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Inginerii și profesorii 
de mîine, medicii și ar- 
hitecții, artiștii și crea
torii aceleiași zile mai 
fericite care ne așteap
tă, întruniți pentru a 
discerne cu un mai 
real, atent și substan
țial interes condiția lor

X n cadrul Congresului Ial IX-lea al U.T.C., duminică au avut loc lucrările celei de-a VIII-a Conferințe a Uniunii Asociațiilor Studențești din România, în care au fost dezbătute cu exigență și responsabilitate activitatea asociațiilor studențești din ultimii doi ani, contribuția lor la formarea multilaterală a specialiștilor, corespunzător cerințelor dezvoltării economiei, științei și culturii noastre socialiste.în sală se aflau aproape 300 de împuterniciți ai celor peste 150 000 de studenți din întreaga țară, numeroși invitați — activiști de partid și de stat, conducători ai unor organizații obștești și instituții centrale, rectori ai instituțiilor de învățămînt superior, academicieni, cadre didactice, studenți străini aflați la studii în țara noastră, studenți fruntași

la învățătură și în activitatea obștească.Printre cei care au luat loc în prezidiu se aflau tovarășii Ion Iliescu, prim-secretar al C.C. al U.T.C., ministru pentru problemele tineretului, Mircea Malița, ministrul învăță- mîntului, precum și Dușan Ulcak, președintele Uniunii Internaționale a Studenților.Raportul Consiliului U.A.S.R. cu privire la activitatea uniunii în perioada dintre Conferința a Vil-a și Conferința a VIII-a a fost prezentat de tovarășul Traian Ștefănescu, secretar al C.C. al U.T.C., președintele Consiliului U.A.S.R., iar Raportul comisiei de cenzori a U.A.S.R., de către Gheorghe Milea, președintele comisiei.Pe marginea documentelor prezentate, au luat parte la dezbateri Alexandru Soare, președintele Consiliului U.A.S. din centrul universitar Bucu-

rești, Ionel Reghini, student la Facultatea de drept, președintele Consiliului U.A.S. de la Universitatea din Cluj, loan Petru, șeful Comisiei politico- ideologice a Consiliului U.A.S. din centrul universitar Iași, Adriana Teubert, studentă în anul I la Institutul politehnic din Timișoara, Constantin Ni- colaescu, student la Institutul de subingineri din Pitești, Do- rel Chereches, student la Institutul politehnic din Brașov, președintele Asociației studențești de la Facultatea de silvicultură, Daniela Duțescu, studentă la Universitatea din Craiova, Ion Drăgan, student la Institutul pedagogic din Tirgu Mureș, președintele Consiliului U.A.S. pe institut. Silvia Alecu, studentă la Institutul politehnic din Galați, șefa comisiei sociale pe centrul universitar Galați, Laura Bocan, studentă la Institutul pedagogic dip Oradea, pre

ședinta Consiliului U.A.S. pe institut, Grigore Calotă, student la Institutul de mine din Petroșani, președintele Asociației studențești din cadrul Facultății de electromecanică, Bereczki Baldazar, student la Institutul agronomic din Cluj, Emil Popescu, asistent universitar, președintele Consiliului U.A.S. din Institutul de arhitectură, Florin Miclea, student la Institutul de medicină din Timișoara, președintele Consiliului U.A.S. pe institut, Dan Moisescu, student, președintele Consiliului U.A.S. din Institutul de artă teatrală și cinematografică. Radu Linte, student Ia Institutul politehnic din Iași, Gheorghe Manea, președintele Consiliului U.A.S. de la Institutul de construcții.în numele Uniunii Internaționale a Studenților, Du$an
(Continuare in pag. a Ill-a)

de azi — studenți in
centre universitare cu
bogate tradiții sau în
orașe care abia de cîți- 
va ani au intrat în cir
cuitul spiritualității ro
mânești — au reușit, 
cum pe bună dreptate 
observa unul dintre 
participant, să alcătu
iască în datele lui ma
jore, definitorii, profilul 
politic și civic al „stu
dentului care va fi, la 
riadul lui, făuritorul de 
mîine al societății noas
tre". Acesta a fost poa
te și motivul pentru 
care s-a pomenit destul 
de des despre inteligen
ță și inteligență crea
toare, despre talent și 
vocație, despre profe
sionalism, specializare și amatorism, și super
ficialitate, despre anga
jare și pasivitate socia
lă, despre răspundere și 
indiferență. Delimitate 
neț prin continuă ra
portare la realitate, prin 
frecventă confruntare 
cu propria experiență 
de viață, nu de fiecare 
dată convingătoare dar 
înnobilată de entuziasm, 
de dăruire și încredere, 
— noțiunile și-au dezvă
luit treptat temeiurile 
adinei și au configurat 
cadrul moral, politic și 
social al devenirii tine
rilor studenți de azi și 
intelectuali de mîine.

In mod firesc orien
tat cu precădere spre a- 
flarea acelor posibilități 
de îmbunătățire eficien
tă prin urmări imediate 
și de perspectivă a acti
vității asociațiilor stu
dențești, spre perfecțio
narea mecanismului de
mocrației de organizație, 
spre ceea ce reprezintă 
în fapt mediul hotăritor 
formativ, atît profesio
nal, cît și uman al tână
rului student — viața 
de zi cu zi în facultate 
— dialogul colectiv a 
reprezentat în cele din 
urmă și în deplin con
sens cu așteptările și in
tențiile participanților o
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in cadrul lucrărilor Conferinței U.A.S.R.

PARTICIPARE ACTIVĂ
ȘI RESPONSABILĂ LA DEZBATEREA 

PROBLEMELOR STUDENȚEȘTI

COMITETUL EXECUTIV 
AL U.A.S.R.

ÎNTÎLNIRI CU 
CONDUCĂTORI 

AI UNOR 
MINISTERE 
SI ORGANE 

9 

CENTRALE

SPECTACOL DE GALĂ
LA SALA PALATULUI

NUMAI FLOARE
LÎNGĂ FLOARE

Aseară, Congresul Tinereții și-a pus pe frunte cunună, de cîntec. Cei trei mii de delegați și invitați, împreună cu oaspeții lor, veniți din toate zările, și-au înfrățit încă o dată aplauzele, de data aceasta pentru a saluta și' răsplăti reverberațiile de melodie și dans, de poezie și culoare pornite generos de pe .vasta scenă, de la artiști la fel de țineri ca și spectatorii lor.Reprezentația, concepută ca un concert fără nici o lăsare de cortină, a avut vibrație de poem, iar dacă este să-i căutăm o „temă melodică", un leit-motiv emoțional, îl putem găsi în permanenta sugestie florală. Versurile poetului Niculae Stoian, din tabloul cu care a debutat spectacolul, au vorbit despre tinerețea țării, ca despre o floa

re proaspătă în grădina României contemporane ; o suită de dansuri, reunind într-un splendid mănunchi, jocuri românești, maghiare și germane, s-a desfășurat sub emblema „Cununei" năsăudene ; Mihaela Mihai și Margareta Pîslaru au cîntat în cadrul unui tablou muzical coregrafic, intitulat „Să facem florile să. cînte“ ; în acompaniamentul orchestrei, interpreții de 'muzică populară au desenat relieful unui emoționant „Picior de plai" îmbrăcat în florile cîntecului din toate colțurile țării, iar suita de dansuri populare oltenești ne-a făcut să vedem prin cele două șiruri de costume multicolore, cît de vii pot să fie florile din grădina folclorului românesc...La fel de vii, de emoționan-
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problemele tineretului

LUCRĂRILE CONGRESULUI
AL IX-LEA

Comisia pentru 
muncitoresc
Comisia pentru 
sătesc
Comisia pentru problemele muncii în rîn- 
dul elevilor
Comisia pentru problemele politico-ideo- 
logice și cultural-artistice
Comisia pentru problemele activității 
sportive, turistice și de pregătire a tinere
tului pentru apărarea patriei
Comisia pentru problemele statutare, or
ganizatorice și ale vieții de organizație 
Comisia pentru problemele activității in
ternaționale a U.T.C.

In timpul prezentării raportului Consiliului Uniunii Asociațiilor. Studențești la cea de a VIII-a Conferință a U.A.S.R.

te, momentele „Comorile patriei mele", „Preludiu simfonic", „Noapte de vară" au dat rotunjime și varietate unui spectacol care a izbutit să fie proaspăt și tineresc.Spectacolul are meritul de a fi propus memoriei tinerilor săi ascultători trei cîntece pentru tineret în primă audiție : „Noi, a țării tinerețe" (muzica — Marin Constantin, versurile — Niculae Sto- ian), „Hai, Tineret" (muzica Radu Palade, versurile — Eugen Frunză) și „Ani de aur" de Stelian Dinu. Un început de drum pentru repertoriul de cîntece tinerești ale noului cincinal.Deschis către zările acestui prezent de aur al patriei, către apropiata sărbătoare a partidului, finalul spectacolului — amplă desfășurare de cîntec și vers inspirat — a făcut să se unească, sub cupola melodică a atît de îndrăgitului „Trec rînduri, rînduri muncitorii", scenă și sală în- tr-un întreg al entuziasmului, într-o prelungită explozie de aplauze și -.îrale.înaintea ultimei zile a Congresului Tinereții, spectacolul de gală s-a înscris ca o deplină reușită, ca un preludiu de bun augur la șirul de spectacole pe care tinerii din întreaga țară le vor aduce prinos, în primăvara aceasta Partidului, marii sale sărbători din Mai. P. D.
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LUCRĂRILE CELEI DE A VIII-A CONFERINȚE A U. A. S. R.

Tovarăși,

Ne aflăm încă sub puternica 
impresie produsă asupra între
gului tineret, asupra studenți
mii, de salutul adresat Congre
sului al IX-lea al Uniunii Ti
neretului Comunist și Confe
rinței noastre de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — secretarul 
general al Partidului Comunist 
Român. Dînd glas sentimentu
lui de profundă recunoștință 
pentru roiul de mare responsa
bilitate conferit de partid tine
retului in procesul de ridicare a 
țării pe noi trepte ale progre
sului și civilizației, exprimăm 
dorința fierbinte a generației 
amfiteatrelor de a se pregăti la 
nivelai exigențelor crescînde ale 
economiei, științei și culturii, de 
a sluji cu devotament și abne
gație cauza Partidului Comunist 
Român. Mîndria patriotică a stu- 
dențimii pentru marile transfor
mări revoluționare înfăptuite de 
poporul nostru se imbină firesc 
cu adeziunea deplină la politi
ca marxist-leninisiă, creatoare, a 
partidului și statului, cu ho- 
tărirea unanimă de a munci 
neobosit pentru înfăptuirea pro
gramului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvol
tate.

Aprecierile și îndemnurile la 
adresa tinerei generații, indica
țiile cuprinse în cuvîntarea to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
spiritul activ în care se desfă
șoară lucrările Congresului Uni
unii Tineretului Comunist dau 
o notă distinctivă, mobilizatoare 
Conferinței noastre, chemată să 
facă bilanțul activității studen- 
țimii în ultimii ani, să definească 
obiectivele și sarcinile de viitor 
ale Uniunii Asociațiilor Studen
țești din România.

Raportul a înfățișat apoi ta
bloul dezvoltării largi a școlii 
superioare românești, ca urmare 
a preocupării partidului și sta
tului pentru formarea viitorilor 
specialiști, subliniind în conti
nuare :

Măsurile de îmbunătățire a 
activității obștești a studenți
mii, de creștere a rolului orga
nizațiilor sale în viața univer
sitară. adoptate pe baza hotărî- 
rilor plenarei C.C. al partidului 
din noiembrie-decembrie 1967 
și ale Consfătuirii pe țară a U- 
niunii Tineretului Comunist, 
definirea Uniunii noastre ca for
mă specifică de organizare a 
Uniunii Tineretului Comunist 
in învățămîntul superior, lărgi
rea competențelor și sferei sale 
de preocupări, au determinat 
sporirea contribuției asociațiilor 
la pregătirea studenților, orien
tarea consecventă a eforturilor 
noastre spre problemele pro
cesului instructiv-educativ, sta
tornicirea unor raporturi de 
strinsă colaborare cu organele 
de învățămint. Datorită condu
cerii nemijlocite de către par
tid, strădaniilor depuse de-a lun
gul anilor de membrii săi, astăzi 
specialiști in diverse domenii 
de activitate, datorită dăruirii 
în muncă, specifică celor ce au 
avut în timp mandatul de o- 
noare de aleși ai studențimii, 
Uniunea Asociațiilor Studen
țești din România se prezintă 
in cel de al XV-lea an de exis
tență ca organizație revoluțio
nară consolidată politic și or
ganizatoric, ca factor activ în 
pregătirea profesională și edu
carea comunistă a tineretului 
universitar, în perfecționarea 
continuă a școlii noastre supe
rioare.

Ințelegind rațiunile de pers
pectivă ale formării multilate
rale pentru profesie, marea 
majoritate a studenților iși în
deplinește cu responsabilitate în
datorirea fundamentală de a se 
pregăti temeinio — premisă in
dispensabilă a desfășurării unei 
activități eficiente după absol
vire. Semnificative sînt atit 
menținerea procentului de pro
movare la nivelul anilor pre- 
cedenți. în condițiile creșterii 
generale a exigenței, cît și spo
rirea numărului de studenți cu 
note bune și foarte bune, care, 
reprezentau la sfîrșitul anului 
universitar trecut, peste 73 la 
sută din totalul celor promo
vați. în sesiunea de examene 
recent încheiată, din totalul stu
denților care și-au susținut și 
au promovat examenele, peste 
82 la sută au obținut calificative 
superioare. Un interes crescind . 
se manifestă pentru cercetarea 
științifică și orientarea ei spre 
soluționarea unor aspecte con
crete ale producției, interes evi
dențiat de succesul Conferinței 
pe tară a cercurilor științifice 
și de Seminarul național cu 
tema „Cercetări științifice stu
dențești cu aplicații în practi
că". la care au fost prezentate 
peste 500 de lucrări £i'i 30 de 
specialități.

Evidențiind rezultatele pozi
tive, trebuie să arătăm — se 
spune în continuare — așa cum 
s-a subliniat, de altfel, și in Ra
portul prezentat la cel de al 
IX-lea Congres al U.T.C., că se 
mențin neajunsuri în pregătirea 
teoretică și practică a studen
ților. Tendința multor studenți 
de limitare a studiului Ia no
tițele de curs, procentul mare 
de absențe, participarea redusă 
Ia cursurile facultative, preocu
parea insuficientă pentru însu
șirea limbilor străine. pentru 
elaborarea proiectelor, lucrări
lor de an și chiar a celor de 
diplomă, obișnuința greșită a 
pregătirii numai în timpul se
siunilor de examene — consti
tuie cauzele principale ale re
zultatelor ncsatisfăcătoare.

In acest an universitar, pe 
baza indicațiilor date de tova
rășul Nicolae Ceaușescu cu pri
lejul deschiderii cursurilor aca
demice. procesul de moderni
zare a școlii superioare a intrat 
într-o etapă nouă, hotărîtoare 
pentru orientarea pregătirii vii
torilor specialiști către proble
mele producției, către noile exi
gențe ale economiei, științei și 
culturii, ale vieții noastre so
ciale. Hotărîtoare pentru reali
zarea imperativelor pe care so
cietatea noastră le pune in fața 
studenților — se aprecia în ra
port — rămîn și în viitor stu
diul individual, ritmic. însușirea 
temeinică a bibliografiei, inte
resul de a asimila permanent 
datele de actualitate, străduința 
de a-si forma deprinderi prac
tice în domeniul profesiunii 
pentru care se pregătesc. Iată 
de ce. renunțind la acțiunile de

RAPORTUL CONSILIULUI Uft
ASOCIAȚIILOR STUDENȚEȘTI

suprafață, fără forță de convin
gere, dezbaterile, întîlnirile cu 
specialiști, acțiunile comune cu 
organizațiile U.T.C., întreaga 
activitate a asociațiilor trebuie 
să se adreseze direct conștiinței 
profesionale și cetățenești a 
studenților, să apeleze la nece
sitatea de a înțelege învăță
tura. pregătirea de specialitate, 
ca o comandă socială, ca modali
tate specifică de integrare, încă 
din perioada studiilor, în efor
turile de muncă ale întregului 
popor. Apreciem că această 
Conferință, a VIII-a, va trebui 
să marcheze un pas hotăritor 
pentru eliminarea superficiali
tății in studiu, a delăsării și 
chiulului, pentru ca fiecare aso
ciație, profund ancorată în rea
litățile facultății respective, să 
se preocupe cu deplină răspun
dere, îndeaproape, concret și 
sistematic de modul in care 
studenții se încadrează în pro
cesul de invățămint.

Formarea viitorului specialist 
conturează pregnant necesita
tea sporirii ponderii activității 
de cercetare și creație științi
fică in perioada studiilor uni
versitare. Numărul însemnat al 
studenților cu rezultate profe
sionale meritorii, activitatea po
zitivă a cercurilor științifice 
dovedesc posibilitatea și necesi
tatea participării efective a stu
denților, in special a celor din 
anii mari, Ia munca de cerce
tare a catedrelor, inclusiv în 
realizarea temelor contractuale 
pe bază de remunerare. In func
ție de valoarea multor proiecte 
și lucrări de diplomă, se im
pune, totodată, trecerea la valo
rificarea practică a rezultatelor 
cercetării studențești. în acest 
sens, este necesar să fie alese 
teme legate de problemele con
crete cu care se confruntă pro
ducția. viața socială, să se lăr
gească posibilitatea autorilor de 
a-și alege ei înșiși subiectul 
proiectelor și lucrărilor de di
plomă. să se intensifice efortu
rile corelate ale organelor de 
învățămint și unităților econo
mice în vederea aplicării în pro
ducție a rezultatelor obținute în 
cercetare de către studenți.

în .insamblul activității edu
cative desfășurate de asociații 
pentru dezvoltarea sentimentu
lui de respect față de muncă, 
fată de făuritorii bunurilor ma
teriale. un rol deosebit revine 
acțiunilor de muncă volun- 
tar-patriotică. Ultima vacan
ță de vară a consemnat par
ticiparea a peste 13 000 de 
studenți la lucrările agricole. 
Ia șantierele naționale. în toam
na anului trecut unitățile din 
agricultură au fost sprijinite în 
campania de recoltare de a- 
proape ,14.000 de studenți ai in- . 
stitutelor agronomice și pedago
gice. Constituirea brigăzilor 
permanente va contribui la mo
bilizarea studenților pe par
cursul întregului an universi
tar la activitățile voluntar-pa- 
triotice, în special pentru ame
najarea spațiilor din institute și 
cămine, a unor baze sportive și 
locuri de agrement. In vacan
țele de vară, va trebui să asi
gurăm o largă participare a 
studenților care nu au obligații 
profesionale la acțiunile de 
muncă în unitățile agricole, la 
șantierele naționale ale tinere
tului, la lucrările de irigații, în
diguiri și desecări, de apărare ’ 
împotriva inundațiilor. Totoda
tă, în colaborare cu forurile in
teresate; este necesar să elimi
năm actuala centralizare exce
sivă, precum și dereglarea pro
cesului de învățămint din insti
tutele agronomice.

Folosim acest prilej pentru a 
prezenta unele probleme privind 
modernizarea școlii superioare 
abordate de către studenți în 
adunările și conferințele de a- 
legeri.

Apreciem că trebuie accen
tuată preocuparea pentru in
cluderea în planurile de învă- 
țămînt a matematicilor aplica
tive, tehnicii moderne de calcul, 
a organizării științifice a pro
ducției și a muncii, pentru 
creșterea în continuare a nu
mărului disciplinelor la alegere 
și facultative. Totodată, este 
necesar să se țină seama și de 
faptul că se menține un număr 
relativ mare de discipline cu
mulate.

