 
singure de rugină ?

„Ce-ar fi dac-ar fi“-ul a 
căpătat o dimensiune nespe
rată — aceea a realității po
sibile, și aceasta, în loc să-l 
facă mai pașnic, îl dramati
zează. Căci se poate, o știm 
că se poate : roboții sînt aici, 
Luna coboară, inimile își 
schimbă purtătorii.

Vom putea să mai înălțăm 
o lună, două luni, o sută, co
lorate, sferice, cubice, cu 
chip de lebădă, de felinar — 
toate lunile metaforice ale 
poeziei ; vom avea nu numai 
auricule noi, dar creier și a- 
mintiri soi.

Laserul va bate la poarta 
stelei Vega. Ce-ar fi dacă 
steaua i-ar deschide ?

CAMIL BACIU

(Urmare din pag. I)

cole, își exprimau părerea spe
cialiștii direcției agricole jude
țene, la tăiatul și plantatul viei 
se putea lucra de mult timp în- 
eît această lucrare acum putea 
fl terminată sau aproape ter
minată. Se putea lucra deci, 
motivul terenul nezvîntat nu 
mal stă în picioare. Atunci de 
ce acest stadiu, de ce în unele 
unități cu mari suprafețe. în jur 
de 1 000 hectare, ca Panciu, 
Străoane. Tifești abia de s-au 
tăiat cite 10—40 hectare, iar în 
altele ca Prisecani, Clipicești 
nici un butuc ? Explicația vine 
singură, ea fiind doar una : sla
ba preocupare (în unele părți 
nici atît) pentru mobilizarea 
brațelor de muncă. Toată lu
mea este de acord că se putea 
face mult mai mult, dar încă nu 
se întreprind măsuri ca să se 
pornească cel puțin acum se
rios la muncă. La Movileni. di
rectorul adjunct al direcției 
agricole — inginerul Nicolae 
Alexandrescu — care răspunde 
da mersul campaniei în această

ZILE HOTĂRITOARE PENTRU
RECOLTA ACESTUI AN

unitate. în ziua de 16 aprilie a 
trecut pe la sediul cooperativei, 
a stat o oră, timp In care a in
stalat un nou inginer agronom 
în locul altuia care s-a pensio
nat și dus a fost. Nu s-a intere
sat nici măcar de ce în acea zi 
în cîmn nu erau decît cîtiva oa
meni.

Această campanie, hotărâtoare 
pentru tot anul, solicită în 
județul Vrancea, pentru recu
perarea rămînerilor în urmă fo
losirea din plin a fiecărei zile 
de lucru, utilizarea mașinilor la 
întreaga capacitate, a bunei or
ganizări si îndeosebi a masivei 
concentrări a brațelor de mun
că. dat fiind volumul mare de

lucrări ce ae cer efectuate în 
vii. legumicultură si amenaja
re® si intre tin ere a bazei fura
jere. Si în angrenajul organe
lor care au datoria organizării 
perfecte a muncii, a luării mă
surilor urgente ce se impun, 
organizațiilor U.T.C. — care în 
acest județ numără peste 22 000 
de tineri ce lucrează la sate — 
Ie revine deopotrivă aceeași 
sarcină. Mai cu seamă că pen
tru acest an. în afara mobiliză
rii tinerilor pentru participarea 
efectivă La lucrările curente de 
campanie, organizațiile U.T.C. 
și-au înscris în planurile lor 
de muncă un număr aparte de

acțiuni. Dintre acestea, de sezon 
«int : amenajări noi pentru iri
gații pe 96 hectare, reamenajări 
Pe alte 850 hectare și curățitul 
și întreținerea pășunilor pe 
II 643 hectare, lucrări care la 
această dată trebuiau dacă nu 
terminate cel puțin în curs de 
realizare. Ce s-a făcut pînă 
acum ? Nimic, absolut nimic, 
nici la Pășune si nici la irigații. 
In comuna Milcov unde și-au 
luat angajamentul să curețe 400 
hectare de pășune, pur si sim
plu pentru că au uitat că își 
luaseră acest angajament, după 
cum ne spunea locțiitorul de 
secretar al comitetului U.T.C.

Vasile Chiriac. nu au făcut 
n imir.

— Noi n-am întreprins nimic 
prin activul noetru pentru cură
țirea pășunilor — ne-a declarat 
tov. Ion Dulvară. șef de comi
sie la comitetul județean U.T.C., 
pentru că această acțiune de 
muncă voluntar-pa trio tic ă nu 
este finanțată, nimeni nu ne dă 
nici un ban dacă o efectuăm. 
Ne-am orientat către altele care 
se plătesc.

Nu am vrea să credem că ac
țiunile organizației de tineret 
au fost trecute la mandatariat. 
Unde cîștigăm mai mult, acolo 
mergem. Peste cîteva zile pășu
nile vor fi date In folosință, 
amenajările pentru irigații, de 
asemenea, vor trebui să intre 
cît mai curind în folosință și 
organizațiile U.T.C. trebuie 
să-si respecte cuvîntul dat. Pre
zenta lor trebuie să se resimtă 
în aceste zile hotarîtoare ale 
campaniei Dește tot. alături de 
ceilalți lucrători, specialiști din 
unități, ai organelor agricole 
județene, pentru că nu se mai 
admite nici o amînare.

„Duet'\ pe șantierul termocentralei Rovinari
Foto : C. CIOBOATA
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TELEGRAME
NIKOLAI PODGORNlI, Președintele Prezidiului Sovietului 

Suprem al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, a trimis 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU. Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România, o telegramă în care se 
spune :

Vă mulțumim sincer pentru condoleanțele exprimate de dum
neavoastră în legătură cu încetarea din viață a lui Demian 
Sergheievici Korotcenko. membru al C.C. al P.C.U.S., vicepre
ședinte al Prezidiului Sovietului Suprem al Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste, președinte al Prezidiului Sovietului Suprem 
al Republicii Sovietice Socialiste Ucraina.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, Secretar General al Comi
tetului Central al Partidului Comunist Român, a trimis tovarășu
lui KURT BACHMANN, Președintele Partidului Comunist Ger
man, o telegramă în care se spune :

Cu ocazia alegerii dumneavoastră în funcția de președinte 
nl Partidului Comunist German, vă adresez în numele comu
niștilor români și al meu personal, felicitări cordiale, urări de 
sănătate și succes în munca dumneavoastră plină de răspundere.

Îmi exprim convingerea că între Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist German se vor dezvolta relații de colaborare 
tovărășească, în interesul întăririi prieteniei dintre partidele și 
popoarele noastre, al coeziunii mișcării comuniste și muncito
rești internaționale.

DECORĂRI LA CONSILIUL DE STAT
La Consiliul de Stat al Repu

blicii Socialiste România a avut 
loc vineri solemnitatea înrru- 
nării ordinului „Meritul Știin
țific" unor lucrători în domeniul 
justiției. Procuraturii și Minis
terului Afacerilor Interne.

Distincțiile au fost înmînate 
de tovarăș ii Emil Bodnar aș, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R., vicepreședinte 
al Consiliului de Stat.

La solemnitate au luat parte 
tovarășii Constantin Stătescu, 
secretarul Consiliului de Stat, 
Adrian Dimitriu, ministrul jus
tiției. Emilan Nucescu. preșe
dintele Tribunalului Suprem. 
Lefter Buru, adjunct al procu
rorului general, și Ion Vîntu. di
rector adjunct al Institutului de 
cercetări juridice al Academiei, 

pentru merite deosebite în 
a&lvitatea științifică desfășu
rata cu prilejul elaborării pro
iectelor noii legislații penale au 
fost conferite : Ordinul „Meri

tul Științific" clasa I tovarășu
lui Vintilă Dongoroz. consultant 
științific la Institutul de cer
cetări juridice al Academiei ; 
Ordinul „Meritul Științific" 
clasa a ITI^-a, tovarășilor Gheor- 
ghe N. Dărîngă. procuror șef 
adjunct în Procuratura Gene
rală ; Siegfried A. Kahane. șef de 
sector la Institutul de cercetări 
juridice al Academiei ; Dumitru 
Gh. Lucinescu. director în Mi
nisterul Justiției ; Aurel V. Ne
meș. judecător la Tribunalul 
Suprem : Mihai T. Popovici. ju
decător la Tribunalul Suprem ; 
Petre I. Sîrbulescu. consultant 
juridic principal în Ministerul 
Justiției ; Vasile I. Stoican, șeful 
Oficiului juridic al Ministerului 
Afacerilor Interne.

După în minare a ordinelor, 
tovarășul Emil Bodnaraș în nu
mele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român și 
al Consiliului de Stat, a felicitat 
călduros pe cel distinși.