în spiritul indicațiilor condu
cerii partidului, este necesar să 
fie adoptate măsurile corespun
zătoare pentru ca fiecare stu
dent, în special in institutele 
tehnice, să-și însușească o me
serie din domeniul de speciali
tate în care se pregătește. în a- 
cest sens, în afara creșterii nu
mărului de ateliere-școală — 
concepute ca unități economice 
proprii, cu planuri de produc
ție și program zilnic de muncă 
pentru studenți — un rol în
semnat revine și în viitor prac
ticii desfășurate în unitățile e- 
conomice, în atelierele și labo
ratoarele întreprinderilor, în 
institutele de cercetare și pro
iectare. în realizarea concretă 
a practicii în producție, ca obli
gație profesională a studenților, 
ar fi util să se aibă în vedere 
posibilitatea de a conferi atri
buții mai largi instituțiilor de 
invățămint superior în stabili
rea perioadei și a locurilor de 
practică, precum și instituirea 
unor răspunderi precise pentru 
ministerele economice și cele
lalte organe centrale de specia
litate. Pe bună dreptate, studen
ții din universități și institu
tele pedagogice au relevat că 
este necesar să se accentueze
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preocupările și pentru pregăti
rea pedagogică și metodică a 
viitorilor profesori. Salutînd 
inițiativa Ministerului învăță- 
mintului de creare a școlilor 
experimentale, sugerăm ca a- 
ceastă măsură să fie corelată 
cu creșterea perioadei de prac
tică pedagogică și cu includerea 
în program a activităților ini
țiate de organizațiile U.T.C. din 
școli și unitățile pionierești. 
Totodată, împărtășim opinia 
studenților din institutele pe
dagogice, că actuala formă de 
susținere a examenului de ab
solvire este desuetă, fiind nece
sară introducerea lucrării de 
diplomă — ca expresie firească 
a însăși modernizării continue 
a procesului de învățămint.

In perioada imediat urmă
toare asociațiile trebuie să se 
integreze deplin eforturilor or
ganelor de invățămint de îmbu
nătățire a practicii, să desfășoa
re o largă activitate educativă 
pentru a dezvolta în rindul stu
denților interesul și răspunderea 
pentru însușirea deprinderilor 
de muncă. De asemenea, se im
pune ca organizațiile noastre să 
găsească noi modalități prin 
care să contribuie la cunoaște
rea directă și reală de către 
studenți a activității de după 
absolvire. In acest scop, merită 
a fi generalizată, în institutele 
tehnice, experiența pozitivă a 
atelierelor de proiectare orga
nizate de asociațiile de la Insti
tutul de arhitectură din Bucu
rești și Institutul politehnio din 
Brașov, precum și inițiativa or

ganizării unităților lucrative 
studențești. Pe aceeași linie, se 
cer extinse programele comune 
ale asociațiilor cu organizațiile 
U.T.C. din unități economice, 
care au început deja să prindă 
viață la Timișoara, București, 
Iași, Cluj, Brașov, Galați și în 
alte centre universitare.

Rolul cadrelor didactice în 
formarea viitorilor specialiști 
justifică întrutotul atenția deo
sebită acordată relației profe- 
sor-student. Contribuția majori
tății covîrșitoare a corpului di
dactic la pregătirea profesiona
lă a studenților, la activitatea 
educativă din institute și facul
tăți prilejuiește exprimarea 
sentimentelor noastre profunde 
de respect și recunoștință.

Așa cum remarca profesorul 
și eminentul om de cultură, 
George Călinescu „absențele 
unui profesor din dialogul con
tinuu cu studentul, de la și din
colo de catedră, rămîn întru ve
cie nemotivate, misiunea cadru
lui didactic, opera sa cea mai 
subtilă, fiind aceea de a se a- 
mesteea cu contemporanii săi 
tineri". în acest spirit, solicităm 
și în continuare spri jinul activ 
al tuturor cadrelor didactice în 
formarea etică și profesională 
a viitorilor specialiști.

încrederea deosebită acordată 
de partid tineretului studios, 
este puternic evidențiată de re
centa îmbunătățire a reprezen- 

■ tării asociațiilor în consiliile 
profesorale și senate — confir
mare a statutului studențimii de 
coparticipant la bunul mers al 
procesului instructiv-educativ. 
în condițiile lărgirii reprezentă
rii asociațiilor, în organele de 
învățămint, nouă dovadă, cu 
profunde semnificații, a consa
crării de către conducerea de 
partid și de stat, a vocației U- 
niunii noastre de a se preocupa 
permanent de perfecționarea 
procesului de învățămint, cei a- 
leși prin voința studenților, au 
datoria să se manifeste în spi
rit dinamic în cadrul consiliilor 
și senatelor, să înlesnească cu
noașterea și soluționarea pro
blemelor de pregătire, de mun
că și viață ridicate în colective
le din ani, facultăți și institute, 
să promoveze punctele de vede
re înaintate, caracteristice stu
dențimii, concordante cu exi
gențele crescînde ale pregătirii 
viitorilor specialiști.

Studențimea patriei, asemenea 
tinerei generații și întregului 
popor, se caracterizează prin 
opțiuni politice ferme, prin ata
șamentul său total față de cau
za socialismului și comunismu
lui, față de politica creatoare, 
marxist-Ieninistă a Partidului 
Comunist Român, prin recepti
vitate și deplină adeziune Ia 
înnoirile ce vitalizează toate 
compartimentele vieții noastre 
materiale și spirituale, prin ati
tudine angajată în înfăptuirea 
aspirațiilor de progres și civi
lizație ale națiunii noastre so
cialiste. j-.j

Raportul s-a oprit apoi asu
pra unor experiențe valoroase 
ale asociațiilor studenților pri
vind munca politico-educativă 
desfășurată în 'rîndiju tinerilor 
studioși, relevînd, totodată, și 
neajunsurile care au diminuat 
eficiența unor acțiuni și s-a re- 
ferit mai ales la sarcinile de 
viitor.

în expunerea prezentată în 
cadrul Congresului al IX-lea 
al U. T. C„ tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a referit din nou 
la faptul că formarea conștiinței 
socialiste implică atît cunoaște
rea temeinică a ceea ce este va
loros în domeniul culturii, știin

ței și tehnicii contemporane, stă- 
pînirea deplină a profesiunii, cit 
și însușirea concepției filozofice 
despre lume și societate a parti
dului nostru, dezvoltarea unei 
atitudini cetățenești înaintate. în 
acest sens, trebuie să contri
buim într-o măsură sporită la 
cunoașterea de către studenți a 
problemelor concrete ale con
strucției socialiste a țării, a c- 
bieotivelor planului cincinal, a 
aspectelor actuale vizînd orga
nizarea științifică a producției 
și a muncii, a măsurilor stabi
lite în domeniul specialității lor. 
Totodată, sîntem datori să ne 
intensificăm preocupările pentru 
consolidarea culturii filozofice 
marxist-leniniste, a formației 
materialist-dialectice a studen
ților, să stimulăm atitudinea ac
tivă, combativă, împotriva in
fluențelor gîndirii retrograde, 
mistice, a modelor estetice străi
ne concepției noastre. în mod 
deosebit, la facultățile cu profil 
umanistic și artistic misiunea 

' viitoare a studenților — aceea 
de a îmbogăți, ca activiști în 
frontul culturii, orizontul spiri
tual al poporului — impune ca 
activitatea asociațiilor sa fie te
meinic orientată către dezbate
rea profundă a aspectelor Ideo
logice și filozofice legate de 
specialitate, a problemelor orea- 
țiel spirituale, ale moștenirii 
noastre culturale. De altfel, sîn
tem de părere că aceste proble
me trebuie să fie integrate mal 
adine în însuși conținutul pro
cesului de învățămint din insti
tutele de profil umanistic și ar
tistic.

O datorie esențială a asocia
țiilor este consolidarea in rindul 
studenților a trăsăturilor poli
tice și morale caracteristice mi
litantului activ pentru cauza 
partidului, a spiritului de anga
jare totală în munca de edifi
care socialistă a țării. Ca stu
dent al României socialiste, a fi 
tînăr revoluționar înseamnă să 
te pregătești la nivelul exigen
țelor actuale ale științei și cul
turii, să asimilezi organic ade
vărurile filozofiei materialist
dialectice, politica partidului 
nostru, să te identifici cu năzu
ințele și aspirațiile nobile ale 
poporului, să-ți faci datoria cu 
devoțiune, să lupți cu toate for
țele pentru înfăptuirea obiecti
velor stabilite de partid, pentru 
progresul și înălțarea patriei, 
să-ți clădești întreaga activitate 
pe idealul construirii socialis
mului și comunismului. Aceasta 
este direcția fundamentală spre 
care trebuie să se concentreze 
și în viitor întreaga activitate 
politico-educativă din institute 
și facultăți, contribuția asocia
țiilor la educarea comunistă a 
studenților. Promovînd mult 
mai activ în rindul studenților 
interesul față de tot ceea ce este 
înaintat în creația materială și 
spirituală a altor popoare aso
ciațiile trebuie în același timp 
să contribuie la afirmarea ati
tudinii critice, combative față 
de influențele ideologice străi
ne. față de încercările propagan
dei burgheze de a denigra so
cialismul, realitățile noastre e- 
conoinice și social-politice, să 
dezvolte sentimentele de demni
tate și mindrie patriotică.

In educarea patriotică a stu
denților un rol important are 
cultivarea permanentă a tradi
țiilor de luptă ale poporului, ale 
clasei muncitoare și ale parti
dului comunist, apelul ooncret 
și sporit la argumentele pe care 
le oferă anii socialismului, rea
lizările obținute în dezvoltarea 
impetuoasă a țării noastre. O 
datorie majoră a asociațiilor 
este aceea de a dezvolta devo
tamentul față de partid — forța 
politică conducătoare a națiunii . 
noastre — dragostea Și respectul 
față de clasa muncitoare, față 
de întregul nostru popor. Tot
odată. prin întreaga lor activi
tate. asociațiile sînt chemate să 
aducă o contribuție continuă la 
dezvoltarea în rîndul tineretu
lui universitar a sentimentului 
de frăție dintre studenții ro
mâni, maghiari, germani și de 
alte naționalități, a devotamen
tului față de patria comună — 
România socialistă.

Acest an din istoria socialistă 
a țării, care coincide cu începu
tul noului cincinal, marchează, 
totodată, un moment glorios din 
istoria trecutului — crearea cu 
cinci decenii în urmă a Parti
dului Comunist Român — mo
ment cu profunde valențe pa
triotice pentru întreaga noastră 
națiune.

Aniversarea semicentenarului 
partidului, constituie un nou 
prilej pentru a adinei în rîn- 
durile studențimii sentimentele 
de dragoste față de partidul co
muniștilor, față de patria socia
listă. întîmpinată în toate cen
trele universitare prin manifes
tări de larg ecou, consacrate e- 
vocării luptei eroice a comuniș
tilor pentru dreptate, libertate 
și progres social, evidențierii 
modului științific în care a ac
ționat și acționează partidul, re
levării succeselor noastre isto
rice, a prestigiului internațio
nal al României, această sărbă
toare va fl prezentă în viața 
Uniunii noastre, a studențimii 
prin organizarea la nivel națio
nal a Colocviului „Partidul Co
munist Român și mișcarea de
mocratică studențească".

Precum se știe, în rindul stu
denților se manifestă un mare 
interes pentru politica externă 
a partidului și statului nostru, 
pentru problemele lumii con
temporane. Răspunzînd acestei 
preocupări, asociațiile trebuie să 
asigure o informare mult mai 
largă și operativă, orientată tot 
mai accentuat spre dezvoltarea 
discernămîntului în aprecierea 
proceselor și fenomenelor com
plexe ale vieții internaționale, 
pentru educarea studenților în 
spiritul internaționalismului, al 
politicii externe a partidului și 
statului, pătrunsă de grija pen
tru interesele fundamentale ale 
națiunii noastre socialiste, ale 
mișcării comuniste și muncito
rești internaționale, ale socialis
mului și păcii în lume.

Prin întreaga activitate poli- 
tico-ideologică, în colaborare cu 
catedrele de științe sociale, cu 
cadrele didactice trebuie să con
tribuim într-o măsură sporită la 
dezvoltarea gîndirii politice vii, 
creatoare a studenților, la creș
terea capacității lor de a dis
cerne critic curentele de gîndire 
actuale sau din trecut. Una din 
cerințele importante pentru 
formarea politică a studenților 
este — așa cum sublinia tova
rășul Nicolae Ceaușescu în fața 
noastră, a tuturor — crearea 
cadrului propice pentru a cu
noaște tot ce se întîmplă în 
lume, pentru confruntarea des
chisă, liberă, a concepțiilor 
noastre materialist-dialectice cu 
concepțiile idealiste. Acționînd în 
acest spirit, asociațiilor trebuie 
să le fie proprie puterea de a 
delimita opiniile insuficient fun
damentate, neclaritățile interve
nite în procesul cunoașterii de 
interpretările criticiste, tenden
țioase, capacitatea de a da o ri
postă clară, categorică unor ase
menea interpretări, să mani
feste o preocupare activă pen
tru afirmarea combativității po
litice și intransigenței ideologi
ce în fiecare colectiv studen
țesc.

Pe baza experienței dobîn- 
dite, va trebui să extindem dez
baterile la nivelul anilor de 
studiu, informările politice, 
cercurile teoretioe, cluburile și 
tribunele de actualități și, în ge
neral, acele forme de activitate 
care stimulează participarea ne
mijlocită a studenților la clarifi
carea problemelor politice și 
ideologice.

în acest sens, raportul a apre
ciat că presa studențească are 
datoria de a sprijini activitatea 
asociațiilor prin generalizarea 
celor mai bune experiențe, de
venind realmente o tribună a 
opiniilor exprimate direct de 
studenți asupra propriilor lor 
probleme, asupra aspectelor 
care-i preocupă în legătură cu 
perfecționarea vieții universi
tare.

Angajarea socială a studenți
mii, pregătirea în vederea în
deplinirii obligațiilor profesio
nale și obștești se îmbină ne
mijlocit cu afirmarea virtuților 
sale civice, cu asimilarea valo
rilor eticii comuniste. In viitor 
— se arăta în raport — este ne
cesar să organizăm dezbateri, 
discuții operative în cadrul 
grupelor și anilor de studiu, în 
cămine, să promovăm mult mai 
consecvent în rîndul studenți
lor principiile și normele mo
rale ale orînduirii noastre — 
reprezentate în esență de înțe
legerea necesității de a pune la 
baza fericirii personale munca, 
dăruirea pentru cauza poporului. 
Sîntem datori să milităm pen
tru cultivarea principialității, 
corectitudinii și modestiei, a 
sentimentului de colegialitate și 
respect față de normele de con
viețuire, să ajutăm pe toți stu
denții să înțeleagă semnificația 
profundă a acțiunii politice de 
dezvoltare a democrației socia
liste drept necesitate și apel că
tre fiecare cetățean spre a de
veni un participant activ la 
viața societății, conștient că a- 
firmarea deplină a individului 
se realizează numai în și prin 
colectivitate, printr-o totală an
gajare socială Ca organizații 
revoluționare, asociațiile tre
buie să militeze neabătut pen
tru ca fiecare student să se 
pregătească temeinic, să înțe
leagă pentru ce și în slujba cui 
se pregătește, să se integreze 
activ, după absolvire, în creația 
întregului popor, acolo unde este 
chemat de interesele generale 
ale societății noastre.

în perioada la care ne refe
rim au fost inițiate manifestări 
elocvente pentru preocupările 
cultural-educative ale asociații
lor, pentru potențialul artistic 
al studențimii. Prin contribuția 
deosebită a centrelor universi
tare Tîrgu-Mureș, Oradea, Cra
iova, Baia Mare, Cluj, Timișoa
ra, Suoeava, Festivalul Național 
al Artei Studențești, care a re
unit anul trecut peste 12.000 de 
6tudenți, s-a înscris ca o ma
nifestare de prestigiu în viața

meniu, faptul că mulți studenți 
rămîn in afara acțiunilor orga
nizate deoarece in preocupările 
unor asociații, activitatea spor
tivă ocupă un loc periferic.

Măsurile adoptate recent pri
vind introducerea diferențiată a 
educației fizice și pentru anii 
II, participarea șefilor de co
misii sportive în conducerea 
cluburilor universitare, sporirea 
aportului cadrelor didactice la 
desfășurarea activității sportive 
de masă, revederea programu
lui campionatelor universitare 
și a unor reglementări ale 
C.N.E.F.S., sînt menite să cree
ze un cadru mai favorabil pen
tru îmbunătățirea substanțială a 
activității sportive de masă și 
de performanță. Asociațiile, la 
rindul lor, trebuie să-și intensi
fice preocupare pentru per
manentizarea și popularizarea 
acțiunilor, să folosească frecvent 
l’orme accesibile, să amenajeze 
prin muncă voluntară baze 
sportive simple, să întărească 
colaborarea cu catedrele de spe
cialitate.

Activitatea turistică studen
țească înregistrează anual peste 
80 000 de participanți. în acest 
domeniu, în viitor este necesară 
orientarea mai accentuată către 
drumeții, excursii cicloturistice, 
tabere specializate și expediții, 
către acțiunile organizate la sfîr- 
șit de săptămină care antrenea
ză studenții la mișcare în aer 
liber. In perspectivă, Consiliul 
U.A.S.R. în colaborare cu Biroul 
de Turism pentru Tineret, tre
buie să asigure diversificarea și 
specializarea mai pronunțată a 
turismului universitar, atît în 
țară cit și peste hotare, corelind 
interesele turistice generale cu 
cele profesionale. In același 
timp, considerăm util ca B.T.T. 
și Ministerul Turismului să re
vadă sistemul de tarife și comi
sioane pentru excursiile studen
țești.

Primind sarcina de onoare în
credințată de partid, de a se 
preocupa nemijlocit de pregăti
rea studenților pentru apărarea 
patriei, asociațiile din institute 
și facultăți au desfășurat o bo
gată activitate în acest dome
niu, reușind să antreneze masa 
largă a tineretului universitar. 
Valorificînd experiența acumu
lată, în strinsă colaborare cu or
ganele de specialitate, va trebui 
să asigurăm și în continuare 
prezența activă a studenților la 
cercurile aplicative, la concursu
rile inițiate de C.C. al U.T.C.

O atribuție specifică a organi
zaților noastre studențești este 
activitatea social-gospodărească, 
domeniu în care am acumulat o 
bogată experiență. Se poate a- 
firma că asociațiile s-au preo
cupat mai intens de problemele 
sociale Studențești, de buna 
gospodădire a căminelor și can
tinelor, de creșterea eficienței 
controlulyi obștesc și îmbună
tățirea asistenței medicale.

Raportul relevă însă că și a- 
ceastă activitate trebuie îmbu
nătățită pe baza experienței bu
ne care există în multe centre 
universitare.

Asociațiile, comitetele de că
min și cantină, în colaborare cu 
factorii de învățămint și orga
nele administrative, trebuie să-și 
sporească contribuția Ia asigura
rea unei ambianțe plăcute, a u- 
nui climat de ordine și discipli
nă adecvat rolului social com
plex al căminelor studențești. în 
perioada următoare, este nece
sar să stimulăm participarea 
mai activă a studenților la în
treaga activitate de gospodărire 
și autogospodărire a căminelor 
și cantinelor, la exercitarea con
trolului obștesc. în acordarea 
ajutoarelor sociale, a biletelor 
de odihnă și tratament se impu
ne înlăturarea oricărei tendințe 
de favoritism, asigurarea res
pectării ferme a criteriilor sta
bilite.

Pornind de la faptul că stu
denții, din proprie inițiativă, au 
participat la amenajarea clubu
rilor de la Institutul de arhitec
tură, Facultatea de fizică din 
București, Casa de cultură din 
Tirgu-Mureș, asociațiile au da
toria de a stimula spiritul de 
inițiativă, contribuția proprie a 
studenților la realizarea unor o- 
biective de interes obștesc. De 
asemenea, pe baza experienței 
dobîndite în aplicarea Hotăririi 
cu privire la angajarea studen
ților, este necesar ca, în colabo
rare cu organismele locale ale 
Ministerului Muncii, asociațiile 
să se preocupe de problemele 
privind încadrarea în muncă pe 
perioada vacanțelor de vară și 
pe parcursul anului universitar.

Măsurile de perfecționare a 
structurii și activității Uniunii 
Asociațiilor Studențești din Ro
mânia adoptate la ultima Confe
rință au fost primite cu satisfac
ție de întreaga studențime, do- 
vedindu-se a fi deplin corespun
zătoare specificului muncii edu
cative din institute și facultăți. 
Lărgirea sferei de preocupări a 
asociațiilor, consultarea periodi
că a studenților asupra acțiuni
lor preconizate, îmbogățirea con
ținutului vieții de organizație, 
atenția sporită acordată desfă
șurării adunărilor generale, au 
contribuit la creșterea interesu
lui studenților pentru bunul 
mers al treburilor organizației, 
pentru întreaga activitate uni
versitară.

Dorim să subliniem în mod 
deosebit în Conferința noastră 
faptul că, in această perioadă de 
perfecționare a activității asocia
țiilor, am beneficiat nemijlocit 
și susținut de sprijinul organelor 
și organizațiilor de partid. Con

artistică a țării. Progrese evi
dente s-au înregistrat, de ase
menea, pe linia stimulării crea
ției studenților în cadrul 
cenaclurilor literare și reviste
lor studențești, prin colocviile 
naționale de literatură și fol
clor.

Apreciind bogăția și diversi
tatea activității cultural-artisti- 
ce, efortul de căutare a unor 
modalități originale și atractive, 
trebuie să remarcăm, că în con
ceperea întregii activități din 
acest domeniu, trebuie să ma
nifestăm o înaltă exigență față 
de conținutul acțiunilor între
prinse, să îndrumăm repertorii
le formațiilor artistice spre o 
problematică majoră, profund 
ancorată în realitățile societății 
noastre.

Inlăturînd starea de especta- 
tivă, asociațiile au datoria de a 
se apropia cu mai multă recep
tivitate de problemele creației 
studențești, de a oferi condițiile 
favorabile stimulării și afirmă
rii talentelor, solicitînd spriji
nul larg al cadrelor didactice, al 
creatorilor consacrați. în aceas
tă ordine de idei, ni se pare 
demnă de remarcat activitatea 
asociației din Facultatea de lim
bă și literatură română a Uni
versității din București, iniția
toare a Colocviului național de 
literatură. în viitor, este nece
sar să ne intensificăm preocu
parea pentru dezvoltarea dis
cernămîntului studenților în re
ceptarea și aprecierea creațiilor 
literare și artistice, a exigenței 
față de conținutul și ținuta ma
nifestărilor culturale. Un rol 
mai mare este chemată să în
deplinească în acest sens revis
ta „Amfiteatru", care trebuie să 
promoveze largi dezbateri cu 
participarea studenților, să se 
situeze în miezul efervescenței 
creatoare din literatură, artă și 
cultură.

Legarea procesului instructiv- 
educativ de viața socială, de 
practică — necesitate a orică
rei societăți moderne, și cu atît 
mai mult a societății noastre 
aflată în plin avînt — este, în 
concepția partidului nostru, or
ganic corelată cu lărgirea ori
zontului de cultură al specialis
tului, cu ceea ce denumim, a- 
decvat sau nu, nivel de cultură 
generală. Iată de ce asociațiile 
din toate institutele trebuie să 
înțeleagă adevărul că dezvolta
rea interesului pentru lectură, 
pentru teatru și muzică, pentru 
spectacolul de operă, pentru ar
tele plastice constituie și în vii
tor un obiectiv permanent al 
activității noastre cultural-edu
cative. în această direcție, in
stitutele cu profil artistic pot 
avea o contribuție substanțială. 
Este, de altfel, — împreună cu 
dorința de a crea un cadru de 
valorificare a preocupărilor ar
tistice studențești — rațiunea 
principală care justifică organi
zarea de către Consiliul 
U.A.S.R. șl Ministerul învăță- 
mîntului, în această primăvară, 
a Festivalului Institutelor de 
Artă.

Este de datoria noastră să în
țelegem că fondul de cunoștințe 
acumulat de studenți trebuie 
să devină, și prin contribuția 
lor nemijlocită, un patrimoniu 
de cultură al maselor largi de 
oameni ai muncii. în acest scop, 
folosind experiența pozitivă a 
centrelor universitare Iași, Con
stanța, Cluj, Bacău. Oradea și 
altele, vor fi organizate brigăzi 
științifice din rîndul studenți
lor, care se vor deplasa în spe
cial în perioadele de vacanță la 
sate, în unitățile economice so
cialiste.

Pe baza atribuțiilor care ne 
revin în domeniul activității 
cultural-artistice, considerăm că 
este oportună preluarea integra
lă a caselor de cultură de că
tre Uniunea Asociațiilor Stu
dențești din România, consa- 
crîndu-se astfel în fapt, necesi
tatea reală de a reuni la un 
singur for de îndrumare și de
cizie atît problemele privind 
conținutul și orientarea manifes
tărilor cultural-artistice, cît și 
aspectele materiale și financiare 
de care depinde organizarea op
timă a întregii activități. în a- 
ceastă perspectivă, avind în ve
dere și înființarea unor ansam
bluri artistice la nivelul centre
lor universitare, devine nece
sară crearea, pe lîngă Consiliul 
U.A.S.R., a unui organism spe
cializat de coordonare, pe baze 
obștești, a activității cultural- 
artistice a studenților.

Prin preocuparea sporită a a- 
sociațiilor, în colaborare cu ca
tedrele de specialitate, s-a rea
lizat în ultimul timp o diver
sificare a formelor și mijloace
lor de antrenare a studenților 
în mișcarea sportivă. Pe lîngă 
competițiile de masă, devenite 
tradiționale — cum sînt cam
pionatele universitare organiza
te la 15 discipline, Cupa anilor 
I, Cupele U.A.S.R. — in nume
roase centre universitare aso
ciațiile organizează cursuri de 
Inițiere în diverse discipline 
sportive, iar pentru sezonul de 
iarnă s-au asigurat posibilități 
mai largi de practicare a spor
turilor în aer liber ; în ultimii 
doi ani, peste 9 000 de studenți 
au participat la taberele alpine, 
organizate de Uniunea noastră.

Trebuie să relevăm, însă, ca 
principal neajuns in acest do

ducerea și îndrumarea de către 
p ..id, principiul fundamental 
pi.itru întreaga activitate a or
ganizației noastre, constituie ga
ranția că viitorul va aduce noi 
împliniri muncii obștești a stu
dențimii.

Activitatea asociațiilor antre
nează in organele alese aproa
pe o treime din rîndul studen
ților cu temeinică pregătire de 
specialitate, cu înalte calități 
politice și morale, majoritatea 
fiind membri ai Partidului Co* 
munist Român.

Semnificația deosebită a via» 
ții de organizație, experiență 
noastră confirmă adevărul ca 
cei care au îmbinat pe pari* 
cursul studiilor pregătirea pro
fesională cu o bogată activitate 
obștească, reușesc să se adap
teze cu randament optim la ce
rințele locurilor de muncă. Im
portanța formativă a vieții ob
ștești și neajunsurile care sa 
mențin in desfășurarea ei prac
tică, evidențiază că problema 
fundamentală asupra căreia tre
buie să ne concentrăm atenția 
în viitor este consolidarea poli- 
tico-organizatorică a grupelor șl 
anilor de studiu. Adunările ge
nerale sînt chemate să dezbată 
problemele cele m’ai impor
tante care privesc colectivele 
din ani și grupe, să analizeze 
modul cum iși îndeplinesc stu
denții obligațiile profesionale și 
obștești, să stabilească măsuri 
pentru sporirea eficienței mun
cii, pentru activizarea politică a 
tuturor membrilor organizației 
noastre.

îmbunătățirea generală a ac» 
tivității desfășurate de asocia
ții presupune adîncirea conti
nuă a democrației de organiza
ție. în fiecare organizație de an 
și facultate este necesar să se 
asigure largi posibilități pentru 
exprimarea opiniei tuturor stu
denților, pentru participarea lor 
efectivă la adoptarea hotărîrilor 
care privesc viața și activitatea 
colectivelor respective. în vede
rea abordării periodice, apro
fundate a aspectelor fundamen
tale ale activității asociațiilor, 
propunem ca. în fiecare toamnă, 
Plenara Consiliului U.A.S.R. să 
fie concepută ca plenară lăr
gită, care să decidă în proble
mele generale ale anului univer
sitar respectiv, urmind ca ple
nara din iarnă să analizeze o 
problematică selectivă, privind 
diferite aspecte ale activității 
universitare.

După cum vă este cunoscut 
— sublinia raportul — Congre
sul al IX-lea al U.T.C. dezbate 
și noul proiect de Statut al or
ganizației revoluționare unice a 
tineretului din patria noastră. 
Pentru a reflecta schimbările 
intervenite în viața obștească a 
studențimii de la Conferința 
precedentă, pentru a sintetiza 
procesele înnoitoare și expe
riența acumulată, în funcție de 
proiectul de Statut al Uniunii 
Tineretului Comunist, propu
nem să se aducă unele modifi
cări și completări actuale
lor prevederi ale Statutului 
U.A.S.R., exprimîndu-ne tot
odată ’ convingerea că ele vor 
contribui la îmbunătățirea acti
vității desfășurate de asociații, 
la creșterea rolului lor în viața 
universitară.

Ca membră fondatoare a 
Uniunii Internaționale a Stu
denților, U.A.S.R. a militat, îm
preună cu alte uniuni naționale, 
pentru întărirea continuă a uni
tății și lărgirea rîndurilor U.I.S., 
dezvoltarea multilaterală a co
laborării studențești, pentru 
stabilirea intre organizațiile 
membre a unor relații bazate pe 
deplina egalitate în drepturi, pe 
încredere, stimă și respect re
ciproc, pentru creșterea contri
buției U.I.S. la promovarea și 
apărarea drepturilor specifice 
ale studențimii. la înfăptuirea 
solidarității studențești inter
naționale, în lupta împotriva 
imperialismului, colonialismului 
și neocolonialismului pentru 
pace, democrație și o viață mai 
bună. Această poziție, expri
mată cu claritate și la recentul 

• Congres al U.I.S., s-a bucurat 
de apreciere în rîndul delega
țiilor participante. Ca o confir
mare a principialității și con
secvenței cu care Uniunea 
noastră militează pentru reali
zarea obiectivelor majore ale 
mișcării studențești internațio
nale, cel de-al X-lea Congres al 
Uniunii Internaționale a Stu
denților a hotărît realegerea 
organizației noastre în Comite
tul Executiv și în Secretariat.

în activitatea sa internațio
nală U.A.S.R. va dezvolta și in 
viitor relații de strinsă solida
ritate internaționalistă cu stu
dențimea din toate țările socia
liste, cu tineretul universitar de 
pe toate continentele lumii. 
Uniunea noastră iși va intensi
fica totodată colaborarea cu or
ganizațiile de eliberare națio
nală, eu organizațiile democra
tice de studenți de pretutin
deni, participind cu toate for
țele la mișcarea generală a stu
dențimii, a tinerei generații, 
împotriva forțelor reacționare, 
acționînd cu fermitate în spiri
tul politicii externe a partidu
lui și guvernului nostru pentru 
realizarea dezideratelor de li
bertate, progres social și pace 
ale tuturor popoarelor.

★
Conferința a VIII-a a Uniu

nii Asociațiilor Studențești din 
România marchează un moment 
important în viața studențimii, 
integrîndu-se în atmosfera en
tuziastă a lucrărilor celui de-al 
IX-lea Congres al Uniunii Ti
neretului Comunist. Conștiențl 
de înalta misiune de a duce 
mai departe realizările întregu
lui nostru popor, încredințăm 
partidul, pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. că vom face din 
pregătirea multilaterală, din a- 
portul creator la edificarea so
cialistă a țării crezul nostru po
litic, însăși condiția noastră 
de a fi.
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In codruț lucrărilor Conferințeț ILASJț.

PARTICIPARE ACTIVA Șl
RESPONSABILA LA DEZBATEREA

PROBLEMELOR STUDENȚEȘTI PREȘEDINTE
TRAIAN ION ȘTEFANESCUPreluînd problematica activității specifice studențești din Raportul prezentat la cel de-al IX-lea Congres al U.T.C.. Conferința a VIII-a a U.A.S.R. •— ale cărei lucrări s-au desfășurat ieri — a determinat angajarea delegaților într-o discuție de lucru, activă și responsabilă privind toate aspectele vieții celor 150 000 de studenți ai țării.Au fost cîteva ore de dezbateri fructuoase, purtînd amprenta unei analize atente, a unor critici judicioase, însoțite de numeroase sugestii. Re- flectînd la numeroasele și profundele idei conținute în cu- vîntarea rostită de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU la tribuna Congresului U.T.C., ca și asupra conținutului cuprinzător al raportului prezentat în conferință, delegații înscriși la cuvînt au considerat de datoria lor să vorbească despre experiența organizațiilor lor, să-și spună punctul de vedere privind viața asociațiilor, să propună soluții pentru perfecționarea activității de organizație, dar și a vieții universitare în general. Se poate spune că la această conferință s-a continuat și s-a adîncit implicarea studenților — ca beneficiari ai învățămîntului superior — în dezbaterea și soluționarea problemelor studențești fie că a fost vorba de aspectele formării lor social-po- litice, de munca obștească, ori de pregătirea profesională, îmbunătățirea procesului de învățămînt, strînsa sa legare de viață.Este de înțeles satisfacția pe care au manifestat-o vorbitorii pentru procentele bune de promovare, pentru calitatea acestei promovări care, într-o mare proporție, depășește baremul notei 7 — luat ca hotar între excelent și mediocru. I-a satisfăcut faptul că a fost introdus un nou sistem de notare, mai exigent, că se apelează la mijloace de pregătire mai creatoare, mai academice, că studentul este tratat și i se adresează cerințe ca unui intelectual. Dar, tot ei opinează că nu toți studenții se situează la înălțimea acestei ștachete, că — așa cum aprecia și tovarășul ALEXANDRU SOARE, președintele Consiliului U.A.S. București — asociațiile nu și-au epuizat propriile mijloace pentru a determina în ani și grupe un curent de opinie care să determine și mai mult înclinarea balanței spre rezultatele excelente la învățătură — suportul înaltei profesionalizări de mai tirziu. Din acest motiv, s-a pledat pentru dezbaterea problemelor profesionale și de disciplină a muncii intelectuale mai frecvent, mai ofensiv și mai la obiect, cu deosebire în cadrul verigii esențiale a facultății — grupa.Profund Interesați de modul în care se formează pentru profesie, participanții la discuții au trecut dincolo de cursuri și seminarii, de examene și rezultate în sesiune, tratînd pregătirea la un mod mai complet. Au pornit de la faptul că modernizarea învățămîntului în actuala accepțiune — așa cum se sublinia în cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la deschiderea anului universitar — presupune formarea unui specialist cu un fond apreciabil de cunoștințe teoretice, dar ancorat puternic în problemele practice ale producției.GHEORGHE MANEA, președintele Consiliului U.A.S. — Institutul de construcții-Bucu- rești — subscriind acestei idei, arăta că „cei 4 500 de studenți ai institutului trebuie formați deplin ca ingineri constructori care își vor exercita profesia într-un cincinal ce poate fi numit un cincinal al construcțiilor. Se pune problema ca asociațiile să cultive la studenți pasiunea pentru profesia de constructor în ambianța muncii practice, de șantier. Dar se simte nevoia unei continuități, a exercițiului practic în profesie, motiv pentru care cred că este necesar ca studentul să lucreze mult în laboratoare modern dotate, mer- gindu-se pînă acolo incit inginerul constructor să poată mî- nui calculatorul electronic, să învețe știința programării. A- propierea de viața practică trebuie să se realizeze chiar de la contactul profesor-student. Or, pentru aceasta, cadrele noastre didactice, mai ales cele tinere, au nevoie de o legiferare a posibilității de a îmbina munca de catedră cu munca productivă, încît să fie mereu în miezul actualității profesiei și, implicit, să poată realiza, în fața studenților, cursuri de înaltă ținută științifică, dar strîns legate de realitățile practice pe care vor trebui să le rezolve viitorii absolvenți.Studentul BALDAZAR BE- RECZKI — Institutul agrono-

Este aprobată Rezoluția celei de a VIII-a Conferințe a U.A.S.R.mic-Cluj — a ridicat în fața conferinței problema pregătirii unui inginer agronom în măsură să corespundă viziunii noi în care este concepută dezvoltarea agriculturii noastre. Exprimînd punctul de vedere al colegilor săi, vorbitorul a dezvoltat ideea că : „asociațiile din institutele cu acest profil trebuie să-și spună cuvintul în perfecționarea învățămîntului agricol. Mai cu seamă să contribuie Ia optimizarea pregătirii practice a studentului a- gronom. In condițiile actuale, tînărul trebuie pus în situația de a se exersa în știința organizării și conducerii unităților de profil, dobîndind o gîndire economică, de bun gospodar".„Cu atît mai mult — aprecia CONSTANTIN NICOLESCU, student la Institutul de subin- gineri din Pitești — trebuie să ne intereseze pe noi, cei de la subingineri, raportul studentului cu practica, desigur, în primul rînd în întreprinderi. Dar e nevoie să avem laboratoare proprii în care să se asigure continuitatea muncii practice. Se pune cu acuitate problema autodotării acestor laboratoare, dar e nevoie ca întreprinderile pentru care ne pregătim să sprijine acest proces. Experiența institutului nostru a dovedit că se poate realiza autodotarea, mai cu seamă că au fost sprijiniți de Institutul politehnic din București și cîteva întreprinderi".în conferință s-a dovedit că viitorii profesori, studenți la institutele pedagogice și universități, sînt tot atît de interesați ca anii studenției lor să fie ani de început în practicarea profesiei, de familiarizare cu cadrul în care și-o vor exercita. Asociațiile dețin de la studenți — și-i amintim aici pe LAURA BOCAN, și ION DRĂGAN de la institutele pedagogice de 3 ani din Oradea și, respectiv, Tg. Mureș — propuneri privind organizarea practicii pedagogice în școlile sătești, deci în locurile unde-și vor exercita profesia, patronarea de către studenți a activității unor cămine culturale din comune situate în a- propierea centrelor universitare — modalități menite să ușureze integrarea profesională și socială a viitorilor absolvenți.La rîndul lor, mediciniștii — prin delegații la Conferință — propun asociației intervenția în îmbunătățirea internatului și externatului în așa manieră. încît să se asigure nu numai cadrul de confruntare a cunoștințelor cu practica medicinei, ci chiar și realizarea unei prerepartizări a viitorilor medici. în același scop s-a sugerat mărirea stagiului de internat în vederea dobîndirii unei experiențe practice sporite.Respectul pe care studenții îl au față de ei înșiși ca viitori intelectuali și autoexigentele pe care și le impun, determină asociațiile studenților să fie mai active și receptive, în același timp,, pentru a dezvolta acele forme de activitate care au o largă audiență în rîndu- rile tineretului universitar. în acest sens, se înscrie cercetarea științifică studențească. După opinia vorbitorilor, activitatea cercurilor științifice studențești a atins stadiul în care își pdate impune un statut de cercetare inspirat din nevoile stringente ale producției, se poate considera un factor

activ de integrare a studentului în problematica actuală și de perspectivă a profesiei. Important este acum să se valorifice pe deplin experiența și inițiativele asociațiilor pe acest tărîm.Despre o asemenea experiență vorbea Dorel Cherecheș, student, președintele consiliului A.S. al Facultății de silvicultură din Brașov. „în Institutul politehnic din Brașov există o efervescentă activitate în cercurile de cercetare. O dovedesc chiar cifrele : 30 de cercuri, 600 de participanți, 180 teme luate în studiu. S-au inițiat birouri de proiectare pentru studenții de Ia mecanică și T.C.M., iar cei de la industrializarea lemnului au un cerc practic de arhitectură și decorațiuni interioare. Și totuși, nu sintem mulțumiți. A- sociațiile trebuie să găsească noi forme care să finalizeze interesul studenților față de această activitate. în primul rînd, activitatea științifică a studenților n-ar trebui să se întrerupă în timpul practicii, examenelor, vacanțelor, ci să aibă continuitate. Pentru a- ceasta, ar trebui cultivate legături cu organizații U.T.C. din institute de cercetări, colaborarea cu cercurile teh- nico-științifice din întreprinderi, studenții să fie admiși în colectivele de cercetare ale cadrelor didactice. Aș merge pină acolo încît să cred că ar fi bine ca proiectul de diplomă să fie o lucrare contractată cu producția, necesară a- cesteia".S-au impus atenției conferinței unele inițiative care îmbină cercetarea cu execuția practică. în centrele universitare București, Cluj, Brașov, Galați au apărut birouri studențești de proiectări și s-a propus ca asociațiile să asigure prestigiul acestei inițiative statutînd mai exact cadrul activității, posibilitățile de valorificare a proiectelor și lucrărilor studenților. Nu este lipsit de interes ca în cadrul acestor birouri de proiectare să se realizeze o colaborare interfacultăți.Sentimentul participativ al studențimii noastre la întreaga viață universitară a fost pe deplin confirmat și în cadrul conferinței. Mai mulți delegați și invitați au făcut referiri la aceasță problemă. Astfel, unii vorbitori, între care prof. univ. Suzana Gâdea, prorector al Institutului Politehnic București, sau studentul Baldazar Bereczki, au a- preciat că reprezentarea democratică a studenților în consilii și senate universitare trebuie bine susținută. Asociațiile trebuie să promoveze mai larg consultarea studenților în probleme ce privesc pregătirea lor. S-a atras atenția că în această consultare nu trebuie neglijați studenții anilor I cu preocupările lor specifice. Aceste consultări trebuie să le mijlocească reprezentanților studenților aleși în organele de conducere cunoașterea opiniei colegilor lor, dar și a aspectelor de ansamblu care se pun în fața învățămîntului superior.Dezbaterea problemelor profesionale care stau în fața a- sociațiilor studenților nu a fost despărțită de procesul complex al formării conștiinței socialiste a celor care îsi fac ucenicia științifică în facultăți. Ca membri ai organiza