(Agerpres)

PROGRAM 

COMPETIȚIONAL
RUGBY — Stadionul Progre

sul, în cuplaj, duminică, de la 
orele 9 : Progresul — Construc
torul șl Dinamo — Steaua ; 
Stadionul Grivița Hoție (in 
Parcul Copilului) de la orele 
fi,15 : Grivița Roșie — C.S. Șco
lar (jun.) șl Grivița Roșie — 
Gloria București.

VOLEI — Dinamo — Rapid 
București (A. mase.), sala Flo- 
r ease a, duminică de la orele 
11,30. Sala Ciulești, de la ore
le 9. Rapid — Cea hi fi ui Piatra 
Neamț (A. fem.) ți, de la ore
le 10, Medicina — C.P.B. (A. 
fem.).

HANDBAL — Duminici. Te
renul Dinamo, de la orele 1,30: 
Confecția — Voința Odorhei 
(A. fem.) ; de la orele 11.39 : 
Dinamo București — Dlnamo— 
Bacău CA. mase.). Teren Tine
retului, de la orele 14,15 : 
Steaua — Liceul „Unirea” T 
Măgurele (jun.) ; orele 15,31 : 
S. sp. 2 — LE.F.S. (B. fem.) : 
orele 14,30 ; Steaua — Dlnamo 
Brașov (A. mase.). Teren Voin
ța, de ia orele 12 ; Voința 
București — A.S.A. Tf. Mu
reș (B. mase.).

ATLETISM — Concursul re
publican de primăvară al ju
niorilor de categoria a D-a. 
Sîmbătă de la orele II «1 du
minică de la orele 1, Stadio
nul Dinamo.

CĂLĂRIE — Concura hipic. 
C.S. Dinamo — C.S. Steaua, 
sîmbătă, orele 9—IX la Central 
de călărie.

MOTOC1CL1SM — Motocr», 
duminică, de la orele 10 pe 
traseul de la Complexul spor
tiv Pan teii mon.

GIMNASTICĂ — Med inter
național de juniori Rom in ia — 
Bulgaria (mase, și fem.). Slm- 
bătă, de la orele 17, In sala 
de la complexul sportiv 
August-.

TIR — Concursul republican 
„Cupa Dlnamo". Sîmbătă, de 
la orele 1, poligonul Dinamo.

FOTBAL — Stadionul Kepu- 
blieil, duminică, orele 11 : Ra
pid — Farul, orele 11,39 — 
Steaua — A.8A. Tg. Mureș.

5™ ÎN CROSUL TINERETULUI
Indiscutabil, cea mai populară competiție sportivă de masă, 

cu o largă adeziune în rîndul tinerilor este Crosul tineretului. 
Keconsiderînd, prin tradiție, un asemenea gen de întrecere, 
Crosul tineretului se situează în calendarul sportiv, ca o 
competiție a primăverii. Prima ediție, așa cum se știe, s-a 
desfășurat anul trecut cu un succes remarcabil. Odată orga
nizată, o întrecere sportivă presupune deja acumularea unei 
experiențe. Cel puțin așa ar fi normat Modul cum se des
fășoară, în prezent, fazele preliminare, adică cele de masă,
— nu ne convinge că peste tot inițiatorii și organizatorii 
competiției — organizațiile U.T.C. — au acumulat și valori
fică, intr-adevăr, acea experiență pozitivă despre care vor
beam.

Există un adevăr — adevărul că se face mult prea puțin — 
există un procent prea mare de ficțiune în Crosul tineretului. 
Vom încerca, pe baza argumentelor ce ni le oferă realitatea
— am întreprins, sîmbătă, 12 aprilie, un raid în sectorul 7
al municipiului București — să demonstrăm valabilitatea a- 
firmațiilor de mai sus. :

CE ESTE ADEVĂR?
Este un adevăr. în primul 

rind, că există această compe
tiție si că e deosebit de îndră
gită de tineri de toate categorii
le și vîrstele. Intrucît organi
zarea întrecerilor prepriu-zise 
nu presupune nu știu ce efor
turi și investiții materiale, sa 
poate afirma că acolo unde fac
torii de răspundere își înțeleg 
bine menirea și-și îndeplinesc 
cu conștiinciozitate obligațiile, 
se obțin rezultate bune. Cîteva 
exemple...

...Ne aflăm în curtea Școlii pro
fesionale a U.M.A.S.. In ținută 
corespunzătoare elevii anului 
I F. ascultă cu atent ie comen
zile profesorului Ștefan Setvil. 
Aflăm că toate exercițiile pe 
care le îndeplinesc in liniște 
cei 27 de elevi, premerg itartu] 
în prima etapă a Crosului tine
retului. Deci, o încălzire, o a- 
daptare binevenită. Dar iată că 
se apropie startul : profesorul 
le descrie traseul — un circuit 
executat de 2 ori In interiorul 
curții scolii — fl mai repetă 
odată apoi dă plecarea. Primii 
zeci de metri — din cei 800 pa 
care-i au de «măsurat" — se 
parcurg «In pachet* apoi, sg 
grupează ca tatr-un sir indian, 
în frunte situîndu-se cei cu o 
pregătire prealabilă mai bună. 
Dificultățile traseului cer chel
tuirea unor eforturi. Resurse de 
energie mai mari au demonstrat 
că au E. Cos tin, C. Trandafir, 
C. Ciortan, AL Ioniță, Gh. Ena- 
che etc. care au si promovat, 
de altfel. competiția. pentru 
faza pe scoală.

— Este ultimul start dat In 
faza de masă a competiției — 
ne spune profesorul Setvil. Au 
participat toți ced 797 de elevi 
din care au fost, așa cum ați 
putut vedea, selecționați cei 
mai buni pentru faza pe școală 
care va avea loc săptămîna 
aceasta și la care vor participa 
120 de concurenți, adică cite 
cinci din toate cele 24 de elase.

— întrucît vrem ca și anul 
acesta reprezentanții scolii 
noastre să se remarce pe faza 
pe sector șl pe municipiu — 
adaugă Vasile Cîmpeann, te- 
c re tarul comitetului U.T.C., de 
fiecare dată întrecerile au fost 
precedate de pregătiri pentru 
asigurarea condiției fizice. An
trenamentele ca și faza pe școa
lă vor avea loc exact pe traseul 
din Parcul Casei de cultură a 
sectorului... Trebuie să recu
noașteți, un atu pentru faza pe 
sector si cea pe municipiul 
București care vor avea loc tot 
aici...

Vizităm Uzina de mașini agri
cole, din vecinătate, care patro
nează, de altfel, școala. Prin curte 
— afișe numeroase care in
vită tinerii să participe la Cro
ații tineretului. Agitația vizuală 
ne lasă impresia că se fac pre
gătiri febrile pentru start și că 
organizatorii de aici sînt res tan
ti eri...

— Nu, prima etapă, cea pe 
organizații, am parcurs-o cu 
succes — ne spune Ion Nichita, 
secretarul comitetului U.T.C. 
pe uzină. Conform programului 
dinainte stabilit marți, miercuri 
si joL toate secțiile și sectoa
rele. adică cele 15 organizații 
U.T.C., și-au desemnat concu
rent Li pentru faza pe întreprin

dere. Prezența, fără să fie obli
gatorie. a înregistrat procentul 
maxim : sută la sută.

Deci. așa zisa alee a Sindica
tului din curtea uzinei, unde a 
era amenajat traseul, a fost 
parcursă — în aplauzele oame
nilor muncii care după pro
gram au preferat să rămînă o 
jumătate de oră să-și susțină, 
să-și încurajeze „reprezentan
ții* — de toți cei 1 200 dt tineri 
ce îndeplinesc presca ițiile 
regulamentului...

Este un succes veritabil. . iu
tii să mai insistăm asupra me
ritelor organizatorilor.

SI CE ESTE

FICȚIUNE ?
Nimic mai simplu de răspuns 

cînd realitatea îți conferă, ea 
singură argumente palpabile. 
Ficțiune ? In cazul nostru vor
bele care n-au acoperire reală 
în fapte. A programa ceva ce 
nu are loc. Explicațiile, justifi
cările. scuzele invocate de prin
cipalii organizatori și factori de 
răspundere pentru soarta com
petiției. Declarațiile patetice și 
hirtiile în spatele cărora se 
ascund lipea de activitate, de
zinteresul. atitudinea indolentă 
și iresponsabilă.