ției revoluționare de tineret, delegații la conferință au ridicat în fața asociațiilor — susținînd ideile din raport — nevoia de a perfecționa metodele muncii politico-educative în rîndurile studenților, di- versificîndu-le, promovînd o activitate corespunzătoare cerințelor tînărului intelectual.„Experiența noastră — spunea Florin Miclea, președintele Consiliului A.S. al Institutului de medicină din Timișoara — ne permite astăzi să apelăm Ia mijloace ale muncii politico-educative mult mai diverse. Ne preocupă să-1 educăm pe student in sensul angajării sale politice profunde și abordăm modalități directe de discutare a problemelor politice, ideologice, filozofice. Sînt de părere că dezbaterile și dialogul dintre studenți, ori dintre studenți și cadre didactice pe probleme politice, ideologice, filozofice trebuie să fie profilate pe specificul profesiilor tinerilor noștri, încît să facem într-ade- văr muncă de educație pentru cultivarea conștiinței lor comuniste".întregind ideea, loan Petru, șeful comisiei politico-ideolo- gice a C.U.A.S.-Iași — arăta că „pentru a răspunde interesului studenților de a fi în permanență în miezul evenimentelor politice, de a le întregi și aprofunda, asociațiile inițiază informarea în acest sens, abordind modalități foarte diferite, și se străduiesc să nu lase întrebări fără răspunsuri competente. Pornim de la ideea că ne aflăm in anii de formație, nu numai profesională, dar și filozofică și culturală, perioadă cînd studentul trebuie ajutat să-și formeze ferme convingeri comuniste".în circuitul experienței a- sociațiilor, după opinia delegaților, trebuie înscrise în continuare simpozioanele și colocviile naționale studențești, dezbaterile, informările politice, cluburile actualităților, cercurile teoretice, dialogul cu personalități ale vieții politice și științifice, găzduirea în presa studențească a opiniilor tinerilor privind fenomenul politic, științific și cultural contemporan, precum și asupra modalităților abordate în munca politică educativă cu studenții.în patrimoniul experienței privind viața cultural-artistică asociațiile înscriu numeroase inițiative și acțiuni de largă popularitate în lumea universitară. Conferința s-a referit la multe dintre acestea, dîndu-le girul pentru a fi generalizate.Emil Popescu, președinte al C.U.A.S. din Institutul de arhitectură din București, de pildă, a prezentat experiența a- sociațiilor din institut, de altfel bine cunoscută și apreciată . de studenții bucureșteni. Există un teatru studențesc al Arhitecturii cu 32 de spectacole ; el ar putea deveni un teatru cu stagiune permanentă. Există creatori în domeniul muzicii; lucrările lor ar putea intra în patrimoniul formațiilor studențești; există clubul studențesc cu o activitate studențească — experiența lui poate fi preluată.Și dialogul pe această temă a continuat în cadrul Conferinței. Pornind de la faptul că institutele de artă au fost tratate cu toată atenția, Dan Moisescu, președintele C.U.A.S.

din I.A.T.C. București, a arătat necesitatea unei legături mai strînse a studenților, care mîine vor fi printre protagoniștii artei profesioniste, cu colegii din celelalte institute. O altă propunere interesantă se referă la crearea, la Centrului universitar rești, a unui birou de sariat artistic care să me, să organizeze și să ofere cele mai bune condiții activității și afirmării artiștilor studenți. In aceeași ordine de idei și inspirat de experiența studenților de la Arhitectură, vorbitorul a sugerat , crearea unui teatru studehțesc bucu- reștean cu stagiune permanentă; a vorbit și despre inițierea unei emisiuni săptămînale la televiziune, intitulată „Studioul S“, care să prezinte telespectatorilor din întreaga țară cele mai semnificative aspecte din viața studenților — emisiune sub patronajul a- sociațiilor studențești. De altfel, la Consiliul U.A.S. București se află deja depuse propuneri pentru trei asemenea emisiuni concepute de studenții de la I.A.T.C.Daniela Duțescu, studentă la Universitatea din Craiova, a făcut propunerea ca revistele studențești din diferitele centre universitare să intre mai operativ în circuitul transmiterii experienței interfacultăți și interasociații, angajînd o discuție utilă chiar pe problemele muncii culturale. în a- celași timp, vorbitoarea a sugerat U.A.S.R. să organizeze excursii cu scopul precis delimitat de a facilita studenților posibilitatea audierii unui concert, de a veni la o expoziție interesantă, de a fi prezent la un eveniment cultural de prestigiu. Ar mai trebui ca la U.A.S.R. să existe un birou care să. mijlocească centrelor universitare din țară contactul cu diferite personalități ale vieții cultural-artis- tice sau științifice, prin organizarea unor întîlniri foarte solicitate de studenți.Vorbitorii au analizat cu maximă responsabilitate și aspectele activității social-gospo-

nivelulBucu- impre- îndru-

dărești. Referindu-se la această activitate în centrul Universitar București, tovarășul Alexandru Soare a propus reducerea coeficientului de încărcare a căminelor; întărirea controlului obștesc In cantine; transformarea în clinici a policlinicii și spitalului studențesc. Aceste măsuri ar a- sigura în viitor un cadru favorabil activității social-gos- podărești a studenților.Alecu Silvia, delegata Centrului universitar Galați, a subliniat faptul că „un rol important pentru îmbunătățirea muncii social-gospodă- rești l-a jucat elaborarea de către U.A.S.R. a regulamentelor specifice, precum și revista „Viața studențească" prin promptitudinea criticării aspectelor negative. Opinia crea- căminele studențești com-tă în pentru cultivarea unei portări civilizate, chiar cu a- jutorul microfonului, a contribuit la eliminarea multor neajunsuri existente în activitatea social-gospodărească a studenților gălățeni. Dar, in același timp, au rămas aspecte nerezolvate, legate în special de disciplina studenților și respectarea normelor de conviețuire în comun. Ele rămîn în continuare pe agenda de lucru a asociațiilor, dar trebuie să figureze și în preocupările cadrelor didactice".Conferința a insistat asupra nevoii de a se îmbunătăți activitatea comisiilor social-gos- podărești, mai cu seamă pe linia cointeresării studenților în organizarea propriei vieți în căminele și cantinele puse la dispoziția lor, cu generozitate. de către stat.Din lucrările conferinței, foarte ample ca problematică, am desprins aceste aspecte, întrucît ele sînt esențiale pentru activitatea de viitor a a- sociațiilori studenților, care trebuie să înregistreze sporul de calitate, valoare și eficiență propriu astăzi întregii vieți pdlitice și sociale din țara noastră.LUCREȚIA LUSTIG MARIETA VIDRAȘCU CĂLIN STĂNCULESCU
(Urmare din pag. I)Ulcak, președintele transmis un mesaj Conferinței Uniunii lor Studențești din

U.I.S., a de salut Asociații- România.De asemenea, Conferința a fost salutată și a primit mesaje din partea unor colective de studenți străini care învață în România., în încheierea dezbaterilor Conferinței a luat cuvîntul tovarășul Ion Iliescu, prim-se- cretar al C.C. al U.T.C., ministru pentru problemele tineretului. Vorbitorul a subliniat spiritul constructiv al dezbaterilor și al propunerilor făcute de delegați, a relevat faptul că Uniunea Asociațiilor Studențești din România a devenit o puternică organizație, cu o fructuoasă experiență, dobîndită de-a lungul anilor, în mobilizarea tineretului universitar pentru pregătirea la nivelul exigențelor actuale și de perspectivă ale producției materiale și spirituale.
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PREȘEDINTELE COMISIEI
DE CENZORI

PAUL BRAN — președintele Consiliului U.A.S. — Acade
mia de Studii Economice — București.

Primul secretar al C.C. al U.T.C. a subliniat, totodată, importantele îndatoriri ce revin studențimii din țara noastră de a se pregăti cît mai temeinic, astfel ca după absolvire să se poată încadra cît mai rapid și eficient, în munca vastă de realizare a sarcinilor mobilizatoare ale nordul plan cincinal, în vederea înfăptuirii obiectivelor stabilite de cel de-al X-lea Congres al P.C.R. pentru edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră.Participanții la Conferință au aprobat în unanimitate activitatea consiliului U.A.S.R. și rapoartele prezentate. De asemenea, au fost aprobate modificările la Statutul U.A.S.R. și adoptată Rezoluția Conferinței.în Consiliul U.A.S.R. au fost aleși 97 membri și 28 membri supleanți, iar în Comisia de cenzori a U.A.S.R. 15 membri.

PERSPEC
TIVE

STUDEN

(Urmare din pag. I)

(Agerpres)

In timpul lucrărilor Conferinței U.A.S.R.

analiză lucidă, bogată, 
deloc lipsită de accente 
critice, a împlinirilor și 
neîmplinirilor, a îndato
ririlor și speranțelor, a 
necesităților și obligații
lor.

Astfel încît, concluzia 
implicării U.A.S.R. cit 
mai completă, cit mai 
responsabilă și cit mai 
promptă 
cotidiană 
studențesc n-a apărut 
numai — s-a subliniat — 
ca o legitimă cerință a 
masei de studenți, mem
bri ai asociațiilor stu
dențești, ci și ca o ve
rificare și valorificare 
superioară a unor inten
ții și hotărîri ferme.

Dincolo de particulari
tățile vieții studențești 
discutate în contextul 
permanentelor căutări 
de așezare a învățămin- 
tului de toate gradele pe 
bazele științifice presu
puse de continua evo
luție a societății, dincolo 
de modul specific, și cu 
atît mai important, de 
formare profesională și 
socială, dincolo, în sfîrșit, 
de specificitatea unor 
doleanțe sau singulari
tatea unor opinii, rămîne 
ca dominantă, și se 
cuvine a fi subliniată, 
realitatea apartenenței 
tineretului nostru stu
dențesc la marea familie 
a tineretului țării, ră
mîne deci ca dominantă 
și semnificativă prin 
consecințele ei umane și 
politice comunitatea de 
idealuri și nădejdi a în
tregii generații, comuni
tatea de încredere în 
ziua de mîine a țării și 
a tuturor.

în existența 
a tineretului
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COMISIA PENTRU PROBLEMELE
TINERETULUI MUNCITORESCPeste 400 de delegați la Congres : muncitori, maiștri, ingineri în întreprinderi industriale, de construcții, transporturi sau din sfera serviciilor către populație, activiști, și-au dat întîlnire ieri după- amiază în aula Facultății de drept în cadrul lucrărilor comisiei pentru problemele tineretului muncitoresc.Cum era de așteptat, un spațiu larg l-au ocupat în dezbateri diferitele aspecte legate de participarea tineretului la îndeplinirea sarcinilor de producție, preocupare fundamentală a tuturor tinerilor, a organizațiilor U.T.C. din unitățile economice. „In acțiunile pe care le organizăm, spunea tânăra Aurica Lupu (Botoșani) avem practic posibilitatea să facem loc inițiativei, s-o extindem în orice domeniu al activității productive**.Citîndu-se numeroase inițiative, unele larg cunoscute, altele aplicate mai restrîns dar cu largi posibilități de generalizare, este de datoria fiecărei organizații U.T.C., așa cum sublinia Ion Ghercu (Teleorman) să le folosească cu pricepere în interesul îmbunătățirii rezultatelor tinerilor în, producție. Important este, sublinia și Constantin Cotoi (Dolj) nu atît dacă unei inițiative îi dăm sau nu un nume ci ca ea să aibă un scop precis, fiecare acțiune să fie măsurată prin eficiența sa. în acest sens eu cred că are destulă importanță ca organizația U.T.C. să fie lăsată mai mult să decidă asupra formelor ce urmează să le folosească în activitatea sa. „Eu susțin că putem recurge cu mai mult curaj la schimburi de experiență între întreprinderi economice diferite, spunea Viorel Pop (Alba). Aș cita exemplul întîlnirilor între realizatorii unor utilaje și beneficiarii lor atît de folositoare și pentru unii și pentru ceilalți".A reieșit din discuții convingerea că nimic din ceea ce ține de realizarea la timp a planului, de înfăptuirea întocmai a laturilor sale calitative nu trebuie să rămînă în afara preocupărilor organizației U.T.C. „Combinatul chimic din Slobozia va putea să intre la timp în funcțiune numai dacă va primi la termen utilajele de care are nevoie. Cred că tinerii, organizațiile U.T.C. din uzinele furnizoare — Vulcan, Grivița Roșie etc — trebuie să-și facă un subiect al preocupării lor din livrarea conform contractelor a acestor produse de care avem nevoie" (Adrian Clinciu, Ialomița). „Sînt dese cazurile cînd pentru obiectivele economice în curs de construcție pregătirea oamenilor Ce vor lucra acolo se efectuează în întreprinderi cu tradiții. Mi se pare cit se poate de normal

COMISIA PENTRU PROBLEMELE
TINERETULUI SĂTESCîn spiritul unei înalte exigențe, într-o atmosferă de lucru, entuziastă, cei 340 de delegați și 20 de invitați par- ticipanți la comisia pentru problemele profesionale și sociale ale tineretului sătesc au dezbătut problemele majore ale muncii de organizație în rîndul celor aproape b jumătate de milion de uteciști ce își desfășoară activitatea în unitățile agricole, în instituțiile și în sectorul de deservire a satului.„Obiectivul fundamental al preocupărilor Uniunii Tineretului Comunist, al tuturor tinerilor din agricultură, spunea în intervenția sa tovarășul Nicolae Rovinaru — prim-secretar al Comitetului județean Teleorman al U.T.C. —, este participarea cu eficiență sporită la înfăptuirea politicii economice a partidului în această importantă ramură, cultivarea la tineri a dragostei față de muncă, de unitatea agricolă din care a- ceștia fac parte. Apare ca necesar nu numai recomandarea ca secretarii comitetelor U.T.C. să fie cooptați în consiliile de conducere, ci în mod deosebit se impune intensificarea de către organizațiile U.T.C. a acțiunilor ce vin în sprijinul producției. Mi se pare oportun ca încă de acum, organizațiile U.T.C. să adopte practica întocmirii unor planuri de perspectivă care să vizeze îndeplinirea exemplară a obiectivelor cuprinse în planurile de dezvoltare ale cooperativelor agricole. Mă refer în primul rînd la lucrările de irigații și de combaterea eroziunii solului, la tera- sarea și plantarea dealurilor, la activitatea în legumicul- tură și zootehnie**. Completînd ideea, medicul veterinar Alexandru Neșcan din comuna Nimigea, județul Bistrița- Năsăud propunea constituirea de loturi experimentale ale

ca pe perioada stagiului de instruire ei să fie atrași la activitatea organizației U.T.C. din uzina respectivă, să asimileze în acest fel, mai complex, viitorul climat de muncă (Mircea Ababei, Bistrița-Năsăud).N-au lipsit, din acest colocviu referirile la necesitatea urmăririi de către organizația U.T.C. a activității fiecărui tî- năr, a problemelor sale. îndeosebi în cazul celor mai puțin experimentați — proaspeții absolvenți. Referindu-se la sectorul său de activitate — construcții — tînărul Stelian Grădeanu (Iași), s-a alăturat ideii că organizația U.T.C. trebuie să-și alăture efortul educativ celorlalți factori („de la director la colegiul de muncă") în ceea ce privește pe noul venit în întreprindere. în același spirit s-au oprit asupra acestei chestiuni și Constantin Conțac (Botoșani) și Axente Serău (Timiș) care se exprimau hotărît pentru a avea în vedere tînărul încă de cînd pășește pragul uzinei ca ucenic la locul de muncă. Legat de aceasta Petru Cioacă (Gorj) și Mircea Nacu (Neamț) au adus în discuție actualizarea unor modalități cît mai diverse pentru a sprijini permanentizarea cadrelor pentru a preveni fluctuația în întreprinderi, pe șantiere. Aceasta presupune, cum se sublinia în ședința comisiei, /intervenția hotărîtă a organizației în orice problemă privind tînărul, inclusiv în situațiile mai delicate cînd ei sînt puși să suporte deficiențele de ordin organizatoric în producție (la asemenea situații se referea lea Luca — Vrancea).Trebuie să ne gîndim totodată, însă, spunea Nicolae Păun (Galați) la o instruire corespunzătoare a cadrelor noastre U.T.C.Marea majoritate a celor care au luat cuvîntul au ținut să se refere în intervențiile lor la diferite aspecte ale calificării. ale perfecționării profesionale. în spiritul proiectului de lege recent apărut privind pregătirea salariaților din întreprinderi, au fost făcute sublinieri legate de statutul ucenicului la locul de muncă, au fost subliniate a- vantajele acestei forme, s-a insistat asupra necesității ca organizațiile U.T.C. să-și aducă o contribuție mai activă în înlăturarea unor neajunsuri cum sînt : instruirea ineficientă a ucenicilor prin folosirea lor la munci necalificate (Va- sile Bîlgăr — Timiș). La acest capitol tovarășul Viorel Faur, primul-secretar al Comitetului județean Hunedoara al U.T.C. invita secția economică a C.C. al U.T.C. să studieze, să intervină în rezolvarea situației din Valea Jiului unde se manifestă cronic lipsa candidaților pentru meseria de miner. A- 