Stăm de vorbă cu Eugen Dă- 
nllă, șeful comisiei sport a Co
mitetului U.T.C. al sectorului 7. 
Ne asigură că rezultatele activi
tății organizațiilor U.T.C. din 
sector. în ceea ce privește or
ganizarea si desfășurarea pri
mei etape a Crosului tineretu
lui, se pot considera bune, con
cludente. Da, zicem noi, dacă ar 
fi sa ne oprim La exemplele 
furnizate de cele două organi
zații despre care am vorbit mai 
înainte.

Ce-am mai văzut șl ce-am 
mai constatat însă noi ?

La F.C.T.B. locțiitoare* ae- 
eretarei comitetului U.T.C., 
Maria Petrescu, ne pune în 
față o hîrtie cu programarea 
organizării primei etape a Cro
sului pe organizații de bază. 
(Reamintim că in virtutea pla
nificării centrale, prima etapă 
trebuia să fie încheiată. în toa
tă tara, pînă la 10 aprilie iar 
etapa finală va avea loc peste 
mai puțin de 30 de zile).

Și, ca să revenim la hîrtte pe 

care o avem în fața vom arăta 
că datele startului erau de
mult... expirate. întrecerile. în 
cede mai multe sectoare si sec
ții. nu se ținuseră 1 De ce ?

— Nu ne-a permis timpul, 
vine justificarea. La ora actuală 
situația este aceasta : numai în 
6 din cele 33 de organizații de 
bază s-au organizat întrecerile 
Crosului tineretului. Restul — 
sînt în curs de desfășurare...

Adevărul este că comitetul 
U.T.C. al F.C.T.B., organizații
le de bază din secții și sectoare 
n-au pus la inimă Crosul, pa 
măsura interesului manifestat 
de tineri. Și în organizațiile 
unde au avut loc întrecerile 
ele s-au desfășurat formal, fără 
nici o pregătire specifică prea
labilă. La traseu au venit în- 
tr-o zi ctteva zeci de fete oara 
n-au concurat pentru că n-au 
avut echipament. S-a făcut o 
planificare cu numărul cancu- 
rențîlor pe organizații care esta 
absolut fictivă, numărul dorito
rilor de a se înscrie în concurs 
fiind mult mai mare.

Suita de surprize, de această 
natură, continuă. In plină amia
ză. în curtea Liceului Tudor 
Vladimirescu, se joacă fotbal. 
Intr-o încăpere, un grup de 
elevi participă la un ..simultan" 
de tenis de masă. Nu găsim pe 
nimeni. în schimb, care să ne 
furnizeze ceva vești despre 
Cros. Unii elevi ne-a apus că 
au avut loc întrecerile — deși 
n-au participat ! ? — alții că 
nici n-au auzit de asemenea în
treceri ... ! ?

La Atelierele „9 Mai- lucru
rile au decurs într-un mod sî 
mai simplu. Interlocutor — 
Marin Velcea, secretarul comi
tetului U.T.C.:

— Care-i stadiul întrecerilor 
Crosului ?

— Am făcut popularizare...
— Altceva ?
— Nimic.
— Totuși, pe cînd T

• ME^ODIAN •
• In sferturile de finală ale 

turneului international de te
nis de la Palermo, campionul 
României, Ilie Năstase, a dis
pus cu 6—4, 8—6 de polo
nezul Gasiorek. Ion Țiriac l-a 
întrecut cu 6—1, 6—3 pe ita
lianul M arz an o.

— Să vedem : trebuie să iau 
legătura cu tovarășul Dincă Do- 
bre, președintele Asociației 
sportive, ca să vedem ce facem, 
apoi...

Sincer nu? Cînd inoportu- 
nezî omul ca întrebări, cînd e 
plictisit, te asigură că va lua le
gătura cu cine trebuie și cu cine 
nu trebuie, că va stabili... numai 
ca să scape de „anchete" care-i 
dau coșmaruri.

★
Ne oprim, aici, en investiga

țiile. Faptele, aspectele relatate 
sînt în măsură să ne asigure că 
nu greșim afîrmînd că în multe 
organizații U.T.C.. startul în 
întrecerile Crosului întîrzie 
inexplicabil. Raza geografică cu
prinsă cu investigațiile noastre 
este, intr-adevăr, restrînsă dar 
constatările efeetuate la fața 
locului suficiente — dacă ne 
gîndim c-au fost dublate și de 
relatarea unor situații de către 
înșiși factorii responsabili — 
pentru a defini niște fenomene 
ce stânjenesc, în general, dezvol
tarea activității sportive de 
masă si, în special, în această 
perioadă, sînt obstacole In ca
lea organizării, pe măsura posi
bilităților șl a cerințelor, a în
trecerilor Crosului tineretului. 
Nu mai numim aceste fenome
ne, aceste neajunsuri — ele 
rezultă limpede din relatările 
noastre ca și măsurile — anti
dot ce se impun. E necesară, 
în primul rînd, o analiză com
petentă si serioasă, a modului 
cum s-a organizat etapa de 
masă a celei mai importante 
competiții a U.T.C., la toate ni
velele și stabilirea unor măsuri 
si sarcini obligatorii ne întreaga 
scară a responsabilităților, ca 
acestei competiții flă i se asi
gure, fie si de aloi înainte, un 
cadru viabil ea să-și împli
nească scopurile centru care a 
fost instituită.

VASILE CĂBULEA

• Finala „Cupei campioni
lor europeni” Ia baschet mas
culin se va disputa în acest an 
între echipa sovietică T.S.K.A. 
Moscova și formația spaniolă 
Real Madrid.

I

Muzical ,,C. Tănase" (Sala Savoy) : 
CAFEAUA CU LAPTE DE ADIO, 
ora 11,00 șl 19,30 ; (Calea Victo
riei) : FEMEI, FEMEI, FEMEI, 
ora 19,30 ; Circul de Stat : SELEC- 
TIUNI DE PRIMA VAR A, ora 
16,00 șl 19,30.

IN ZIUA DE 3 MAI

NU SE VA LUCRA
O hotârîre a Consiliului 

de Miniștri
și a Consiliului Central 

al U.G.S.R.

Consiliul de Miniștri și Consi
liul Central al Uniunii Generale 
a Sindicatelor au emis o hotărî- 
re prin care se stabilește că în 
afara zilelor de 1 și 2 mai — 
care sînt zile legale de sărbă
toare — să nu se lucreze nici 
sîmbătă 3 mai 1969. In felul a- 
cesta. zilele de 1, 2, 3 și 4 mai 
vor fi zile de repaus.

în compensarea timpului ne
lucrat în ziua de 3 mai, angaja
ți! vor lucra pentru recuperare 
în una din duminicile din luna 
mai, stabilită de conducerea u- 
nității împreună cu comitetul 
sindicatului.

Hotărîrea se aplică tuturor în
treprinderilor și instituțiilor din 
țară, cu excepția unităților pro
ductive în care se desfășoară 
proces continuu de munca, pre
cum și unităților comerciale, de 
transporturi publice, altor uni
tăți de deservire a populației și 
celorlalte locuri de muncă unde 
angajați!, prin natura serviciu
lui, nu au ziua de duminică sta
bilită ca zi de repaus.

Ministerele, celelalte organe 
centrale și Comitetele executi
ve ale Consiliilor populare vor 
stabili programul unităților care 
vor asigura deservirea popu
lației în ziua de 3 mal 1969.

Ce vreți să știți
despre viitoarea dv. profesie?

CUM PUTEȚI DEVENI
PILOȚI DE AVIAȚIE.>

Mai mulți tineri s-au adre
sat redacției noastre, intere- 
sîndu-se care sînt condițiile 
de admitere ia școala de pilo
taj. Transmîțînd întrebarea 
Direcției generale a aviației 
civile din cadrul Ministerului 
Transporturilor auto, navale 
și aeriene, primim următorul 
răspuns:

Pentru a deveni aviator 
civil, tînărul care dorește a- 
ceasta. trebuie să urmeze fie 
școala de aviator sportiv 
(pilot planorist, pilot avion 
cu motor sau parașutist), fie 
școala de pilot profesionist 
în aviația de transport sau 
utilitară. Pentru a deveni pi
lot sportiv în specialitățile 
mai sus amintite, solicitantul 
trebuie să se adreseze Fede
rației de Aeronautică Româ
nă din Consiliul Național de 
Educație Fizică șd 
București, str. Vasile 
nr. 16, sectorul L Pot 
da băieți și fete între
ani, absolvenți de liceu pen
tru 2borul cu motor, sau e- 
levi și eleve înscriși în ulti
mele clase ale liceului, pen
tru celelalte specialități.

a deveni piloți pro- 
în aviația de trans- 
în aviația utilitară 

se primesc numai
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Spart, 
Conta 
candi-
16—21

Pentru 
fesioniști 
port &au 
— unde
băieți, pregătirea făcîndu-s® 
tntr-o școală militară — so
liei tanții trebuie eă îndepli
nească următoarele condiții î

— să fie absolvenți de li
ceu. cu diploma de bacalau
reat ;

— să corespundă la probe
le medicale de expertiză 
aero ;

— să aibă domiciliul stabil 
în București ;

— să fie admiși la exame
nul teoretic, care se va sus
ține — oral și acria — la 
matematică și fizică (materie 
predată în liceu).

Examenele se țin anual, in 
perioada au gust-septembrie.

Tinerii de pe cuprinsul ță
rii car< n-au posibilitatea de 
a se instrui într-un aeroclub 
sportiv se pot adresa Centre
lor militare județaie sau o- 
rășenești, care le vor da lă
muririle necesare.

ȘT. GANESCU

TANASE LA

REVISTA LUI

ISTANBUL
Atmosferă febrilă, de lucru, în incinta 

Teatrului de estradă „Constantin Tănase". 
Atmosfera specifică zilelor ce preced premi
erele... NICOLAE DINESCU, director și prim 
regizor artistic al teatrului, deși în criză de 
timp, ne acordă cîteva minute.

— Vă pregătiri pentru o nouă premieră ?
— Ne pregătim — adevărat — pentru un 

eveniment artistic : nu, însă, o premieră, ci 
un lung turneu în Turcia. La 28 aprilie, tea
trul nostru va prezenta la Istanbul revista 
„Ca Ia Tănase".

— Ce ne puteți spune, atunci, despre pre
gătiri ?

— Ținînd seama de faptul eă publicul din 
Turcia a cunoscut, și în trecut „revista lui 
Tănase" (care a fost de trei ori în turneu în 
această țară), ne am pregătit cu o grijă deo
sebită. Programul nostru va oferi selecțiuni din 
cele mai bune spectacole din ultimul timp*

cuprinzînd tablourile coregrafice „Ritmurile*, 
„Păianjenul''. *_ -- -
și altele, momente comice în limba 
muzică ușoară românească cu unele 
cu texte traduse în limba turcă.

— Cîteva cuvinte despre soliștii și 
torîi spectacolului...

— Din grupul de 90 de persoane, __
pleca în acest turneu, fac parte soliștii vocali 
Gică Petrescu, Doina Badea, Anca Agemolu, 
Jean Păunescu, comicii Radu Zaharescu, Ho- 
ria Căciulescu, Dldi lonescn, Al. Lulescu și 
Nicu Constantin, corpul de balet, soliștii 
Doina și Cornel Patrichi și orchestra de jazz 
dirijată de Geln Solomonescn. Decorurile 
aparțin lui Puiu Ganea, iar coregrafia Adri
anei Dumitrescu.

„Ocolul lumii in 80 de pași*1 
turcă, 

melodii

realiza-

care va

T. KARACAȘIAN

VIE STELE OMULUI
la Republica (orele 9,30 ; 
14 ; 16,30 ; 18,45 ; 21) ;
(orele 9,30 ; 11,45 ; 14 ;
13.30 ; 20,45).
lează la ‘ ' *
17 ; *0).
Lează ia 
11,15 ; 13,30 î 16 ; 13,30 ; 21) ; Bucu
rești (orele 8,45 ; 11 ; 13,30 , 16 ;
18.30 ; 21). NOAPTEA E FĂCUTĂ 
PENTRU A VISA, rulează la Fes
tival (orele fi ; ll.U ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21) ; Favorit (orele 10 ; 13 ;
15.30 ; 18 ; 20,30). RĂUTĂCIOSUL
ADOLESCENT rulează la Victoria 
(orele 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ;
20.45) ; Feroviar (orele 9 în conti
nuare 15,45 ; 18,15 ; 20,45) ; Melodia 
(orele 838; " *“
29.45) . EC” 
trai (orele 8,30 ; 11; 13,30; 16; 18,45; 
21,15). RECOMPENSA rulează 
la Lumina (orele I ; 16,30 ; în con
tinuare 18,45 ; 31,45). BECKET ru
lează la Doina (orele 11,M ; 16 ;
19.39 ; program pentru copii (o- 
rele 9—11). UN BĂRBAT ȘI O FE
MEIE rulează la Union (orele
11.30 ; 15,M), TATA (orele 29,30).
TOTUL PENTRU RlS rulează la 
Timpuri Noi (orele 9—21 in con
tinuare). PE PLAJELE LUMH ru
lează la Excelsior (orele I ; 11.15 ; 
1X30 ; 16 ; 1X15 ; 20.30). Flamura
(erele 9 ; 11.15 ; 13.30 ; lt , 1X15 ; 
20.30). LA EST DE EDEN rulează 
la Grivița (orele 19 ; 12J9 ; 15.30 ; 
U ; 39,39) ; Miorița (orele 9,30 ; 12 ; 
1X39 ; 17J9 ; 39). AVENTURILE
LUI TOM SAWTER ; MOARTEA 
LUI JOE INDIANUL rulează la 
Înfrățirea (orele 15,39 ; 19).
PIANELE MECANICE rulează 
la Buzețti (orele 1X39 ; II), 
FIDELITATE (orele 31,30). PAȘA 
rulează la Dada (orele 9,45 — 
M.45 în continuare ; U.45 ; 21.45) ; 
Volga (orele 9,3»—15,39 în con
tinuare ; II ; 20,30). PENTRU
ÎNCĂ PUȚINI DOLARI rulează 
la Bueegl (orele I ; 11,15 ; 13,30 ; 
15 ; U.15 ; 20,30) ; Giulești (orele
15.39 ; 19 ; 39,30) ; Rahova (orele
15.39 ; II), MESTEACĂNUL (ore
le 39,30). PRrNȚESA rulează la 
Unirea (orele 11 ; 20,30), PAGINII 
KUMEROV (orele 15,30). RIO BRA
VO rulează la Lira (orele 15,39 ; 
11) : Vitan (orele 15.» ; 19). CASA 
MAMEI NOASTRE rulează Ia 
Drumul Sării (orele 15 ; 17J0).
PE TEREN PROPRIU rulează la 
Cotroceni (orele lfi.M ; 18). MONT
PARNASSE 19 (orele 28,30). FELD- 
MAREȘALA rulează la C ring ați 
(orele 15.» ; 18 ; 20,30) ; Progresul 
(orele 15,30 ; 18). DRAMA CIO- 
CÎRLIEI (orele 20,30). RISCURILE 
MESERIEI rulează la Floreasca 
(orele 9 ; 11,16 ; 13,45 ; 16 ; 18.15 ; 
29.M) ; Gloria (orele 1 fl ; 11,15 ; 
1X3» ; 16 ; 18.15 ; 20,30). ROLLS
RAYCE-UL GALBEN rulează la 
Viitorul (orele 15,30 ; 18), ȚAR ȘI 
GENERAL (orele 20.30), Popular 
(orele 15,30 : 18), DRUMURI (ore
le 20,»). TATA DE FAMILIE ru
lează Ia Aurora (orele fi ; 11,15 ;
13.39 ; 16 j 18,15 ; 20,30) ; Arta (ore- 
te 9.30—15,45 în continuare ; 18 ; 
20,15). UN OM PENTRU ETER
NITATE rulează la Moșilor (orele 
15,»; 18; 20,30). EXPRESUL CO
LONELULUI VON RYAN rulează 
la Munca (orele 16; 18). AUTORI
ZAȚIE DE CĂSĂTORIE (orele 
20). VERA CRUZ rulează la Cos
mos (orele 16.30 ; 10 ; 20.15). CRI
MA TN STIL PERSONAL rulează 
la Tomls (orele 9—13 tn continua
re 16 ; 18,15 ; 20,30). BUNA ZIUA, 
CONTESA rulează la Flacăra (o- 
rele 15.30 ; 16), NU UITA... GARA 
LUGOVAIA (orele 20,36). ...APOI 
S-A NĂSCUT LEGENDA rulează 
la Ferentari (orele 15,30 ; 16 ; 
20,15). PRIMII PAȘI rulează 11 
Pacea (orele 16 ; 18 ; 20). COME- 
DlANȚii (ifi—20 aprilie) rulează 
la Sala Palatului.

rulează 
11,45 ; 

Modern 
i ie ; 16,15 ;COMED1ANȚU ru- 

Patria (orele 11 j 
ADIO GRINGO 14; ru- 

Luceafărul (orele 8 ;

o^x, ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
ECLIPSA rulează la Cen-

S ;
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Opera Română : TOSCA, ora 