tineretului in fiecare unitate agricolă, patronarea de către organizațiile U.T.C. a fermelor de pe lîngă școlile generale, extinderea uceniciei Ia locul de muncă prin cursuri practice pentru toate meseriile satului. „Fără îndoială, arăta inginerul Victor Surdu, șef de fermă la cooperativa agricolă Răducănești, județul Iași, producțiile obținute de către cea mai mare parte a unităților noastre a- gricole sînt cu mult sub posi- ■ bilități. Și acest lucru se explică în primul rînd prin faptul că măsurile stabilite — deși apreciate ca deosebit de valoroase atunci cînd s-au a- doptat —, n-au fost înfăptuite. In acest sens și organizațiilor U.T.C. le revin răspunderi mari. Ele n-au reușit să devină un catalizator al preocupărilor tinerilor din sat, n-au reușit, alături de ceilalți factori responsabili, să convingă pe toți tinerii că munca este izvorul tuturor satisfacțiilor, principalul mijloc de existență, de edificare a personalității fiecăruia. La școală, profesorii spun : „dacă nu înveți, n-o să reușești la liceu sau la școala profesională, ai să rămîi în sat**. Eu cred că ar trebui să se spună : dacă nu înveți nu vei reuși în viață ; învață și vei fi util societății ! Apare, deci, ca o necesitate ca atît școala cît și organizația U.T.C. să devină factori activi în crearea și dezvoltarea convingerii la tineri că satul este un cîmp vast de afirmare a fiecăruia, că aici — în sectorul de mecanizare sau în cel de irigații, în zootehnie, în atelierele anexe, în legumicultura sau în pomiviticultură, se poate deprinde și practica o meserie extrem de utilă societății.Atragerea .tuturor membrilor organizației la munca în cooperativa agricolă, infor

rătîndu-se că munca organizațiilor U.T.C. în această direcție este reclamată insistent de exigențele producției moderne (Adrian Linciu — Ialomița), de nivelul înalt de tehnicitate al utilajelor din întreprinderile noastre (Radu Mcicu — București), s-au făcut referiri la importanța policalificării (Mihai loia — Bacău) subliniind totodată și necesitatea introducerii, pe linie de stat a modificărilor de rigoare reclamate de apariția acestui nou tip de salariat, multidirectional calificat. O serie ‘cie vorbitori (Viorel Pop — Alba, Stan Mareș — Vrancea) au insistat ca in interesul pregătirii mai bune a tinerilor să se insiste asupra constituirii liceelor economice serale în cît mai multe centre industriale, pe schimburi de producție. O bună parte din intervenții au fost polarizate însă în jurul acțiunilor proprii ale organizațiilor U.T.C., în sprijinul ridicării calificării, îndeosebi' concursurilor profesionale. Redăm cîteva din opiniile exprimate :„Apreciez că concursurile profesionale răspund din ce în ce mai bine cerințelor de îmbogățire a cunoștințelor. Eu cred însă că va trebui să se prelungească faza de masă a acestora pentru a cîștiga și mai mult de pe urma lor** (Constantin Conțac — Botoșani).„în acest sens, mie mi se pare necesar să diferențierii fiecare concurs, fiecare olimpiadă pe categorii de pregătire astfel ca pentru toți par- ticipanții la un loc să existe un stimulent al interesului de a se perfecționa** (Grigore Albiei — Caraș-Severin).„Dacă vrem cu adevărat să conferim un plus de eficiență olimpiadelor, aș considera necesar suprimarea unor etape intermediare, organizate cu mult efort dar în cele din urmă cu eficiență redusă** (Ion Bucur — Dîmbovița).„Ținînd cont de specificul activității de minerit, de necesitatea creșterii calificării tinerilor din acest sector, aș propune urgentarea soluționării cadrului organizatoric în care să se desfășoare olimpiada minerului, acțiune necesară sub aspect educativ și economic (Gheorghe Sas — Maramureș).Un capitol aparte l-a reprezentat în cadrul discuțiilor propaganda tehnică în rîndul tineretului. în cuvîntul lor, vorbitorii au subliniat necesitatea intensificării acțiunilor de propagandă în sprijinul producției, opiniile favorabile generalizării lectoratelor economice, veritabilă tribună pentru dezbaterea unor teme de deosebită importanță și actualitate — organizarea locului de muncă, reducerea prețului 

marea acestora în adunările generale asupra obiectivelor de îndeplinit adoptate de către cooperatori, păstrarea unui dialog permanent între cadrele tehnice și de conducere ale C.A.P. și tineri, organizarea schimburilor de experiență pe teme stringente ale producției, precum și de echipe și brigăzi operative de lucru în vîrfurile de campanii, crearea unui climat favorabil înțelegerii în mod profund a sensului măsurilor adoptate, recomandarea pentru sectoa- rele-cheie deficitare în forța de muncă a celor mai pasionați dintre tineri, militarea permanentă pentru înțelegerea și rezolvarea problemelor ce-i frămîntă, reprezintă doar o parte din acele sarcini pe care participanții la comisia pentru problemele profesionale și sociale ale tineretului sătesc le-au apreciat ca puncte de plecare indispensabile unei munci politice și organizatorice desfășurate la nivelul cerințelor actuale de către organizațiile U.T.C. de la sate.Un loc important în dezbateri l-au ocupat problemele ce țin de munca și viața tinerilor mecanizatori. Legarea nemijlocită a activității stațiunilor de mecanizare de activitatea cooperativelor agricole, susțineau mulți dintre participanții la discuții, printre care și Ion Lisman de la S.M.A. Verești,TAjudețul Suceava, Mihai Agapi, de la C.A.P. Ruginoasa, județul Iași, Cornel Gelu, de la S.M.A. Dedulești, județul Brăila, Vasile Badea de la S.M.A. Gîrbovi județul Ilfov, impune organizațiilor U.T.C. din secțiile de mecanizare desfășurarea unei susținute munci politice în rîndul mecanizatorilor pentru sporirea răspunderii față de calitatea și operativitatea lucrărilor executate, întreținerea și folosirea la întreaga capacitate a 

de cost, ridicarea calității produselor pentru export, creșterea eficienței economice (Angela Dragoman — Brașov), folosirea în acest scop a cadrelor tinere de specialitate (Csabo Sarcam — Mureș). Tînărul inginer Ion Goldea — Timiș, Viorel Igret — Arad au susținut în intervențiile lor atragerea cadrelor didactice universitare tinere în munca de cercetare în probleme de importanță vitală pentru producție — colaborare care s-ar putea reflecta neîntîrziat în rezultatele economice ale întreprinderii. A fost des invocată necesitatea unor buletine de informare tehnico-științi- fică pentru tinerii specialiști angrenați în soluționarea diferitelor semnale ale producției sugerîndu-se eventuala constituire de arhive specializate pe lîngă viitoarele cluburi tehnice ale tineretului (Iloria Iordan — București), ca și necesitatea existenței unui sistem informațional pentru cadrele U.T.C. (Ion Bucur — Dîmbovița). în timp ce tovarășul Const. Constantinescu (București) își exprima speranța în extinderea acțiunilor speciale, care au trezit interes, în domeniul circulației (și se cita exemplul „clubului circulației** de la Constanța), Victor Popescu — Argeș a insistat, cu justețe, asupra necesității folosirii cu mai mare frecvență a presei, radioului și televiziunii în popularizarea meseriilor, a necesarului de forță de muncă în diferite ramuri industriale.Așa cum era de așteptat, o bună parte dintre tinerii care au luat cuvîntul în cadrul ședinței de lucru a comisiei au vizat aspecte din domeniul educării tineretului în spirit muncitoresc, al creării condițiilor corespunzătoare de muncă și de viață ale acestuia. Dezideriu Abraham (Co- vasna) s-a referit la necesitatea urmăririi mai îndeaproape a vieții și activității tinerilor forestieri. Constantin Bo- răscu (Hunedoara) insista asupra necesității ca organizațiile U.T.C. în general să aibă în studiu modul cum se aplică hotărîrile de partid și de Stat pe această linie.Au fost exprimate, de asemenea, puncte de vedere cu privire la constituirea și activitatea viitorului consiliu pentru munca în rîndul tinerilor din industrie. Apreciind ca pozitivă constituirea acestui organ de îndrumare a muncii organizațiilor U.T.C. din întreprinderi, vorbitorii au arătat că prin înființarea lui se vor crea condiții și mai bune pentru succesul acțiunilor U.T.C. în universul producției. NEAGU UDROIU

tractoarelor și a celorlalte mașini agricole, dezvoltarea la tineri a sentimentului apartenenței la cooperativa în care lucrează, al identificării cu interesele și preocupările de muncă ale cooperatorilor. Mai pregnant trebuie să se manifeste spiritul de inițiativă al organizațiilor U.T.C. pentru cr.earea climatului optim integrării cu randament maxim a proaspeților absolvenți de școli profesionale, generalizarea experienței pozitive în organizarea de schimburi de experiență și vizite în cadrul unităților constructoare de mașini agricole și la stațiunile de cercetare, crearea unor condiții mai bune de dormit și hrană, satisfacerea nevoilor de informare. Editarea pe plan local a unor buletine de informare tehnică, cre^fea de loturi practice (în cadrul școlilor de mecanizare, care să permită deprinderea într-un grad mai mare a muncii pe tractor și pe celelalte mașini agricole în condițiile executării întregii game de lucrări agricole, prezentarea prin filme și diapozitive a mașinilor ce urmează a intra în dotarea S.M.A.-urilor și I.A.S.-urilor cu cel puțin o jumătate de an înainte, au fost, de asemenea, sugerate ca probleme majore care să intre în sfera preocupărilor organizațiilor U.T.C. din acest sector al agriculturii.In scopul lărgirii cunoștințelor agricole ale tinerilor, al perfecționării continue — au subliniat vorbitorii — organizațiile U.T.C. vor trebui să asigure antrenarea tinerilor la cercurile și cursurile profesionale. De asemenea, vor sprijini acțiunile de popularizare a noutăților științifice, vor urmări generalizarea și permanentizarea acțiunilor ce s-au dovedit interesante, eficiente cum sînt 

„Tineretul și agrotehnica", „Olimpiada mecanizatorilor", vor intensifica activitatea în cadrul Agrocluburilor, iar cu prilejul „Zilei specialistului" și a vizitelor la „Casa agronomului", vor asigura răspuns întrebărilor tehnice și de altă natură adresate de către tineri. In discuții s-a arătat că în condițiile de astăzi și mai
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MUNCII ÎN RÎNDUL ELEVILORIn atmosfera de lucru a congresului, comisia — întrunind participanți ai organizațiilor U.T.C. din toate tipurile de școli — s-a angajat într-un dialog viu și constructiv, po- larizînd toate laturile vieții și muncii celor care învață pe băncile școlii. Spiritul cuvîn- tării tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, problematica raportului prezentat în Congres și-au pus amprenta asupra discuțiilor, imprimîndu-le un caracter matur, responsabil, foarte dinamic. Cei 24 de vorbitori au abordat problematica largă a muncii organizațiilor U.T.C. . din școală, a activității de zi cu zi a elevilor, susținînd-o cu experiența proprie, cu observații critice, cu propuneri.Elevii Angela Sandu — Liceul „G. Coșbuc“-Năsăud, Maria Trombitaș — Liceul „Ana Ipătescu“-Deva, Liliana Popescu — Liceul nr. 1 — Oltenița. Elisabeta Polovici — Liceul industrial pentru construcții de mașini-Tg. Mureș au vorbit despre atitudinea activă a organizațiilor, a uteciștilor înșiși în obținerea unor rezultate bune la învățătură, insis- tînd asupra necesității ca în clase să se consolideze o opinie mai fermă, mai ofensivă pentru instaurarea unui mediu de muncă foarte serios, con- tracarîndu-se superficialitatea, comoditatea, indisciplina. Din tot ceea ce au arătat elevii amintiți, a reieșit că organizațiile U.T.C. trebuie să adîn- cească mai departe caracterul specific al contribuției lor în pregătirea profesională a elevilor. Este vorba ca — împreună cu dascălii — organizația să răspundă nevoii elevilor de a aprofunda ceea ce le dă școala, depășind chiar ceea ce se cere la ore. Uteciș- tii își manifestă dorința ca cercurile pe obiecte să fie astfel concepute îneît să stimuleze studiul dincolo de manualul școlar, cercetarea, creativitatea.Vorbindu-se despre sesiunile anuale ale cercurilor elevilor, care au avut loc în numeroase școli, s-a făcut propunerea generalizării lor, precum și organizarea unor sesiuni ale elevilor de mai mare amploare — la nivelul orașelor, ju
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POLITICO-IDEOLOGICE
Șl CULTURAL-ARTISTICENumeroși vorbitori au făcut referiri ori au formulat amendamente la proiectul Recomandărilor cu privire la direcțiile principale ale activității Uniunii Tineretului Comunist în domeniul muncii politico - educative, document care a fost adoptat în unanimitate. S-a apreciat pozitiv faptul că principalele aspecte dezvoltate — cunoașterea și aprofundarea politicii generale a partidului, educarea în spiritul patriotismului socialist, educația științifică, materialistă a tineretului, educația moral - cetățenească, informarea politică — sînt tratate distinct pentru diferite categorii de tineri : din unitățile productive industriale, din unită- * țile agricole, cadre didactice, elevi și studenți. Constantin Leonte (județul Constanța), Francisc Torok (județul Satu Mare), Vasile Oros (județul Hunedoara) și-au exprimat părerea că pentru tineretul din industrie, de pildă, obiectivul principal al activității politice trebuie să fie cultivarea sentimentelor muncitorești, întărirea disciplinei tehnologice, a spiritului de colectiv, dezvoltarea responsabilității pentru întreaga viață a fabricii, a uzinei. Nicolae Ardeleana (Dolj) a opinat pentru o mai judicioasă folosire a intelectualilor de la sate în activitatea de pregătire politică a tinerilor. Vorbitorul a subliniat că universitatea populară din mediul rural este o formă eficientă de atragere a profesorilor, medicilor, inginerilor etc. în munca de propagare a ideilor politice înaintate în rîndul tinerilor cooperatori, mecanizatori, elevi, dar că organizațiile U.T.C. sînt datoare să găsească o multitudine de forme prin care

ales în condițiile zilei de mîine nu mai putem vorbi de legumicultor, ci de muncitor în legumicultura, de zootehnist, ci de muncitor în zootehnie, de cooperatori cu sapa ci de muncitori în sistemul de irigații, de muncitori într-una din fermele intensive de cîmp. Sînt create toate condițiile pentru a se realiza acest 

dețelor și chiar pe țap'i — și, în același timp, mai specializate, pe domenii, considerîn- du-se că prezentarea realizărilor din cercuri, facilitînd un dialog științific între tinerii care învață, este de natură să stimuleze o trăire intensivă a anilor de școală. Pe aceeași linie se înscrie contribuția organizațiilor U.T.C. în antrenarea la olimpiadele școlare, dorite de elevi — după cum a reieșit din discuții — cu un profil îmbunătățit, în sensul introducerii unor probe practice, dar și al lărgirii caracterului de masă și al specialităților, propunîndu-se de pildă, inițierea olimpiadei de limbi străine.Lucrările comisiei s-au ocupat cu deosebită atenție de un aspect la ordinea zilei în școală — deci și pentru organizația U.T.C. — educarea prin muneă și pentru muncă. Elevii și dascălii lor au îmbrățișat cu maximă adeziune îndatorirea pusă în fața școlii de către partid, de a pregăti mai bine elevii pentru muncă, indiferent de tipul de școală pe care-1 frecventează. Suzana Munteanu, elevă la Liceul nr. 1 din Ploiești, spunea în acest sens : „Noi, elevii de liceu, simțim nevoia să fim mai bine înarmați pentru viață, să a- vem calificare într-o meserie. Dar pentru aceasta, orele destinate practicii să fie folosite efectiv. Eu sînt de acord cu ideea exprimată de colegi de-ai mei la tribuna congresului, de a nu se mai admite existența candidaților „veterani" la studenție. Celor care n-au reușit la un examen de admitere să li se permită participarea la un alt concurs numai dacă fac dovada că au muncit în producție și n-au trăit, parazitar, pe umerii părinților. Acum, unui absolvent de liceu, dacă se adresează „Serviciului personal" pentru angajare, i se răspunde de o- bicei : „n-avem nici un post Ia birou". Există într-adevăr prejudecata (și din partea elevilor și a părinților, dar și a celor din întreprinderi) că absolventul de liceu nu poate fi decît funcționar. Dar tot atît de adevărat este că incă nu sîntem pregătiți pentru o muncă direct productivă dacă nu devenim studenți". 

să asigure formarea multilaterală a personalității tinerilor care'își desfășoară activitatea în sat. Luînd cuvîntul, Ioan Petru (județul Iași) a argumentat că activitatea politică în rîndurile acestei categorii de tineri are un specific distinct, rosturi precise, particularități de conținut și formă.în cadrul discuțiilor s-a a- rătat că tinerii manifestă un interes deosebit pentru politica internă și externă a partidului și statului nostru, pentru viața internațională, pentru problemele diplomatice. Insistînd asupra necesității de a iniția forme tinerești de informare politică, de a se invita personalități de prestigiu care să răspundă la toate întrebările tingfildr, să prezinte cu claritate principiile politicii partidului si statului nostru, poziția Uniunii Tineretului Comunist din România a- supra problemelor internaționale care privesc tineretul, participanții la lucrările secției politico-educative au accentuat ideea formării unor trăsături morale înaintate, promovării militantismului, dezvoltării convingerilor ma- terialist-dialectice. Mai mulți vorbitori, printre care Nicolae Neagoe (Covasna), loan Moja (Cluj), referindu-se la interesul tinerilor pentru colocviile filozofice, pentru cluburile și cercurile de dezbateri politice, au pledat pentru o diversificare tematică care să favorizeze cunoașterea de către tineri a curentelor de idei ce se înfruntă pe plan internațional, facilitînd un dialog deschis, permanent cu toate problemele politice ale contemporaneității.Vorbitorii au subliniat necesitatea diversificării activității cultural-artistice potrivit

lucru întrucît foarte puține sînt cooperativele agricole în care să nu lucreze doi sau trei specialiști. Este o sarcină grea, atît pentru organizațiile U.T.C. cit mai ales pentru organele agricole dar tinerii ce rămîn în sat se doresc cît mai utili în procesul de producție, doresc să fie considerați — în

In aceeași ordine de idei, Doina Topilă, elevă la Liceul „Unirea" din Tg. Mureș, exprima opinia că „în afară de ceea ce face școala, prin o- rele de practică, organizațiile U.T.C. au un cuvint de spus în dezvoltarea cercurilor teh- nico-aplicative — ca formă de dobîndire a unor deprinderi practice și chiar a unei preca- lificări. Dar, pentru aceasta, este imperios necesar ca cercurile noastre aplicative să nu se organizeze întîmplător, ci să urmeze profilul unităților productive ale județului".Anastasia Iliuță, profesoară la Școala generală din Ciolă- nești-Teleorman, a pus în fața comisiei unele aspecte ale pregătirii pentru muncă în școala generală : „Mă refer îndeosebi la clasele a IX-a și a X-a care au particularitatea de a da o preprofesionalizare. Instruirea practică a elevilor, mai ales la sate, trebuie să fie mai bine gindită. Acum e prea dispersată. Ea ar trebui să se desfășoare nu în fiecare zi în alt sector, ci stabil, pe domeniile economice cu pondere mare în comuna respectivă, incit la sfîrșitul clasei a X-a, e- levul să aibă o calificare și nu să se întrebe abia atunci ce meserie să-și aleagă. Organizațiile U.T.C. din aceste clase ar trebui să acționeze în acest sens, să Ie cultive elevilor a- tașamentul pentru profesiile respective".Elevii, după cuvîntul exprimat în comisie, sînt foarte interesați de viitorul lor profesional și au primit cu satisfacție faptul că în Congres s-a discutat despre orientarea profesională ca despre o problemă care aparține direct și organizației U.T.C. Mioara Vergu — elevă la Liceul „M. Emi- nescu" din Buzău, Ștefan Hoffman — elev la Liceul „Al. Mo- ghioroș" din Oradea. Corneliu Bîrnea, elev la Liceul „M. Viteazul" din București și alții au pledat pentru o orientare profesională făcută la obiect. Aceasta înseamnă, după părerea lor, ca școlile, cu sprijinul organizațiilor U.T.C. să facă e- fortul creării unor ateliere în cadrul cărora elevii să lucreze efectiv înțr-un domeniu care le-ar putea declanșa pasiunea pentru profesie și nu să facă

pregătirii, preocupărilor și preferințelor tuturor categoriilor de tineri. Varietatea de forme — cît mai atractive și mai apropiate de stadiul evoluat al tinerilor de astăzi — a fost un alt obiectiv relevat prin cuvîntul reprezentanților din cele mai diferite județe ale țării. Ei au menționat, totodată, necesitatea sporirii e- forturiior in mediul rural, unde tinerii intelectuali au un cîmp larg de manifestare și mai ales obligații majore. „Salturi calitative în direcția culturalizării tineretului din mediul rural se fac acolo unde intelectualii tineri s-au integrat în activitatea comunei desfășurînd o bogată activitate ideologică, culturală și artistică" — a menționat Lucian Antoniade, din județul Dolj. El a subliniat, de asemenea, roiul universităților populare din mediul rural și, la fel ca F. Torok din Satu Mare, sau Constantin Leonte, secretarul Comitetului județean U. T. C. Constanța, a demonstrat necesitatea conlucrării mai eficiente cu C.S.C.A. prin instituțiile care funcționează în satele și orașele de pe întreg cuprinsul țării.Tineretul, chiar tineretul rural, avîrid astăzi la dispoziție mijloace de răspîndi- re a artei ca televiziunea, radioul etc., care oferă produse artistice de certă valoare, nu mai poate fi satisfăcut cu simulacre de cultură oferite uneori de căminele culturaie.Vasile Dîrjan, județul Maramureș, Oros Vasile, din Valea Jiului ș.a. au invitat personalități ale culturii noastre să vină în aceste locuri mai îndepărtate la întîlniri cu tineretul ; Maria Secrețeanu, secretara' Comitetului U.T.C. din Valea Călugărească a pro

sensul propriu al cuvîntuluî —, meseriași.Nicolița Udrea, secretara Comitetului comunal U.T.C. Jupînești, județul Gorj, sublinia că „organizația U.T.C. nu trebuie să facă politică pe hîr- tie pentru că nici agricultură nu se poate face pe hîrtie"»
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turism prin uzine ; diferențierea acțiunii de orientare profesională pentru fete și băieți; patronarea organizațiilor U.T.C. din școli de organizații U.T.C. din întreprinderi și facultăți, tot în scopul orientării profesionale etc.Simion Alexandru, de la Grupul școlar al Uzinelor de vagoane Arad, Gheorghe Du- ran, inginer la C.I.L., Tr. Severin, Erica Ștență de la Școala profesională M.I.U.-Brașov, Ion Catană de la Grupul școlar Brașov, Vasile Otărăscu, de la Grupul școlar „Electromotor" Timișoara, Nicolae To- mescu de la Grupul școlar „Electroputere" Craiova au susținut că este de datoria organizațiilor U.T.C. — atît a celor din școli, cît și a celor din uzine — să-și spună cuvîntul în ceea ce privește practica elevilor. Și nu numai antre- nîndu-i să valorifice orele de practică la maximum, ci și în privința dotării atelierelor, a- sigurării locurilor de muncă, a calității maiștrilor instructori, contribuind totodată la generalizarea inițiativei ca elevii să producă la practică lucruri utile, valorificabile.Lucrările comisiei pentru munca în rîndurile elevilor s-au soldat cu numeroase propuneri privind munca politico- educativă, organizarea timpului liber dar și în legătură cu perfecționarea manualelor; stabilirea unui raport echilibrat între pregătirea teoretică și practică la școlile de tip profesional ; conlucrarea mai perfectă dintre organizațiile U.T.C. și consiliile pionierilor ; reprezentarea elevilor în consiliile pedagogice și a activiștilor U.T.C. în birourile inspectoratelor școlare ; colaborarea dintre cadrele didactice și organizațiile U.T.C.; îmbunătățirea programelor de radio și televiziune destinate elevilor, prezența mai activă a presei de tineret în problemele vieții de organizație din școli și altele. Punctele de vedere, sugestiile, observațiile partici- panților la discuții s-au adăugat la Recomandările cu privire Ia direcțiile principale ale activității U.T.C. în rîndurile elevilor care au fost aprobate în comisie.LUCREȚIA LUSTIG MARIETA VIDRAȘCU

I

pus crearea unor filme în care să se releve lupta revoluționară a tinerilor din patria noastră, participarea lor la munca pe marile șantiere, iar eleva Magdalena Oprea, secretara Comitetului U.T.C. de la Liceul din Brănești a vorbit despre marea dorință a tinerilor de a citi cărți despre tineri, de a vedea piese de teatru în care personajul tînăr, autentic, să fie prezent. Tot ea a spus că, de pildă, în activitatea cercului de teatru al școlii, tinerii ar simți nevoia unor oameni de specialitate care să-i îndrume. Regizorul Dinu C'ernescu a propus în această ordine de idei prezentarea unor spectacole-lecție în licee sau facultăți, urmate de discuții explicative despre teatru, regie, scenografie. El a propus Comitetului Central al U.T.C. și U.A.S.R. să acționeze în direcția intensificării mișcării de teatru în rîndul studenților, acum aproape inexistentă sau existentă doar la festivaluri internaționale. De asemenea, Dinu Cernescu a propus menținerea unei legături strînse între U.T.C. și tinerii creatori pentru ca organizația de tineret să cunoască problemele care-i animă, pentru ca ei să fie ascultați și eventual îndrumați în activitatea pe care și-o pun cu devotament în slujba poporului. O propunere similară a avut criticul Mihai Ungheanu, secretar al organizației U.T.C. a Uniunii Scriitorilor. „Tinerii scriitori, spunea el, nu doresc neapărat să facă parte din prezidii festive, ori să dea declarații în împrejurări deosebite, ci să-și desfășoare în organizația lor activitatea
(Continuare în pag. a V-a)

IUIWM.il


..SClNTEIA TINERETULUI" pag. 5 LUNI 22 FEBRUARIE 1971

LUCRĂRILE CONGRESULUI AL IX-LEA AL U.T.C.
(Urmare din pag. a IV-a) proprie. Tinerii scriitori, în număr de peste 200 numai în București și acum în număr impresionant în toată țara, ar dori să se alcătuiască o comisie a U.T.C. care să organizeze o consfătuire pe țară a tinerilor creatori, unde să

COMISIA PENTRU PROBLEMELE 
ACTIVITĂȚII SPORTIVE, TURISTICE 
Șl DE PREGĂTIRE A TINERETULUI 

PENTRU APĂRAREA PATRIEI
Din contextul dezbaterilor, 

ca idee generală, am reținut 
că în viitor U.T.C. va desfășura o activitate sportivă de masă susținută, abordînd forme și mijloace din cele mai diverse pentru cuprinderea masei largi a tineretului de toate vîrstele și categoriile, potrivit aptitudinilor și dorințelor acestora, la practicarea sistematică a exercițiilor fizice și sportului. în acest sens— s-a subliniat în intervențiile delegaților și invitaților— organizațiile U.T.C. din școli și de la sate vor trebui să se preocupe de întărirea organizatorică a asociațiilor sportive, de îmbogățirea programelor de activități ale acestora, o- rientîndu-le să desfășoare o intensă muncă educativă în scopul dezvoltării la tineri a interesului pentru a practica individual exercițiile fizice, pentru o cît mai intensă mișcare în aer liber, folosind cele mai simple și accesibile forme : gimnastica, înotul, culturismul, ciclismul, judo-ul, sporturile de iarnă etc. Organizațiile U.T.C., asociațiile studențești din școli și facultăți își vor concepe, organiza și desfășura activitatea în spiritul măsurilor comune stabilite recent cu conducerea Ministerului învățămîntului și a C.N.E.F.S.— Noile reglementări — susținea Monica Velea, președinta asociației sportive a elevilor de la Liceul Gh. La- zăr din București — asigură o mai armonioasă îmbinare a activităților de educație fizică din programul de învăță- mînt cu acțiunile organizate de asociație. Faptul că unii dintre tovarășii profesori de educație fizică sprijină asociația, se ocupă și răspund direct de activitatea sportivă de masă, e un mare cîștig. Așteptăm să fie reconsiderate u- nele haremuri ale insignei „Cercurile olimpice" în sensul ca primele două grade să fie accesibile masei de elevi — aceasta va stimula interesul elevilor pentru atletism — și să se simplifice formele prea greoaie de cheltuire a fondurilor bănești de care dispunem.Alți vorbitori (Retuș Ianoș —■ Mureș, Ioan Șorcaru — Iași, Gh. Băndoș — Argeș, prof. Victor Tibacu — București etc.) au oferit și alte soluții menite să determine un real progres în sportul școlar,

COMISIA PENTRU PROBLEMELE 
STATUTARE, ORGANIZATORICE 
Șl ALE VIEȚII DE ORGANIZAȚIESpiritul viu, de comunicare deschisă și sinceră, care a caracterizat în întregime lucrările congresului, s-a prelungit în aceeași notă dominantă și în dezbaterile desfășurate în ședința de lucru a comisiei pentru problemele statutare, organizatorice și ale vieții de organizație.Punctul de întîlnire al tuturor luărilor de cuvînt a fost, desigur, dorința evidentă de perfecționare continuă a activității, faptul că noile condiții în care organizația U.T.C. își va desfășura atribuțiile, pe coordonate superioare calitativ, impun și pentru munca organizatorică măsuri de structurare corespunzătoare, de modificare a unghiului de abordare uneori — o realitate pe care au subliniat-o convingător toți delegații. Iar obiectivul fundamental al activității de viitor în domeniul muncii organizatorice îl constituie, după cum s-a reliefat, consolidarea politică și organizatorică a tuturor organizațiilor U.T.C. .creșterea capacității lor de organizare și mobilizare a uteciștilor, a întregului tineret la înfăptuirea programului elaborat de partid. „Acest obiectiv rezultă din însuși faptul că a sporit considerabil rolul întregii noastre organizații, că volumul și complexitatea sarcinilor în etapa actuală solicită o mai largă participare a tinerilor la întreaga viață socială, o prezență 

discute problemele lor de viață, de creație, potrivit specificului muncii lor". Criticul de artă Radu Varia a evidențiat acțiunile C.C. al U. T. C. în rîndul artiștilor plastici și a propus înființarea unui Centru de artă al tineretului — instrument de educare artistică, de cercetare și critică ideo- 

subliniind, totodată, necesitatea asigurării unui caracter unitar desfășurării campionatelor școlare, a unei mai mari libertăți de acțiune a asociațiilor precum și folosirea mai rațională a bazei materiale existente, lărgirea caracterului de masă a competițiilor și concursurilor tradiționale.în ceea ce-i privește pe studenți am reținut că în viitor comisiile sportive vor continua să organizeze întreceri la nivelul facultăților și institutelor, urmărind extinderea practicării individuale a exercițiilor fizice și sportului în complexele studențești și bazele sportive din apropierea acestora. „Faptul că de sportul studențesc se ocupă trei factori : comisiile sportive, cluburile și catedrele — era de părere Ion Blăjan, șeful comisiei sportive a U.A.S. din Cluj — face ca răspunderea pentru o activitate de masă susținută să se disperseze, baza materială să nu fie folosită la parametrii maximi. S-a întîm- plat ca în Parcul Babeș, pe terenurile de sport, să fie programate la aceeași oră, în a- ceeași zi, trei acțiuni deodată ai căror autori erau cei trei factori care acționau neunitar. Concentrarea eforturilor spre o organizare unitară a activității sportive de masă a studenților va înlătura acest neajuns și va revitaliza inițiative, acțiuni ce se vor solda cu o mai largă sferă de influențare și cuprindere".La sate, organizațiile U.T.C., vor trebui să activizeze toate asociațiile sportive, să le determine să elaboreze calendare proprii de competiții interne, care să cuprindă un număr tot mai mare de tineri, inclusiv fetele, la o activitate permanentă. „Eu optez pentru instituirea unor campionate pe zone (5—6 comune) la cîte 2—3 discipline sportive care sînt îndrăgite de tineri — propunea Ion Balcîza, delegat al organizației județene Neamț. Aș mai propune să se studieze posibilitatea ca și căminul cultural să fie solicitat în susținerea activității sportive, cel puțin pentru întrecerile oficiale de șah, tenis de masă, trîntă etc. Avem nevoie pentru sate de tipărituri adecvate: broșuri, pliante, panouri care să-i atragă pe tineri spre sport și să-i învețe și cum să-1 practice".Alți vorbitori — printre 

proprie, de sine stătătoare, a organizațiilor U.T.C." — după cum afirma tovarășul Nicolae Ungureanu, delegat al organizației județene Vîlcea.S-au făcut în acest sens și numeroase propuneri judicioase, propuneri care urmăresc îmbunătățirea cadrului organizatoric de punere în valoare a tuturor resurselor existente în fiecare organizație, de fructificare deplină a lor. Ioan Movilă, delegatul organizației județene Mureș — ca și alți vorbitori — a arătat că structura organizatorică trebuie să fie un element mobil, capabil să se a- dapteze condițiilor concrete, să înlesnească o mai bună coordonare a eforturilor, unindu-i pe tineri în colective închegate, puternice. O revizuire a actualei structuri, mai ales în coperativele agricole cu o rază mai mare de întindere, ca și în stațiunile de mașini agricole și întreprinderile agricole de stat, grupîndu-i pe tineri după principiul locului în care muncesc și trăiesc cea mai însemnată parte a timpului, ar permite o mai mare apropiere a organizațiilor de viață, de problemele reale ale fiecărui colectiv, ar promova un mai pronunțat spirit de inițiativă proprie. în directă legătură cu a- ceastă chestiune s-a discutat îndelung și despre necesitatea înlăturării mai multor verigi intermediare care, de cele mai 

logică de artă, elaborarea unei istorii a artei pentru tineret și inițierea unor cursuri de istoria artei la televiziune. O altă propunere privind tinerii artiști aparține studentei Cătălina Mehes de la Institutul de teatru din Tg. Mureș, care a propus ca pe viitor promoția de absolvenți să fie 

care Ioan Adam Szabo — Mureș, Constantin Georgescu — Dîmbovița, Albert Gyarfaș — Covasna, Martin Bauer — Timiș etc. — cereau să se studieze obligațiile bănești pe care le au C.A.P., cooperativele de consum etc. față de asociațiile sportive și să se facă ceva ca acestea să fie determinate și să le achite. Apoi e necesar ca să se precizeze cine anume asigură terenuri, spațiile necesare ca organizațiile U.T.C. prin munca volun- tar-patriotică a tinerilor să-și amenajeze bazele sportive de trebuință. în privința organizării activității sportive pentru tinerii din întreprinderi, delegata Maria Drăgan — secretara comitetului U.T.C. de la „Industria Lînei" din Timișoara — a cerut o colaborare mai stîrnsă între organizațiile U.T.C. și sindicate, în elaborarea unor programe comune, propunînd ca forurile sportive de specialitate să elaboreze sisteme adecvate de exerciții simple de gimnastică, cu precădere pentru fete.Considerînd turismul ca o activitate complexă, accesibilă, prin conținutul acțiunilor turistice, organizațiile U.T.C. vor oferi tinerilor posibilitatea lărgirii orizontului de cunoștințe, le vor dezvolta dragostea pentru frumusețile țării și realizările socialismului, pentru tradițiile strămoșești, pentru valorile artistice și spirituale ale poporului. Avînd în vedere faptul că excursiile organizate prin B.T.T. sînt ieftine s-a cerut ca să nu se facă rabat la condițiile de cazare și hrană, să se propună confecționarea unor echipamente ieftine pentru tinerii turiști, să se reducă prețurile pentru excursiile cu elevii ba chiar organizarea excursiilor și taberelor pentru elevi și studenți să fie preluate de U.T.C.Un capitol aparte, în tabloul dezbaterilor comisiei, l-a constituit activitatea de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei. Și cu acest prilej s-a subliniat faptul că în sfera preocupărilor educative ale U.T.C. această activitate ocupă un loc de prim-ordin. în acest sens, U.T.C. va extinde și diversifica acțiunile specifice în scopul cultivării la tineri a înaltelor sentimente patriotice, a hotărîrii de a contribui la consolidarea, dezvoltarea și apărarea cuceririlor 

multe ori, frînează tocmai inițiativa. S-a susținut, la un moment dat, în mod justificat și autocritic că în prezent multe din organizațiile comunale nu 

repartizată în întregime la un singur teatru, pentru a alcătui cîte un nucleu tînăr in fiecare dintre cele șase teatre în limba maghiară din țară.VIORICA TĂNASESCU ADRIAN VASILESCU

revoluționare ale poporului nostru, a realizărilor socialismului. Toți participanții la dezbateri — între care tovarășii Lucian Ionescu — M.F.A., Dumitru Tomșa — Reghin, Aurel Rusu — Săcele — Brașov, Nicolae Taloșman — Tulcea, Ion Vreja, — Tr. Severin, Mircea Crăciun — Mo- reni ș.a. — au cerut din partea organizațiilor U.T.C., a comandanților și instructorilor o mai mare atenție și răspundere în realizarea ritmică și calitativă a programelor de instruire pentru toate categoriile de tineret, dezvoltarea concursurilor și demonstrațiilor practice, extinderea cercurilor tehnico-aplicative în școli. întreprinderi, cluburi și asociații sportive. De asemenea, unii dintre vorbitori au cerut întărirea corpului de comandanți, instruirea temeinică, periodică a acestora, creșterea atractivității acțiunilor, participarea detașamentelor de tineri la aplicații comune cu gărzile patriotice și cu unități militare, participarea la acțiunile grănicerilor și miliției. Pentru stimularea unei temeinice pregătiri — s-a propus — nu e lipsit de interes să se studieze posibilitatea acordării de distincții celor mai buni, eliberării unui „certificat" care să conteze pentru opțiunile tinerilor cînd a- ceștia intră sub arme, unitățile militare să trimită scrisori prin care să facă aprecieri asupra nivelului lor de pregătire S-a insistat ca să se rezolve problema uniformelor pentrii elevi, propunîndu-se ca acestea să fie asigurate de Ministerul. învățămîntului și ele să rămînă în custodia școlii, pentru a fi folosite de generațiile de elevi. în același timp, organizațiile U.T.C., ceilalți factori de sprijin vor trebui să acorde o atenție sporită dezvoltării bazei materiale a centrelor de pregătire, dotării lor cu tot ceea ce e necesar, antrenînd atunci cînd e cazul chiar tinerii la confecționarea unor materiale ajutătoare și amenajarea de piste cu obstacole, a spațiilor pentru desfășurarea programelor, astfel încît totul să contribuie la creșterea unui tineret viguros și instruit, capabil să slujească patria și poporul cu devotament, pînă la sacrificiul suprem. V. CĂBULEA

și-au cîștigat încă autonomia, nu și-au creat capacitatea de a acționa singure și de aceea prezența instructorului teritorial al comitetului județean

U.T.C. rămîne încă necesară, însă delegatul organizației județene Hunedoara, Octavian Mirișteanu, s-a opus categoric unui asemenea punct de vedere : „Instructorii noștri nu pot totuși îndruma organizațiile comunale mai bine decît o pot face ele însele. Nici nu cunosc problemele lor specifice mai bine decit cei ce le trăiesc nemijlocit. în condițiile în care vom trece Ia constituirea consiliilor profilate pe categorii de tineri putem foarte bine renunța la instructor".Aceste consilii, s-a subliniat apdi, vor trebui să fie de la început concepute ca organisme de largă cuprindere, ca o modalitate concretă de atragere a unui mare număr de tineri, la organizarea și desfășurarea întregii activități, ca un procedeu nemijlocit de diferențiere și diversificare mai profundă a acesteia; de aceea, era de părere Gheorghe Cata- nă, delegatul organizației județene Argeș, instrumentul lor analitic va trebui să se consume nu în plenare, ci în consfătuiri de lucru și mai ales în activitatea propriu-zisă, pe terenul realității.Diferențierea și diversificarea în continuare a muncii, pentru a răspunde pe deplin trăsăturilor specifice, dorințelor și exigențelor fiecărei categorii de tineri a fost de altfel o altă preocupare de prim
COMISIA PENTRU PROBLEMELE

ACTIVITĂȚII INTERNAȚIONALE A U. T. C.
Lucrările comisiei pentru pro

blemele activității internaționale 
a U.T.C., la care au luat parte 
peste 300 de delegați și invitați, 
au prilejuit o profundă și mul
tilaterală dezbatere. Efectuînd 
un amplu examen al acestei 
activități desfășurate de Uniu
nea Tineretului Comunist și 
Uniunea Asociațiilor Studen
țești din România, cei pre
zenți și-au manifestat unanim 
atașamentul față de politica ex
ternă a partidului și statului 
nostru, bogată în inițiative, cu 
un caracter creator și dinamic, 
politică ce a avut drept rezuL 
tat puternica afirmare a rolului 
României socialiste în viața in
ternațională, ridicarea la un 
înalt nivel a prestigiului ei 
mondial. Vorbitorii au subliniat 
cu toții faptul că tînăra genera
ție din patria noastră își aduce 
propria sa contribuție la înfăp
tuirea principiilor de bază ale 
acestei politici care proclamă 
dezvoltarea prieteniei și colabo
rării cu toate țările socialiste, a 
cooperării multilaterale cu sta
te aparținînd unor structuri so- 
cial-politice diferite, situînd la 
temelia acestor raporturi res
pectarea independenței, suvera
nității, egalității în drepturi _ și 
libertății tuturor popearelor, în
tărirea solidarității cu forțele 
progresite și democratice de 
pretutindeni, în frontul comun 
de luptă împotriva imperialis
mului, pentru securitate, pace 
și progres social.