19,30 ; Teatru! de Operetă : ~ ’
SAȚI-MA SA CINT, ora 
Teatrul „I. L. Caragiale" 
Comedia) : BECKET, ora im.ju ; 
(Sala Studio) : PĂRINȚII TERI
BILI, ora 19,30 ; Teatrul de Co
medie : UCIGAȘ FĂRĂ SIMBRIE, 
ora 20,00 ; Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" (Schitu Măgureanu) : 
MELODIE VARȘOVIANA, ora 
20,00 ; Teatrul Mic : TANGO, ora 
20,00 ; Teatrul „C. I. ---- ------
(B-dul :
ora 19,30 ; (Sala Studio) : 
MATICA ------------
20,00 : 
UNEI 
19,30 ;
cea" : IVA 1 rwr-Lii, ura zu,uu ;
Teatrul Evreiesc de Stat : DIBUK, 
ora 30,N ; Studioul I.A.T.C, : 
GARDEROBIERELE ; VIN SOL- 
DAȚH ; EXISTA NERVI, ora 
19,30 ; Teatrul Țăndărică (Calea 
Victoriei) : PAPUCIADA, ora

17,M ; (str. Academiei) : A FUGIT 
UN TREN, ora 17,M ; Teatrul sa
tiric muzical „C. Tănase" (Sala 
Savoy) : CAFEAUA CU LAPTE 
DE ADIO, ora 19.M ; Circul de 
Stat : SELECȚIUNI DE PRIMĂ
VARA, ora 11,39.

LA- 
19,30 ; 
(Sala 

19,30 ;

Teatrul „C. I, Nottara" 
Magheru) : LOVITURA.. — . .. . ENIG-

a DOAMNA „M“, Ora 
Teatrul Giulești : VISUL 
NOPȚI DE IARNA, ora 
Teatrul ,,Barbu Delavran- 
KATHLEEN, ora 20,00 ;

DUMINICA 31 APRILIE 1919
Opera Romfinl : BOEMA, ora

11,99 : RIGOLETTO, ora 19.36

Teatrul de Operetă : VĂDUVĂ 
VESELA, ora 10,30 ; PRINȚESA 
CIRCULUI, ora îfi.M ; Teatrul 
„I. L. Caragiale" (Sala Comedia) : 
HEIDELBERGUL DE ALTĂDA
TĂ, ora 10,00 ; REGINA DE NA- 
VARA, ora 15,00 ; ENIGMA OTI- 
LIEI, ora 19,30 ; (Sala Studio) : 
JOCUL ADEVĂRULUI, ora 16.00 ; 
CASTILIANA, ora 15,00 ; CINE 
EȘTI TU ? (premieră), ora lfl,30 ; 
Teatrul de Comedie : CROITORII 
CEI MARI DIN VALAHIA, ora 
10,30 ; NICNIC, ora 20,00 ; Tea
trul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu Măgureanu) : TANDREȚE 
ȘI ABJECȚIE, ora 15,00 ; MELO
DIE VARȘOVIANA, ora 20,30 ; 
Teatrul Mic : CINCI SCHIȚE ; 
CINTAREAȚA CHEALĂ, ora 10,00; 
BALTAGUL, ora 15,00 ; OFIȚE
RUL RECRUTOR, ora 20,00 ; Tea
trul „C. I. Nottara" (B-dul Ma
gheru) : FRUMOASA DUMINICA 
DE SEPTEMBRIE, ora 15,30 ; E- 
CHILIBRUL FRAGIL, ora 19,30 ; 
(Sala Studio) : ENIGMATICA
DOAMNA „M“, ora 20,00 ; Teatrul 
Giulești : MEȘTERUL MANOLE, 
ora 10,00 ; PALARIA FLORENTI
NA, ora 19,30 ; Teatrul „Rarhu 
Delavrancea" : ION, ora 16,00 ; 
MUȘTELE, ora 29,00 ; Teatrul E- 
vreieac de Stat : ÎNȚELEPȚII 
DIN HELEM, ora 11,00 ; UN ȘI
RAG DE PERLE, ora 20,N ; Stu
dioul I.A.T.C. : GARDEROBIERE
LE ; VIN SOLDAȚH : EXISTA 
NERVI, ora 19,30 ; MULT ZGO
MOT PENTRU NIMIC, ora 15,00 ; 
DON QUIJOTTE. ora 10.00: Teatrul 
Țăndărică (Calea Victoriei) : șo
ricelul Șl PĂPUȘĂ, ora 11,00 ; 
(str. Academiei) : A FUGIT UN 
TREN, ora 11,90 ; Teatrul Satiric

PROGRAMUL I
• 17,30 — Telex TV. • 17,35 — 

Medicul vă sfătuiește. Regimul de 
viață șl dietetic al bolnavului de 
ulcer • 17,50 — Pentru copii și 
școlari • 18,30 — Aventurile echi
pajului Val-Vîrtej : Perlele negre 
• 19,00 — Telejurnalul de seară — 
Buletinul meteorologic • 19,30 — 
Cadran — emisiune de actualitate 
internațională • 20,00 — Tele-en- 
ciclopedia • 21,H — Film serial : 
Bonanza • 21,15 — Seară de ro
manțe • 22,10 — Spectacol de 
varietăți. Vreți să ne-ntîlnim stm- 
bătâ seara ? (I) 22,45 — Telejur
nalul de noapte.

ȘI SEBASTIEN (IV). „Străinul" 
• 10 — ORA SATULUI a 11------
Caleidoscop muzical-coregrafic • 12 — De strajă patriei • 12,30 — 
Concert simfonic: Orchestra Filar
monicii de Stat George Enescu, 
dirijor Antonin Ciolan. In ---
gram î '
major de ________  _
publicitate • 13,39 — închiderea 
emisiunii de dimineață >16 — 
DUMINICA SPORTIVA a Fotbal : 
Petrolul — Progresul. Transmisiu
ne de la Ploiești • 18,30 — Zoo, 
Din viața animalelor « 1B — Te
lejurnalul de seară « 10,15 — De 
pe strune de vioară. Program susținut de Orchestra de muzică 
populară „Doina Argeșuluî"-Pl- 
teștl • ÎS,45 — Desene animate a 20 — Film cu trei stele : PROS
TĂNACUL, coproducție franco- 
itallană • 21,30 — Concert de 
seară susținyt de Orchestra de 
muzică ușoară a Radi oțele viziu
nii. Dirijor Sile Dlnicu • 2245 — 
Varietăți pe peliculă • 22,39 —
Telejurnalul de noapte • 22,49 — 
Telesport.

_ _____  _  pro-Simfonla a IV-a In Fa 
Beethoven * 13,15 —

PROGRAMUL H

PROGRAMUL II
• 29.00 — Telex TV. •21,05 — 

Desene animate • 26,25 — Revis
ta revistelor • 20,45 — Recitalul 
de sîmbătă seara • 21,25 — Agen
da artistică • 21,50 — Roman foi
leton : Aventurile căpitanului
Kloss (III).

• 2* — Telex TV. • 20,05 — Stu 
dioul Mic. „SANDA" de D. R. Po 
pescu (reluare) • 20,40 — Teleci 
nemafeca umorului • 21,05 — Ca 
podopere ale muzicii universale 
Sonata a IlI-a în stil româneai 
pentru vioară și pian da George 
Enescu.

DUMINICA 20 APRILIE 1969
PROGRAMțJL I

• fl.N — Ora exactă. Cum va 
vremea 1 • 8,49 — Pentru copil 
școlari • La șase pași de 
excursie — emisiune zz z 
Participă echipele reprezentative 
ale școlilor din județele Bacău șl 
Vrancea • Filmul serial BEELE

fl 
ți o 

concu rs.

regia: MICHELANGELO ANTONIONI

LA CINEMATOGRAFUL
'..CENTRAL"DIN CAPITALA

CASE DE CULTURA 
STUDENJEȘTI

BUCUREȘTI • Teatrul de co
medie prezintă spectacolul cu pie- 
sa „Nic-Nie" de Gbeorgbs Pan- 
co și Anca Bîrsan (Sala Mare, 
sîmbătă, ora 20,30) ; • „Cîntec 
popular" — prelucrări folclorice ; 
Teatrul de cafenea : „Lume, lu
me..." — spectacol „Caragiale'\ 
Interpretează studenți al I.A.T.C. 
și ai Conservatorului „Ciprian 
Porumbescu" (Student Clufc, stm- 
bătă, ora 20) ; • „Critica de jos"
— fabule. Interpretează studenți 
ai I.A.T.C. Formația „Contra
punct" ; Dans modem cu forma
țiile Casei de cultură (Student 
Club, duminică, ora 29).