Din intervențiile participan- 
ților la lucrările comisiei a re
ieșit deplina aprobare față de 
raportul Comitetului Central al 
U.T.C., prezentat Congresului ca 
și față de activitatea pe care 
U.T.C. și U.A.S.R. au desfășu
rat-o pe plan internațional în 
perioada dintre cele două con
grese. Prin această activitate or
ganizația noastră și-a cîștigat 
un binemeritat prestigiu în miș
carea internațională de tineret, 
fapt reflectat și de prezența Ia 
Congres a numeroase delegații 
ale unor organizații de tineret 
de pe toate continentele — sub
linia Ion Deleanu, delegat al 
organizației județene Cluj. Cel 
de al IX-lea Congres — a rele
vat vorbitorul — a demonstrat 
încă o dată spiritul internațio
nalist care caracterizează orga
nizația noastră, precum și trăi
nicia legăturilor sale de coope
rare cu forțele progresiste, de
mocratice ale generației tinere 
de pretutindeni. Faptul că 
U.T.C. și U.A.S.R. întrețin re
lații cu peste 400 organizații 
de tineret și studenți este con
cludent pentru creșterea conti
nuă a prezenței organizației 
noastre în mișcarea internațio
nală de tineret.

Mulți dintre cei ce au luat cu- 
vîntul în comisie au subliniat 
cu satisfacție că U.T.C. intensi
fică și adîncește relațiile de co
laborare prietenească cu .orga
nizațiile de tineret din țările 

‘ plan a dezbaterilor. S-a subliniat, în acest sens, că centrul de greutate al activității trebuie mutat în organizațiile U.T.C., singurele care pot imprima bogăție și varietate peisajului de idei și fapte. Particularitățile de vîrstă ale elevilor, atributele specifice fiecărei școli, la care s-a referit delegata Veronica Ailenei, ca și necesitatea acordării unei ma' mari atenții constructorilor sau tinerelor fete au fost susținute, precizîndu-se că nu este suficientă doar înființarea consiliilor corespunzătoare, ci o orientare de ordin permanent : „Nu prin activități de campanie, ci prin continuitate și perspectivă" s-a pronunțat loan Reghină.Izvorită din caracterul și principiile de bază ale activității Uniunii Tineretului Comunist, preocuparea pentru continua dezvoltare a democrației în viața de organizație va constitui și în viitor o constantă a eforturilor tuturor organelor și organizațiilor U.T.C. „Am reținut în mod deosebit această idee din cu- vîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu — spunea un delegat din județul Bistrița-Nă- săud, Vaier Cîmpeanu — deoarece aceasta este încă o modalitate de afirmare puternică a opiniei tinerilor, de a Ie cunoaște cu adevărat și profund problemele lor cotidiene". Consecvenți acestui pro-

socialiste, Gh. Babacea și Gh. 
Radu, activiști ai U.T.C., au 
relatat despre prezența tine
rilor români pe șantierul cen
trului memorial Lenin.de la U- 
lianovsk și în campania de re
coltare a trestiei de zahăr din 
Cuba, despre modul exemplar 
în care au muncit acești soli ai 
tineretului României socialiste, 
în numeroase intervenții s-a 
exprimat hotărîrea de a milita 
pentru ca, și în viitor, U.T.C. și 
U.A.S.R. să întărească legăturile 
prietenești cu tineretul tuturor 
statelor socialiste de care sîn- 
tem uniți prin idealurile noastre 
comune, prin sentimente de 
stimă și încredere mutuală., în 
spiritul .principiilor marxism- 
leninismului, al respectării au
tonomiei, independenței fiecărei 
organizații, al prețuirii recipro
ce a realizărilor și contribuției 
tineretului din fiecare țară Ia o- 
pera de construire a socialis
mului. Intensificarea cola
borării uniunilor de tineret din 
țările socialiste contribuie la 
întărirea legăturilor de priete
nie dintre popoarele și tineretul 
țărilor socialiste. Concomitent, 
s-a relevat consolidarea legă
turilor de solidaritate cu orga
nizațiile comuniste, revoluțio
nare, democratice ale tinerei 
generații din lumea întreagă, 
sub semnul lupte) pentru trium
ful ideilor socialismului și 
păcii.

Delegatul Niculae Stoian, 
sublinia că trebuie să fim recu
noscători tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, care, cu profunzime 
și clarviziune a relevat faptul 
că mișcările sociale ale tinere
tului reprezintă un factor- de 
seamă în lupta forțelor revolu
ționare, antiimperialiste mon
diale. Pe baza acestui prețios 
îndreptar, U.T.C. și U.A.S.R. au 
evaluat în mod just fenomenele 
actuale din mișcarea internațio
nală de tineret, dînd dovadă de 
inițiativă, suplețe și spirit con
structiv.

Apreciind că în prezent se a- 
firmă forțe noi. angajate în 
lupta pentru înnoire socială, 
pentru libertate, democrație și 
independență. împotriva impe
rialismului și a reacțiunii, 
dezbaterile din cadrul comisiei 
au subliniat că procesele în curs 
din mișcarea internațională de 
tineret creează posibilități mă
rite pentru o colaborare mai ac
tivă între tinerii comuniști, so
cialiști, social-democrați, radi
cali, catolici și de alte orientări 
politice, pe baza unor obiective 
comune Condițiile în care își 
desfășoară activitatea organiza
țiile de tineret, problemele cu 
care acestea sînt confruntate, 
diferind de la o țară la alta, de 
la un continent la altul, este 
firesc să existe aprecieri va
riate asupra proceselor lumii 
contemporane, a’ unor eveni
mente, cît și în ceea ce pri
vește metodele și formele de 
activitate. Cooperarea nu poate 

ces deja întronat în practica organizațiilor noastre, mai mulți delegați — între care Bede Ioan de la Arad și A- lexandru Coană de la Brăila — au arătat că el trebuie încurajat pînă la capăt.. Nu o dată, au precizat ei, hotărîrile organelor noastre nu au valabilitate sau se opresc la jumătatea drumului pentru că nu se bucură de acordul deplin al tinerilor, nu sînt rodul unei ample consultări a lor. Este necesar ca atît la elaborarea, adoptarea cît și la transpunerea în practică a deciziilor noastre, tinerii să nu fie simpli executanți, ci înșiși autorii lor, cei care asigură suportul colectiv al unei participări autentice la tot ceea ce întreprindem în numele lor. Cîștigul cel mai însemnat al unei asemenea orientări ferme este, fără îndoială, lărgirea substanțială a caracterului colectiv al muncii, a- șezarea întregii activități .pe baze obștești. Cu acest argument a fost sprijinită și ide- ea cooptării unui mare număr de tineri legați nemijlocit de producție în organele de conducere ale U.T.C., precizîndu-se că acest lucru, o dată realizat, nu va rezolva de la sine problema, ci va reprezenta doar primul pas în vederea imprimării unei responsabilități sporite față de mandatul încredințat.Toate aceste preocupări actuale, referitoare la întărirea

fi condiționată de existența 
unei identități de păreri asupra 
diferitelor fenomene și eveni
mente. Diversitatea de pă
reri într-o problemă sau alta 
nu trebuie să îngusteze posi
bilitatea unui dialog viu, ac
tiv, permanent, constructiv. în 
definirea atitudinii față de di
feritele organizații de tineret 
trebuie să se țină seama de fi
nalitatea obiectivelor lor, de 
poziția pe care o au în proble
mele fundamentale ale societății 
contemporane. „Sîntem hotăriți 
ja milităm pentru creșterea 
contribuției tinerei generații a 
lumii alături de forțele so
ciale înaintate în lupta împotri
va politicii de dominație ș' asu
prire, împotriva războiului și a 
nedreptății sociale, pentru fău
rirea unei lumi a deplinei- ega
lități între’ națiuni" — spunea 
tîlarinela Tufănaru, delegată 
a organizației județene Brașov. 
Delegatul V. Popa (București) 
a propus o moțiune privind 
mișcarea internațională de ti
neret și studenți care urmează 
a fi supusă aiprobării Congresu
lui. .

Salutînd eforturile depuse în 
vederea înfăptuirii securității 
europene tineretul român, îm
preună cu întregul nostru po
por, acționează cu fermitate 
pentru statornicirea unui climat 
de pace și înțelegere pe conti
nentul nostru. Ca organizație de 
tineret într-o țară europeană, 
conștientă de rolul pe care ti
neretul poate și trebuie să-1 
joace în asigurarea securității 
pe continent, Uniunea Tineretu
lui Comunist a organizat „masa 
rotundă" de la Snagbv la care 
au luat parte — pentru prima 
dată in mișcarea de tineret euro
peană — organizații de o mare 
diversitate. Dialogul de, la 
Snagov. ă dovedit posibilitatea 
acțiunilor comune ale unor largi 
forțe ale generației tinere care 
se pronunță pentru destindere 
și pace. într-o moțiune pe care 
participanții la lucrările Comi
siei au aprobat-o unanim, s-a 
subliniat hotărîrea de a contri
bui și pe viitor la eforturile 
pentru securitate europeană

Manifestindu-și deplina soli
daritate cu tineretul și organi
zațiile sale care luptă împotriva 
imperialismului, colonialismului 
și neocolonialismuluij a cercu
rilor reacționare și agresive, 
pentru dreptul fiecărui popor de 
a-și decide în mod suveran des
tinele sale, participanții la 
dezbateri au salutat cu căldură 
organizațiile, mișcările și aso
ciațiile de tineret și studenți 
angajate ferm în lupta pentru 
înfăptuirea idealurilor de drep
tate, libertate, pace și bunăstare 
ale umanității.

O moțiune de solidaritate cu 
lupta mișcărilor de eliberare, 
cu tineretul și popoarele de pe 
diferite continente angajate în 
bătălia pentru libertate și in
dependență națională a fost 

organizațiilor U.T.C., la lărgirea cadrului lor democratic, la îmbunătățirea întregului stil de muncă au fost analizate în strînsă relație cu prevederile noului proiect de Statut, care înregistrează convingător înnoirile petrecute în activitatea lor și pun bazele ridicării lor pe trepte superioare. Participanții la dezbateri au subliniat pe larg faptul că noul proiect oferă un cadru corespunzător de afirmare a orga- . nizației U.T.C. pe multiple planuri ale vieții sociale, pre- cizînd în același timp înaltele îndatoriri care decurg dintr-o asemenea prezență. „Capitolele și paragrafele noului Statut — s-a susținut — ne privesc în egală măsură pe toți, ele se referă nu la o organizație sau un tinăr anume, ci la calitatea de membru în general, la drepturile și datoriile pe care le presupune ea. De aceea ele trebuie să ne călăuzească în permanență întreaga activitate". Propuneri- 1“ de adăugiri sau sugestiile făcute — în legătură cu vîrsta utecistului, cu renunțarea la unele practici birocratice, c.u necesitatea stabilirii unei concordanțe mai bune între eforturile diferitelor organe, sau cu procesul de pregătire a cadrelor — vor face ca el să-și dovedească din plin eficacitatea. D. MATALA M. TACCIU

propusă și adoptată de comi
sie, urmînd a fi prezentată 
Congresului. Cei prezenți și-au 
afirmat deplina solidaritate cu 
lupta dreaptă a popoarelor în
doctrineze pentru încetarea a- 
gresiunii americane, pentru res
pectarea dreptului lor de a-și 
hotărî singure, fără nici un a- 
mestec din afară, asupra desti
nelor lor.

în cadrul lucrărilor’ Comisiei 
s-a exprimat aprobarea unanimă 
față de poziția U.T.C. de solida
ritate activă, deplină, cu lupta 
eroică a popoarelor vietnamez, 
cambodgian și laoțian, împotri
va agresiunii americane. In cu- 
vîntul său tovarășul Constan
tin Voineag, delegat al orga
nizației județene Argeș, a pre
zentat proiectul unei moțiuni 
de solidaritate cu lupta popoare
lor Indochinei, moțiune apro
bată în unanimitate de partici
panții la dezbaterile comisiei.

Alirmîndu-și simpatia și soli
daritatea față de lupta popoare
lor și tineretului din țările arabe 
pentru idealuri înaintate, pen
tru libertate, democrație și dez
voltare națională, participanții 
la lucrările comisiei s-au pro
nunțat în vederea soluționării 
conflictului din Orientul ‘Apro
piat pe cale pașnică, în spiritul 
rezoluției Consiliului de Secu
ritate din noiembrie 1967, pen
tru retragerea trupelor israe- 
liene de pe teritoriile ocupate, 
recunoașterea ' și respectarea 
dreptului la existență, indepen
dență și integritate teritorială a 
tuturor statelor din această parte 
a lumii,, pentru soluționarea 
problemei populației palesti
niene, potrivit dorințelor și nă
zuințelor naționale ale acestei 
populații, inclusiv crearea unui 
stat independent. Tovarășul Ion 
Deleanu, delegatul organiza
ției județene Cluj, a propus a- 
doptarea unei moțiuni care să 
reafirme poziția organizației 
noastre în ce privește situația 
din Orientul Apropiat.

Exprimînd îngrijorarea tinere
tului nostru față de cohsecințele 
cursei înarmărilor, cei prezenți, 
au relevat necesitatea imperioa
să a dezarmării generale și to
tale. O moțiune în acest sens a 
fost propusă de tovarășul Ion 
Bușe, delegat al organizației 
județene Timișoara.

Participanții la lucrările co
misiei — printre care Radu 
Constantin (Caraș-Severin). Ba
ciu Constantin (Buzău), Reingru- 
ber Horst (Hunedoara), Gheor
ghe lănci. (Cluj) și alții — au 
făcut propuneri și sugestii pen
tru intensificarea în continuare 
a activității internaționale a 
U.T.C. și U.A.S.R Romulus Bena 
s-a referit la turismul pentru 
tineret, sublinind rolul impor
tant pe care îl are în această 
privință B.T.T., diversificarea 
atît a ariei sale de cuprindere, 
cît și a formelor de activitate.

S-a examinat cu. atenție și 
contribuția pe care U.T.C. și 
U.A.S.R. o aduc în cadrul acti
vității F.M.D.T. și U.I.S.. Gh. 
Prisăcaru. reprezentantul U.T.C. 
la F.M.T.D. și N. Daravoina, 
reprezentantul U.A.S.R. la U.I S., 
au subliniat că organizațiile 
noastre manifestă o atitudine 
constructivă, militînd pentru 
elaborarea unor programe ale 
F.M.T.D. și U.I.S. care să con
țină obiective specifice pen
tru generația tînără con
temporană, bazate pe luarea în 
considerare a părerilor și pozi
țiilor fiecărei organizații, pe 
respectul autonomiei și indepen
denței acestora, pentru consoli
darea unității forțelor progre
siste, democratice din mișcarea 
internațională de tineret și stu
denți.

în activitatea lor internațională, 
U.T.C. și U.A.S.R. vor continua 
să militeze pentru dezvol
tarea __ cooperării și întărirea 
unității de acțiune a tineretului 
și studenților de diferite convin
geri politice, filozofice sau reli
gioase, pe platforma largă a 
luptei pentru apărarea intere
selor vitale și satisfacerea re
vendicărilor legitime ale a- 
cestora, pentru libertate și in
dependență națională, împotri
va imperialismului, colonialis
mului și neocolonialismului, 
pentru pace, democrație și pro
gres social.EUGENIU OBREA EM. RUCAR

Lenin.de
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LUCRĂRILE CONGRESULUI AL IX-LEA AL U.T.C.

ÎNTiLNIRI CU CONDUCĂTORI 
AI UNOR MINISTERE ȘI 
ORGANE CENTRALE

Duminică dimineața delegații la cel de-al IX-lea Con
gres al U.T.C. s-au întîlnit cu conducerile ministerelor 
Industriei Construcțiilor de Mașini, Industriei Metalur
gice, Energiei Electrice, Industriei Lemnului, Industriei 
Chimice, Petrolului, Industriei Materialelor de Construc
ții, Industriei Ușoare, Transporturilor, Industriei Miniere 
și Geologiei, Construcțiilor Industriale, Agriculturii, In

dustriei Alimentare, Silviculturii și Apelor, Comerțului 
Interior, Forțelor Armate, Ministerului Sănătății, Comi
tetului de Stat pentru Economia și Administrația Locală 
și Uniunii Centrale a Cooperativelor Meșteșugărești. 
Miniștri, miniștri adjuncți și alte cadre de conducere 
au dezbătut împreună cu tinerii contribuția acestora la 
rezolvarea problemelor specifice departamentelor lor,

au răspuns la numeroase întrebări ce le-au fost adre
sate. La loc de frunte pe agenda acestor întîlniri au 
stat diferite aspecte privitoare la ridicarea pregătirii 
profesionale a tineretului, la crearea celor mai bune 
condiții pentru integrarea lor în producție la nivelul 
sarcinilor sporite ale noului cincinal. Redăm pe scurt 
conținutul discuțiilor.