cluj • Festivalul „Primăvara 
studențească** • Studioul „Echi
nox" prezintă „Capriciu" — mon
taj de versuri din poe2ia lui Ma
rin Sorescu șl „Om de treabă", 
piesă într-un act de Romulus 
Vulpeseu ; „Vreau să am și eu 
o amintire", piesă într-un act de 
Emil Paraschivoiu. Prezintă for
mația Facultății de filologie (Sala 
de spectacole, sîmbătă, ora 16) ; 
• Carnavalul Primăverii (Sălile 
Casei, aîmbătă, ora 20) ; • „Există 
nervi", piesă într-un act de Ma
rin Sorescu — prezintă formația 
Conservatorului „Gheorghe Dima" 
(Sala de spectacole, duminică, 
ora 19,30) * e „Poemul libertății"
— montaj literar muzical — 
prezintă formația Universității 
,,Babeș-Bolyai“ (Sala de spectaco
le, duminică, ora 11,36) ; a „A 
doua dragoste", piesă în 3 acte, 
de Corneliu Leu. Prezintă forma
ția Casei de cultură (Sala de spec
tacole, duminică, ora 16) ; • Fes
tivitatea de premiere ; Concert de 
muzică ușoară românească, pre
zentat de orchestra și soliștii Ca
sei de cultură a studenților (Sala 
de spectacole, duminică, ora 19,30).

GALAȚI Cupa „1 Mal" la sah 
și tenis de masă (Sălile Casei, du
minică, ora 19, respectiv 18).

LA CLUBURILE TINERETULUI 
DIN BUCUREȘTI

Ateneul Tineretului z Seară cul
tural-distractivă cu formația „En
tuziaștii" ; Prezentare a vieții și 
operei șl audierea unul disc al 
compozitorului Franz von Suppă 
(sîmbătă, ora 18) ; Seară distracti
vă pentru tineret (duminică, ora 
17). Universal-Cluh (sector 3) ; 
„La margine de București" — 
seară distractivă cu formația Flo- 
rea Mihai ; Album de romanțe 
prezentat de MIA BRAIA (sîmbă
tă, ora 18) „Flori de primăvară" — 
seară distractivă (duminică ora 
17). Tehnic-Club (sector 5) ; 
Invitatul serii — LUMINIȚA DO- 
BRESCU : Impresii de la festiva
lul de muzică ușoară de la Bra
șov ; „Balul sfiptămînli" (slmbă- 
tă, ora 18). „Matineu duminical- ; 
„Aveți simțul umorului ?“ — con
curs de Istețime (încercați sfi gă
siți poanta la următoarele anec
dote) (duminică, ora 17). Clu
bul elevilor București : Balul săp- 
tămînli (sîmbătă, ora 17). Inmîna- 
rea buletinelor de identitate, eve
niment de seamă în viața fiecă
rui tînăr ; Serată duminicală (du
minică, ora 17).



Sesiunea
Comisiei Economice

a O.N.U. pentru Europa
Propuneri ale delegaților români

La Geneva își continui lacra* 
rile cea de-a 24-a sesiune a Co
misiei Economice a O.N.U. pen
tru Europa. Lui nd cuvin tul vi
neri în cadrul reuniunii experh 
lor guvernamentali în probleme
le privind mediul de viați, de
lega tul român, Nicohe Dinu, a 
propus ca viitoarea sesiune ■ 
grupului pregătitor să acorde o 
atenție sporită studierii mono
grafiilor și rapoartelor naționale 
pentru a putea servi drept do
cumente de bază dezbaterilor 
generale.

în intervenția sa cu privire U 
cooperarea științifică și tehnolo
gică, delegatul român, Radn Ne
gru, a relevat importanța aces
teia în reducerea și eliminare* 
decalajului existent între țări
le industrializate și cele în crm 
de dezvoltare. Vorbitorul a pro
pus crearea unui organism sub
sidiar permanent al Comisiei în
sărcinate cu promovare* coope
rării științifice, și convocarea, 
în 1970, a celei de-a doua icn- 
nruiii a consilierilor guvernamen
tali pentru problemele științei «i 
tehnologiei, în vederea stabilirii 
uniri program de lucru amănna- 
țit asupra acestui subiect. Tot
odată, el a amintit recomandare* 
de a se include în programul ne 
termen lung al Comisiei proble
ma cooperării internaționale în 
domeniul eficacității gestiunii 
si al cercetării operațional 
Sugerînd să se creeze un codru 
operațional adecvat reuniumkr 
consilierilor științifici și tehno- pe
Cooperarea economică

La 16 aprilie a sosit la Hw de 
Janeiro Gheorghe Dobn, oice- 
președinte al Comisiei guverna
mentale de colaborare ft coapa 
rare economică fi tehnică, comăa- 
catorul delegației țării notat** 
Li prima seriun* a Comasai man
te româno-braziliene. constaturi 
in baza acordului errmnmir te

4*u U •**• *• tem a*M*M.

vigoare.
La £7 aprilie, ia Mutssămd 

relațiilor externe au Început lu
crările sesiunii. Lutnd asetniui 
cu acest prilej, șeful delegației 
braziliene Paulo da Costa Fran
co, a exprimat satisfacția pentru 
prezența delegației române. afv- 
mînd totodată că. după părerea 
sa, Comisia mixtă se întrunește 
intr-un moment favorabil inten
sificării și diversificării schimbu
rilor comerciale bilaterale și a 
relațiilor de colaborare economi
că. La rindul său, șeful delega
ției române, Gheorghg Dobra, * 
făcut o prezentare a realizărilor 
obținute de țara noastră in ulti
mii ani în domeniul econoame, 
subliniind Că ritmul malt de 
dezvoltare a economiei a per*. : 
lărgirea ți diversificarea con
stantă a schimburilor comerciale 
cu toate țările, inclusiv Brazilia, 
unde volumul schimburilor noas
tre s-a dublat în eurtui omite
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Tovarășul Gustav Husak, prim-secretar 

al C.C. al P.C. din Cehoslovacia
— date biografice —

& Macorescu

ia K.. D. Germana

Plenara

C.C. al P.C.C.

Necesitatea depășirii 
politicii blocurilor 

subliniată in dezbaterile din parlamentul 
italian

*• CH&vi ooaa* a comisiilor de afaceri externe
* »hr CteRas; DețMrfațdor *u avut loc dezbateri privind
poRQe ha&n te Aino*» atiantice-

s c 5 r* ~t

dederaf cu acest prilej Pietro 
Nenni, ministrul afacerilor ex
terne Italiei. Acțiunile noastre 
— a spus el in continuare — 
trebuie îndreptate spre negocieri 
directe, care cor trebui să ducă 
1* a conferință Est-Vest pentru 
laminarea problemelor securită- 
•a europene. ...Considerăm că 
ale necesar al te ioad dintr-o 
Dobiieă statică, chiar dacă aceas
ta este mai tâmplă ți mai ușoa
ră, pentru o ajunge la o politică
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ridică tai te„Sîntem aici centra 
a ram ine Acest* e 
leit motivul discursu
rilor pe care premie
rul portughci Caetano 
le rostește în toate 
etapele actualului sân 
turneu prin așa-numi- 
tele „teritorii portu
gheze de peste miri". 
Optimismul afișat de 
premier nu trebuie să 
ne mire de vreme ce 
turneul însuși a fost 
descris oficial la Li
sabona ca „o misiune 
de încurajare".

In spatele optimis
mului de paradă din 
discursurile doctorului 
Marcello Caetano stă 
deruta colonii or și pe- 
simisânul foarte pro
nunțat al unora dintre 
personalitățile lusi
tane proeminente. A- 
vem în față textul li
nei declarații care 
contrastează violent 
cu emfaticul ,,sîntem 
aici pentru a rămîne". 
O eităm : „Situația 
noastră pe teritoriile 
africane se apropie de 
pupetul în care nu 
vom mai putea rezista 
presiunilor rebelilor. 
Din pnnet de vedere 
militar mijloacele pro
prii sint de pe acum 
insuficiente". Autorul 
acestei declarații fă
cute ziarului madrilen 
YA este ministrul de 
război al Portugaliei, 
Manuel Gomez de 
Araujo. El știe bine 
ce spune. De opt ani 
de zile, don Manuel 
trimite împotriva for
țelor de eliberare din 
Angola, Mozambic, 
Guineea mii de goldați 
si armament din cel 
mal modern (totalul 
militarilor portughezi 
din teritoriile africane

po*t* f| MWkuil 
eu reteUHte a 4*4 re- 
parte r| rare M i ttlUI

ia«MK Rmttota! K 
del Mit r tear H tee*-

teMt WMte. • W»

ii ■ cart j. -n-w 
iar, firi i^*

moi ruamlâ, 
mai fructu-

Dapi ce a luai atcintul ți rm- 
teriiui apdrdm, Gut, care a vor- 
bt. te rpecmi despre aspectele 
mâhtorș sie Alianței atlantice, au 
o'mat vii dezbateri. In timp ce 
deputați sa coaliției gucerno- 

de oentru-sOnga s-ou 
geuertd. pentru 

îs*'»»», etit te contete df fi

«■teW de eterne e Octete că

rel Mte H te

Misiunea 
lui Caetano

Var M4r! cu» tetn cete d«u»
dc Codul ce.

• IN C.WBVL SCHIM
BURILOR eare au Ioc Intre 
•capete Înfrățite Constanța 
Oi Tmrkn, in sălile castelului 
medieval din Turk* s-a des- 
«hfa expoziția „Vestigii 
dae*-romane". Cu prilejul 
mangurării acestei expoziții. 
O rimam I ongtete Tnrku. Va- 
teo Leino, si prim-vicepre
ședintele Consiliatei Ponuter 
*1 Mnteciptelai Constanța, 
Pana Ion. au rostit cuvin- 
lări. La deschiderea expozi
ției au fost srezenți membri 
ai Con^tinlni Municipal din 
Turku, profesori al universi
tății, mrmbn al corpului 
consular

man Ted Heinrich 1* 
DER STERN — con
trolează două treimi 
din teritoriul guineei. 
Portughezii dețin încă 
principalele orașe un
de s-au baricadat în
dărătul sîrmei ghim
pate și unde pot fi a- 
provizionați numai pe 
calea aerului. Forțele 
africane au tăiat în 
două teritoriul țării si 
au izolat complet por
tul Bissau, capitala, 
de avanposturile por
tugheze din interior... 
Doi ofițeri superiori 
portughezi mi-au po
vestit că spitalele mi
litare (portugheze) sint 
supra aglomerate. In
cit. in fiecare aăptă- 
mînă pleacă cel puțin

rilă. Nnmărte membri- 
Iar detașamentelor re
gulate. înarmate, ae 
ridică 1* te Mt. I* ace
lași timp, pe ■inri 
ee sitaația devine mal 
dificilă, moralul mili
tarilor portugteexi ae 
deteriorează rapid. 
Numărul dezertorilor 
din oltimeie trei luni 
■e ridică te aproape 
2M"

In L'ESPRESSO, zia
ristul italian Carlo 
Grigoretti notează des
pre Angola din aceste 
zile, pe baza observa
țiilor sale de călăto
rie : „Portughezii sint 
practic neputincioși. 
Cele 124—13* de pos
turi administrative ră
mase fn spatele parti-

la valiza Iul diplo
matică. dr. Cartau* a 
adus •* uumăr de 
eiteva suie de de**ra- 
iH dia ordinal recent 
Institui| ..Pentru me
ritul civil". Ele sial 
acordate calotelor por
tughezi care .■ dis
ting in lupta contra 
rebelilor". In urmă eu 
eitva timp, în 1*54. 
britanicii instituiau 
i rd inul ..Colonial Po
lice Medal" cu care 
erau „distinși" colonii 
englezi care partici
pau la reprimarea 
luptei de eliberare din 
Kenya. Cîțiva ani mal 
târziu bătrînu! Albion 
părăsea pămintul ke- 
nyan.

Este un precedent 
Instructiv pentru ini
țiatorii portughezi oi 
medaliei „meritul ci
vil- șl ai „misiunii 
de ineurajare".

E. R. TURCIA. — Macheta podului care ie va construi peste Bosfor

PRAGA 18 (Agerpres). — 
Dupâ cum s-a mai anun
țat tovarășul Gustav Husak 
a îost ales prim-secretar 
al Comitetului Central a] 
Partidului Comunist din Ceho
slovacia. în datele biogra
fice transmise de agenția 
C.T.K. se arată că tovarășul 
Gustav Husak s-a născut la 10 
ianuarie 1913, la Bratislava 
Este membru al partidului co
munist din 1933. între anii 
1933 și 193/ 8 studiat la Fa
cultatea de drept a Universită
ții „Komensky- din Bratis
lava. în perioada 1938—1942 a 
lucrat într-un oficiu juridic 
iar între 1943—1944 la o socie
tate de transporturi din Brati 
slava.

In anii 1943—1944 a fost 
membru al celui de-al V-lea 
Comitet Central ilegal al Par
tidului Comunist din Slovacia, 
în 1943—1945 a fost membru 
al Prezidiului Consiliului Na
țional Slovac, iar în cursul răs
coalei din Slovacia a fost co
misar pentru afacerile interne, 
membru al C.C. și al Prezidiu
lui P.C. din Slovacia și vice
președinte al Partidului Comu
nist din Slovacia. în 1945 de
vine membru al C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, iar în 1945— 
1946 îndeplinește funcția de 
comisar pentru transporturi și 
tehnologie.

Intre 1945—1950 dr. Gustav 
Husak a fost membru al C.C. 
și al Prezidiului P.C. din Slo
vacia și membru al Consiliului 
Național Slovac. în perioada 
1945—1951 este deputat în 
Adunarea Națională, în 19^6— 
1950 — președinte al Consili
ului Comisarilor, în 1948 — co
misar pentru agricultură, iar 
în 1949 șeful Departamentului 
pentru alimente și al oficiului 
pentru problemele bisericii.

în perioada 1949—1950 a fost 
membru al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, iar în 1950—195] 
șef al unei secții a Comitetului 
Central. între 1951 și 1960, în 
timp ui perioadei cultului per 
îonalitâții, est* închis între 
1960—1903 esza ancajat la fir

ma de construcții din Bratisla
va „Pozemni Stavby4'.

Tovarășul Gustav Husak a 
fost reabilitat restabilindu-i 
calitatea de membru de partid. 
In perioada dintre 1963—1968 
dr. Gustav Husak a lucrat în- 
tr-o secție științifică a Institu
tului de stat și drept al Aca
demiei slovace de științe din 
Bratislava.

La 6 iunie 1968 a fost ales 
președinte al Comitetului 
slovac al Uniunii luptătorilor 
antifasciști. Începînd de la 29 
august 1968 este membru al 
Comitetului Central și al Pre
zidiului C.C. al Partidului Co
munist din Slovacia, membru 
al secretariatului și prim- 
secretar al Comitetului Cen
tral ai P.C. din Slovacia. La 
31 august 1968 a fost ales 
membru al C.C. al P-C. din 
Cehoslovacia și al Prezidiului 
Comitetului Central. Începînd 
de la 6 septembrie 1968 este 
membru al Consiliului Națio
nal Slovac, iar la 6 noiembrie 
1968 a fost ales membru al 
Comitetului Executiv al Pre
zidiului Comitetului Central al
Partidului Comunist din Ceho
slovacia

După cum transmite agenția 
C.T.K., plenara Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia a dezbătut actuala 
situație politică din partid și din 
țară și a adoptat o hotărîre pri
vind unele măsuri organizatorice 
și de cadre, precum și unele sar
cini actuale ale organelor și orga
nizațiilor de partid.

La propunerea Prezidiului 
C.C. al P. C. din Cehoslovacia, 
plenara Comitetului Central * 
hotărît desființarea Comitetului 
Executiv al Prezidiului C.C. al 
P.C.C., care a existat pînă în 
prezent. Plenara a ales un nou 
Prezidiu al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Ceho
slovacia format din 11 persoane, 
în următoarea componență i 
Vasil Bilak, Oldrich Cernik, Pe
ter Colotka, Alexander Dubcek, 
Evzen Erban, Gustav Husak, 
Jan Piller, Karel Polacek, Ștefan 
Sadovsky, Lubomir Strougal și 
Ludvik Svoboda.

Plenara Comitetului Central 
a hotărît să recomande Comite
tului Central al Frontului Națio
nal să prezinte candidatura tova
rășului Alexander Dubcek, pen
tru funcția de președinție *1 
Adunării Federale.

Plenara și-a exprimat oonsim- 
țămîntul pentru eliberarea tova
rășului Peter Colotka din func
ția de președinte al Adunării 
Federale și a recomandat preșe
dintelui R.S. Cehoslovacia să-l 
numească în funcția de prim- 
vicepreședinte al guvemyjui 
R.S. Cehoslovace.

Plenara a hotărît să satisfacă 
cererea redactorului șef al zia
rului „Rude Pravo", Jiri Sekera, 
de a fi eliberat din această func
ție și a numit în acest post pe 
tovarășul Miroslav Moc.

De asemenea, plenara a adop
tat un Apel către organizațiile 
de partid, către întregul popor 
cehoslovac prin care se cere spri
jin pentru înfăptuirea hotăririlor 
adoptate de plenară, pentru rea
lizarea sarcinilor trasate de Co
mitetul Central al Partidului Co
munist din Cehoslovacia.

Cuvîntarea președintelui Svoboda
PRAGA 18 (Agerpres). — 

Agenția C.T.K. anunță că preșe
dintele Republicii Socialiste Ce
hoslovace a rostit joi seara tîrziu 
a cu vin tare la posturile de radio 
și televiziune.

După ce s-a referit la eveni
mentele care au avut loc la sfîr- 
șitul lunii martie în Cehoslova
cia — L. Svoboda a spus: 
„Încă la plenarele sale din no
iembrie și decembrie, Comitetul 
Central a aprobat programul de 
dezvoltare în continuale a țării 
noastre, potrivit țelurilor pentru 
care am depus eforturi după ia
nuarie 1968. Acest program nu 
este însă îndeplinit în mod sa
tisfăcător. Greutățile cresc, iar de 
situație, după cum vedem, abu
zează adversarii politicii noastre 
și ai regimului nostru socialist.

Sînt încredințat că îmi veți da 
dreptate.

Nu se poate admite ca efecte

le actelor lor să se răsfrîngă 
asupra oamenilor cinstiți, inclu
siv asupra marii majorități a zia
riștilor cinstiți, lucrătorilor din 
domeniul cultural și științific, in
telectuali tații, sindicaliștilor sau 
a tineretului, care nu au și nu 
vor să aibă nimic comun cu 
aceștia.

Plenara C.C. încearcă să gă
sească căile și mijloacele să 
promoveze în mod mai eficient, 
în situația dată, politica apro
bată de plenara din noiembrie a 
C.C al P.C.C., politică ce și-a 
cîștigat sprijinul majorității po
porului nostru.

La această plenară, tovarășul 
Dubcek a cerut să fie eliberat 
din funcția de prim-secretar. 
După o apreciere temeinică a 
cererii sale, C.C. i-a satisfăcut 
dorința. Numele tovarășului Dub
cek va răinîne permanent în 
conștiința noastră a tuturor le

gat de politica de după ianua
rie a Partidului Comunist din 
Cehoslovacia. în timpul exercită
rii acestei funcții și-a cîștigat o 
mare popularitate și încredere din 
partea opiniei noastre publice. 
Sînt convins că se va putea spri
jini pe deplin pe acestea și de 
acum înainte în activitatea sa, în 
funcțiile de cea mai mare răs
pundere.

Comitetul Central —a spus 
în continuare L. Svoboda — a 
ales în această funcție pe tova
rășul Gustav Husak. El se va 
prezenta singur în fața dv. în 
noua lui funcție și vă va încu- 
noștiința de intențiile sale. îl 
cunosc pe tovarășul Husak ca pe 
un om politic cinstit și clarvăză
tor, devotat partidului și poporu
lui, țării noastre. Aș vrea să vă 
cei să-i acordați încredere și să-l 
sprijiniți în sarcinile sale, care 
nu vor fi u$oare.

Cuvîntarea tovarășului Husak
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genția C.T.K. a transmis textul 
cuvîntării radiotelevizate rostită 
de tovarășul Gustav Husak, prim- 
secretar al C.C. al Partidului Co
munist din Cehoslovacia. Organele 
superioare ale Partidului și statu
lui — a spus tovarășul Husak — 
s-au adresat în repetate rînduri 
în ultimul timp opiniei publice, 
au explicat cauzele situației de 
criză, ca și soluțiile pe care le 
vede pentru ca viața noastră să 
se liniștească, pentru a putea tre
ce la soluționarea problemelor 
celor mai arzătoare ale oame
nilor muncii de la noi, pentru 
ca statul nostru să poată duce, 
ca să spunem așa, o viață nor
mală, atît pe plan intern, cît și 
internațional. Una dintre soluții
le concretizate la actuala plena
ră a C.C. a constat în alegerea 
unei noi conduceri, a unui nou 
Prezidiu al C.C. al P.C.C., în 
alegerea unui nou prim-secretar. 
Toate aceste măsuri au fost a- 
doptate ca urmare a propunerii 
fostului prim-secretar al C.C. al 
P.C.C., tovarășul Dubcek, îe 
urma consultării cu toți ceilalți 
tovarăși cu funcții de conducere. 
Veți cunoaște amănunte în legă
tură cu această problemă.

Mi-a fost încredințată o grea 
răspundere — a spus în conti
nuare Gustav Husak —, și anu
me ca în aceste clipe, nu tocmai 
ușoare, să scot partidul nostru, 
societatea noastră, din această si
tuație de criză. Una din cau
zele, firește nu singura, pentru 
care nu au fost rezolvate pro
blemele pînă acum — a con
tinuat vorbitorul — a fost și

lipsa unității în conducere, în or
ganele de conducere ale partidu
lui și statului. Soluțiile bune au 
fost explicate prin mijloacele cele 
mai diverse, contradictorii și 
opuse, și în primul rînd ele nu 
au fost aplicate cu consecvență 
în viață, în toate organizațiile, 
în întreaga practică. Aceste ju
mătăți de măsură, această in
consecvență, insuficientă lichida
re a divergențelor interne, atît 
în partid, cît și în societatea 
noastră, a fost una din cauzele 
măsurilor adoptate.

Relațiile de criză de la noi au 
influențat și influențează și asu
pra agravării relațiilor noastre 
internaționale. Nici unul dintre 
state, și cu atît mai mult un stat 
atît de mic cum sîntem noi, mj 
poate trăi în relații internațio
nale încordate. Conducerea par
tidului nostru și a statului 
nostru a spus încă de mult 
că intenționează să obțină con
solidarea situației, atît în țara, 
cît și în relațiile cu statele veci
ne, în relațiile cu statele aliate, 
îndeosebi în relațiile cu U.R.S.S. 
Pînă acum nu am reușit să obți
nem acest lucru, și aceasta con
stituie, de asemenea, una din 
condițiile principale pentru solu
ționarea problemelor noastre in
terne. Unii oameni își exprimă 
temerile în legătură cu faptul că 
lucrările plenarei Comitetului 
Central sau alegerea noii condu
ceri nu înseamnă oare vreo coti
tură în politica P.C.C. și condu
cerea statului nostru, nu înseam
nă oare aceasta, așa cum șușoteș
te propaganda occidentală, reve
nirea la vechile timpuri sau,

după cum spun unii, chiar la 
anii ’50.

Vă pot asigura pe toți — a 
declarat Gustav Husak — că nu 
se întîmplă nimic de acest gen. 
xNoua conducere a partidului, la 
fel ca și vechea conducere a 
partidului, nil urmărește și nu va 
urmări așa ceva și nici eu, nid 
altcineva din conducere nu ar 
consimți la ceva asemănător. 
Baza politicii noastre rămîne și 
pe viitor politica de după ianua
rie, procesul de democratizare a 
societății noastre, așa cum a fost 
formulat în rezoluția din no
iembrie de anul trecut a C.C. al 
P.C.C. Cotitura, care este inevi
tabilă la noi, se va înfăptui nu
mai prin metodele aplicării aces
tei politici, prin transpunerea 
consecventă a acestei politici, așa 
cam a stabilit-o Comitetul Cen
tral în noiembrie și la alte ple
nare.

Noi toți sîntem profund con
vinși că la noi există posi
bilități largi pentru o solu
ționare prin propriile noastre 
forțe, potrivit planurilor noastre, 
a problemelor noastre interne 
cehe, slovace, cehoslovace — a 
spus primul secretar al C.C. al 
P.C.C. Sîntem ferm convinși 
că vom soluționa și aceste 
probleme. Sîntem de aseme
nea, profund convinși că în 
aceste acțiuni, cînd viața noas
tră va intra pe făgașul liniș
tit, normal, se poate să soluțio
năm toate problemele și cu alia- 
ții noștri, cu Uniunea Sovietica, 
toate problemele care ne stau în 
fată, toate fără excepție. Aceasta 
este convingerea noastră fermă 
și vom continua în acest spirit.

REDACȚIA 61 ADMINISTRAȚIA i București, Piața -Sdnttel-, TeL 17 60 M, 11 00 20. Abonamentela m tao la oficlllo poștale |j dlluzoiU din întreprinderi «1 lnatitutll. Tiparul x Combinatul poligrafic „Casa Sclntell"