LA MINISTERUL INDUSTRIEI 
CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINIDupă ce ministrul industriei construcțiilor de mașini, tovarășul ing. loan Avram a făcut o expunere cuprinzătoare asupra direcțiilor de dezvoltare a acestei importante ramuri, unde peste 52 la sută din forța de muncă are sub 5 ani vechime, în cursul actualului cincinal, am asistat la un prelungit dialog pe cele mai diferite probleme privind activitatea economică, curentă și de perspectivă în producție, în cercetare și proiectare.Un loc important în cadrul discuțiilor l-a ocupat problema îmbunătățirii pregătirii cadrelor. Jana Ion și S. Spiridon (București) au evidențiat u- nele neajunsuri persistente încă în sistemul de instrucție practică a elevilor din școlile profesionale și licee de specialitate în timp ce inginerul Ionel Braga de la Uzinele „23 August" a insistat ca responsabilitatea celor însărcinați cu urmărirea practicii în producție a ucenicilor să fie legiferată și aplicată cu strictețe, eliminînd situația de față cînd ea funcționează pe hîrtie. O parte dintre cei care au cerut cuvîntul (Dumitru Calancea- Brașov, Ștefan Bucur-Bucu- rești) au sugerat unele îmbunătățiri pe marginea programelor școlare, astfel încît ele să reflecte condițiile în care vor lucra viitorii muncitori, cuprinzînd capitole de organizare superioară a producției, organizarea și funcționarea noilor utilaje asimilate în fabricație, existente în dotarea întreprinderilor și au fost exprimate chiar păreri în. favoarea introducerii în învățămînt a elementelor de drept administrativ, a. îmbogățirii cursului de desen tehnic industrial.Dese referiri au fost făcute cu privire la activitatea de după absolvire a tinerilor sa- lariați. Ca și cu o seară îna

LA MINISTERUL CONSTRUCȚIILOR 
INDUSTRIALEDelegații participanți la a- ceastă întîlnire au abordat cu realism o serie de aspecte ale muncii lor, au făcut numeroase propuneri, relevînd necesitatea extinderii dialogului conducerii ministerului de resort cu muncitorii, tehnicienii și inginerii de pe șantiere.Astfel, Gheorghe Stănică, delegat al constructorilor tîr- govișteni, arăta că, în deplasările lor pe șantiere și întreprinderile de construgții-mon- taj, cadrele de conducere din centrală trebuie să stea de vorbă nu numai cu directorul și ceilalți factori de răspundere, ci să meargă mai des în mijlocul muncitorilor.In legătură cu organizarea unor cursuri de specializare, Ștefan Copanu de la I.C.M.B. Turnu Măgurele spunea : „mă gîndesc că ar fi foarte bine dacă s-ar folosi rațional perioadele dintre închiderea u- nui șantier și deschiderea u- nuia nou pentru școlarizarea și calificarea muncitorilor". Subliniind nevoia de cadre calificate pe șantierul I.M.B. Slobozia, maistrul Toma Ni- colae menționa că pe acest șantier lucrează de 4—5 ani numeroși tineri care, deși cunosc cîte o meserie, nu o pot profesa nefiind școlarizați, neexistînd deocamdată o soluție pentru atestarea lor ca a- tare. Același vorbitor propunea, ținînd seama de necesitatea unei înalte specializări, reînființarea școlilor de calificare pentru lăcătușii-țevari.Covaci Gheorghe, tehnician la Complexul de șantiere Oradea propunea construirea u- nor depozite, ateliere permanente, pavilioane pentru personalul tehnico-administrativ, cămine pentru muncitori, încăperi pentru desfășurarea ac

LA MINISTERUL ENERGIEI ELECTRICEPeste 50 la sută din potențialul uman al unităților subordonate Ministerului Energiei Electrice sînt tineri și foarte tineri. Este unul din motivele pentru care întîlnirea dele- gaților la cel de-al IX-lea 

inte, în cadrul comisiei pentru problemele tineretului din industrie, uteciștii au profitat de prezența ministrului pentru a aduce în discuție faptul că este încă nesoluționată încadrarea diferențiată a absolvenților pe baza meritelor la terminarea școlii (I. Bugariu — Arad, I. Evrek — Brașov, St. Blănaru — Neamț) clarificarea îndatoririlor și drepturilor celor pregătiți prin ucenicie la locul de muncă. Practic, fiecare amănunt își are importanța sa, deoarece în momentul de față, în rețeaua de învățămînt a ministerului se află in pregătire 76 000 de oameni, practic, toți tineri.Adeseori au fost aduse în discuție date, aspecte privind condițiile de muncă și viață ale tinerilor (Ion State — Iași, Gh. Albu — Argeș, St. Blănaru — Neamț, Gh. Moldo- veanu — București). Arătînd că în ultimii ani au fost asigurate peste 8.350 de locuri în cămine, tovarășul ministru loan Avram a subliniat că u- zinele vor construi și în anii următori blocuri pentru tineret, astfel ca fiecare întreprindere să aibă căminele sale.„Am dori ca asemenea întîlniri cu conducerea ministerelor să aibă loc cît mai des, pe cît posibil cu o anumită periodicitate, spunea tînărul Stan Stoian de la Uzinele „7 Noiembrie" Craiova. Și din cînd în cînd, cu tovarășii de la grupuri, de la centralele industriale, unde putem discuta și mai în detaliu problemele ce ne frămîntă."Apreciind la rîndul său prilejul oferit de a se întîlni cu tinerii din construcția de mașini, de a avea cu ei un fructuos schimb de opinii ca cel de acum, ministrul construcțiilor de mașini a răspuns pe larg la chestiunile puse în discuție. N. UDROIU 
tivităților culturale, multe dintre ele realizabile cu cheltuieli minime, dar cu o mai chibzuită gospodărire și cu mai multă grijă pentru asigurarea u- nor condiții optime de trai, muncă, pregătire și recreere.Unii vorbitori au subliniat că apar nejustificate deosebirile care se fac, în acordarea unor indemnizații, între constructor și beneficiar. Ștefan Copanu de Ia I.C.M.B. Turnu Măgurele arăta că, lucrînd a- lături, în aceleași condiții, beneficiarul primește un salariu mai mare cu 1,50 lei/oră decît constructorul, beneficiind și de sporul de toxicitate, spor care constructorului nu i se dă.Alte propuneri s-au referit la îmbunătățirea activității prin o mai riguroasă organizare a producției și a muncii, prin introducerea tehnologiei moderne, prin continua perfecționare a colaborării dintre constructor și proiectant încă din faza de proiect, printr-o mai bună dotare cu scule, în sfîrșit, printr-o preocupare permanentă pentru efectuarea unor studii de psihologie a muncii în acest important sector de studii pe baza cărora să se facă propunerile cele mai eficiente.Analizînd problemele ridicate și propunerile făcute, ministrul Construcțiilor industriale, tov. ing. Matei Ghigiu, și prof. ing. Cioroiu Răducanu, adjunct al ministrului, au informat pe cei prezenți cu realizările obținute, cu preocupările actuale ale conducerii, preocupări în raza cărora se înscriu și numeroase dintre sugestiile tinerilor delegați la Congresul al IX-lea al U.T.C.AL. DOBRE
Congres al Uniunii Tineretului Comunist care lucrează în acest domeniu cu ing. Gheorghe Stoica, adjunct al ministrului energiei electrice a fost așteptată de ancele părți cu viu interes. Ramura energiei 

electrice deține, în continuare, cel mai înalt ritm de dezvoltare în cadrul economiei naționale. Iată de ce, dialogul dintre reprezentanții tinerilor care lucrează în acest domeniu și conducerea Ministerului Energiei Electrice se anunța, cum a și fost de altfel, deosebit de fructuos.„La Lotru, întîmpinăm serioase dificultăți din cauza livrării neritmice a pieselor de schimb de către diferiți furnizori, arată Petre Gras comandantul șantierului național al tineretului de la Complexul Hidroenergetic de pe Lotru". Se programează pe loc o întîlnire la nivel de miniștri pentru evitarea pe viitor a livrării neritmice a pieselor de schimb de furnizorii respectivi.în centrul atenției a fost readusă problema pregătirii cadrelor care lucrează pe șantiere, necesitatea ridicării calificării tuturor tinerilor, îmbunătățirea formelor de însușire a cunoștințelor. Buicu- lescu Ștefan de la termocentrala Craiova cerea îmbunătățirea modului în care se face informarea tehnică în unitățile energiei electrice. Conducerea ministerului s-a pronunțat pentru generalizarea buletinelor tehnice de infor
LA MINISTERUL AGRICULTURII, 

INDUSTRIEI ALIMENTARE, SILVICULTURII 
SI APELORLa întîlnirea cu tovarășul Angelo Miculescu — mini- tru-secretar de stat la Ministerul Agriculturii, Industriei A- limentare, Silviculturii și Apelor, delegații la Congres au a- bordat, cum era și firesc, problemele legate de integrarea tinerilor în efortul ce se depune pentru dezvoltarea acestei importante ramuri a economiei naționale. S-a discutat, deschis, lămuritor, despre pregătirea profesională a celor ce lucrează în agricultură, despre condițiile de muncă și viață ale mecanizatorilor, despre repartizarea în producție și salarizarea tehnicienilor agricoli, despre mijloacele de informare tehnică a specialiștilor, despre o seamă de alte aspecte e- conomice și sociale ale satului.Insistîndu-se asupra pregătirii profesionale, pe bună dreptate se sublinia rolul major ce revine școlii, organizațiilor economice. în cel mult doi-trei ani, fiecare lucrător din agricultură va fi pregătit prin școală, cursuri de scurtă durată sau ucenicie la locul de muncă. La un interval de cel mult cinci ani inginerii și tehnicienii din agricultură vor fi

LA MINISTERUL INDUSTRIEI CHIMICEDupă ce a trecut în revistă dezvoltarea ‘ spectaculoasă a industriei chimice în țara noastră în anii socialismului, subliniind că timp de peste 20 de ani s-au menținut ritmuri anuale de peste 20 la sută, tovarășul Mihail Florescu, ministrul Industriei Chimice a remarcat faptul că la acest adevărat „miracol" economic tinerii și-au adus o contribuție esențială și că în dezvoltarea în continuare a industriei chimice pînă în anul 1975, va însemna, practic, dublarea producției, în comparație cu nivelul anului 1970.Numeroși tineri s-au referit la pregătirea pe care o primesc viitorii muncitori în școlile profesionale de chimie, subliniind rolul esențial al practicii în producție. Nicolae Vătășel de la Combinatul chimic „Victoria" propunea ca elevii să fie repartizați pentru practică nu unor muncitori, care pe lîngă sarcinile stricte de plan pe care le au, muncesc în diferite schimburi,,prin rotație, ci unor maiștri sau muncitori de înaltă calificare. Eleva Popa Lucia de la școala profesională de chimie din Ploiești arăta că practica de lăcătușerie nu se poate face în condiții bune în atelierul școlii, care este lipsit de utilaje corespunzătoare. Ea propunea ca orele de instruire practică să se desfășoare direct în cadrul combinatului. Popa Lucia 

mare de care să beneficieze gratuit toți cei interesați să fie la zi cu ultimele noutăți în materie.în urma propunerii unor tineri ca schimburile de experiență să fie concepute ca un mijloc de perfecționare profesională nu ca simple excursii, conducerea ministerului a hotărît organizarea u- nor cursuri comasate cu muncitorii dintr-o anumită meserie la diferite centrale din țară.Mike Petre de la Porțile de Fier, Gheorghe Indre, elev la liceul energetic din Cluj, Constantin Dragomir, comandantul șantierului național de la Rogojelu, Emilian Irimia, de la I.R.E. Piatra Neamț și Rusu Iulian, elev la Grupul școlar energetic din Deva au adus în discuție diverse aspecte privind calificarea viitorilor muncitori, modul în care aceștia își desfășoară pregătirea practică cerînd de fiecare dată sprijinul concret al ministerului. La unele din problemele ridicate s-au găsit și s-au dat pe loc soluții. Altele au fost înscrise pe agenda de lucru a ministerului în vederea soluționării lor rapide.JUSTIN MORARU 

cuprinși în formele de învățămînt pentru reciclarea cunoștințelor. Totul sub exigența optimizării echilibrului între dotarea tehnică — peste 130 mii tractoare la sfîrșitul acestui cincinal, diversificate în mai multe tipuri și variante, irigații pe circa două milioane de hectare, zootehnie concentrată în mari și moderne complexe etc., pretenții formulate — obținerea, anual, în acest cincinal a unui spor de producție de circa 33 miliarde lei comparativ cu media perioadei 1966—1970 și pregătirea cadrelor.Abordînd aspectul condițiilor de muncă și de viață ale mecanizatorilor și specialiștilor din agricultură, tovarășul Angelo Miculescu arăta că : „O dată cu înfăptuirea ultimelor hotărîri privind organizarea unităților agricole, în fiecare cooperativă agricolă se va ridica, la secție, casa de cîmp a mecanizatorilor ; începînd cu 1971, în fiecare an se vor realiza cîte o mie de apartamente pentru specialiștii din agricultură. Totodată, se află în studiu și problemele de altă natură ce privesc tinerii de la sate , GH. FECIORU 
sugera de asemenea ca repartizările absolvenților școlilor profesionale, precum și salarizarea lor în primii ani de producție să se facă diferențiat, în funcție de mediile obținute. Mariana Chiriac de la Combinatul de fibre artificiale din Brăila, remarca faptul că rezultatele mai slabe.,obținute în producție în corhbinat se datoresc slabei pregătiri a muncitorilor recrutați din mediul rural, care nu au suficiente cunoștințe tehnice. Pentru aceea ministerul să sprijine organizarea cursurilor de instruire de scurtă durată, de 3—6 luni, pentru acești muncitori.Alți vorbitori s-au referit la problemele cercetării și proiectării în industria chimică. Inginerul Boborodea Miltiade de la Combinatul chimic Pitești, remarca necesitatea ciberneti- zării sistemului de informare al ministerului pentru ca cercetătorii să poată ține pasul cu explozia informațională contemporană. El releva necesitatea unei mai strînse colaborări între cercetare și producție pentru asimilarea unor produse noi. Faptul că beneficiarii se dezinteresează pe parcursul cercetării de încercările care se fac uneori chiar în întreprinderea respectivă este de natură să prejudicieze acest important proces. Inginerul Vacarcîuc Ioan, de la IPROSIN București arăta că 

datorită numărului foarte mare de avizări, o mare parte a timpului de concepție se risipește.Referindu-se la condițiile de viață ale tinerilor din industria chimică, numeroși vorbitori au arătat că mai sînt încă necesare investiții în construirea unor obiective social-cul- turale.Răspunzînd observațiilor a- dresate de tineri, Mihail Florescu a arătat că toate problemele vor fi studiate în Con
LA MINISTERUL INDUSTRIEI MATERIALELOR 

DE CONSTRUCȚIIPrecizînd că întreprinderile din subordinea Ministerului Industriei Materialelor de Construcții, în cea mai mare parte nou construite, dispun de o înaltă tehnicitate, de instalații și utilaje ultramoderne, tovarășul ministru Traian Ispas a arătat că față de condițiile optime, și în comparație cu alte țări, avem încă o productivitate a muncii scăzută. Sporul prevăzut pentru acest an și pentru anii următori va trebui asigurat îndeosebi prin creșterea productivității muncii pe salariat, prin exploatarea rațională și la întreaga capacitate a mijloacelor tehnice din dotare. „Datoria principală a tineretului, sublinia ministrul industriei materialelor de construcții, este însușirea temeinică a meseriei, întreținerea cu toată răspunderea a utilajelor, a- gregatelor și instalațiilor, respectarea cu severitate a disciplinei muncii. în acest domeniu al creșterii contribuției tineretului la dezvoltarea activității economice a întreprinderilor, organizațiile U. T. C. sînt, trebuie să fie colaboratoarele cele mai autorizate ale conducerii unităților lor".După succinta prezentare a sarcinilor imediate și de perspectivă a industriei respective, tinerii au adresat tovarășului ministru, celorlalte cadre din conducerea ministerului prezente la discuții, o serie de întrebări legate de munca și activitatea întreprinderilor lor, au adus Ia cunoștința sa o serie de neajunsuri pe care le mai au în viața și activitatea lor, au făcut propuneri concrete pentru stimularea aportului tinerilor la îndeplinirea sarcinilor de producție. Tovarășii Ștefan Fîl- fan, maistru la Fabrica de ciment din Medgidia, Viorel Dîrlea, secretar al organizației U.T.C. a Fabricii de ciment
LA MINISTERUL INDUSTRIEI METALURGICELa întîlnirea tovarășului inginer Neculai Agachi, ministrul industriei metalurgice, cu delegații la cel de-al IX-lea Congres al U. T. C., tineri ce-și desfășoară activitatea în această ramură de bază a economiei naționale, o atenție deosebită a fost acordată pregătirii cadrelor, integrării lor profesionale și perfecționării cunoștințelor de specialitate.„Pînă în ultimul an al prezentului cincinal — sublinia tovarășul Neculai Agachi — celor 40 000 de tineri salariați angajați în industria metalurgică li se vor adăuga încă 18 000. O parte dintre ei se instruiesc deja în cele 12 școli profesionale, opt de maiștri, două licee industriale, două școli postliceale și școala de subingineri înființată în urmă cu un an la Hunedoara. Dacă în general putem afirma că procesul de învățămînt, teoretic și practic, se desfășoară în bune condiții, mă simt obligat să afirm că pe alocuri există încă deficiențe de a căror rezolvare trebuie să ne o- cupăm fără întîrziere".„Consider — spunea în cuvîntul său Gh. Borcean, oțe- lar la Combinatul siderurgic Reșița — că se procedează greșit, cînd la examenele de admitere, în școlile profesionale este ignorată constituția fizică a candidaților. Așa încît, nu o dată, ne trezim în secții cu tineri total nepotriviți din acest punct de vedere pentru munca pe care o au de executat. Asta pe de o parte. 

siliul ministerului, precum șl în colaborare cu alte ministere și organizații de stat. El a propus concretizarea lor în- tr-un plan de măsuri, pentru a cărui transpunere în viață a fost ales un colectiv format din cinci delegați la Congres. La interval de 3 luni acest colectiv va analiza împreună cu Consiliul ministerului măsurile care trebuiesc luate pentru transpunerea în viață a propunerilor făcute de uteciști.PETRE JUNIE
din Turda, Gheorghe Pleșcan, tehnician la Fabrica de prefabricate din Brașov, au solicitat intervenția ministerului în perfecționarea organizării instruirii practice a elevilor școlii profesionale și a pregătirii profesionale a ucenicilor la locul de muncă. Ei au arătat printre altele că cei trimiși pentru calificare sau specializare în întreprinderile mai vechi sînt deseori folosiți aici ca muncitori auxiliari sau în alte munci care n-au nimic comun cu specialitatea lor, întorcîndu-se astfel foarte slab pregătiți la viitoarele lor locuri de muncă. La rîndul lor, tinerii Vasile Maxim, tehnolog la fabrica din Medgidia, Mihai Mircioiu, maistru la Fabrica de geamuri din Buzău, Nicolae Buzea, secretarul organizației U.T.C. al Combinatului din Cîmpulung Muscel, Pompei Farcaș, maistru la Fabrica de ciment din Bi- caz și Onisian Ciora, economist la Fabrica de prefabricate din Bîrcea-Deva s-au referit la unele probleme so- cial-culturale ale tinerilor, au cerut sprijin în vederea organizării unor schimburi de experiență, au reclamat nevoia îmbogățirii și împrospătării fondului de documentare tehnică din întreprinderile lor, necesitatea editării unor cărți de specialitate care să vină în sprijinul pregătirii profesionale a tinerilor, chemați să mînuiască utilaje și instalații de ultimă expresie tehnică.Tinerii prezenți la această discuție au avut satisfacția ca problemele ridicate de ei să fie reținute cu multă solicitudine, tovarășul ministru transmițînd pe loc, ca sarcini urgente, lucrătorilor din minister, studierea și soluționarea cu maximă operativitate a propunerilor făcute de tineri.ROMULUS LAL
Pe de alta nu văd de ce sînt atît de timide încercările în ce privește testarea psihotehnică a lor cînd, se știe, o meserie nu poate fi profesată de oricine ci numai de acela care are înclinații pentru ea“.„Pentru că a fost atins a- cest aspect — completează tovarășul ministru — aș vrea să vă informez că deja ne gîn- dim să punem în practică testarea psihotehnică, nu numai la admitere^ în școli, ci și după acees pe întreg parcursul exercitării meseriei".în mod logic discuția a a- vansat apoi spre abordarea felului în care este concepută practica în producție a elevilor, insistîndu-se asupra necesității înființării în cadrul fiecărei întreprinderi a ateliere- lor-școală, mini întreprinderi cu plan de producție în cadrul cărora deprinderile practice pot fi asimilate mai bine astfel încît să fie la maximum scurtat intervalul de timp al integrării.„Vorbind de integrarea profesională — spunea tovarășul Pop Ștefan de la Industria sîr- mei din Cîmpia Turzii — să nu uităm că aceasta are caracteristicile unui proces labil. Am reținut cu toții precizarea tovarășului ministru : gradul de uzaj al cunoștințelor profesionale ale unui individ este de 15 la sută anual. Așadar în șase ani dacă nu te interesezi de umplerea lacunelor, dacă nu te reciclezi, descalificarea este certă. Lucru valabil în egală măsură și pentru muncitori, 

și pentru tehnicieni șl Ingineri".în același spirit de căutări comune ale celor mai bune soluții menite să sprijine realizarea sarcinilor importante ce revin industriei metalurgice în următorii ani, în intervențiile lor tinerii au subliniat nece
LA MINISTERUL INDUSTRIEI UȘOARESchimbul de opinii, propunerile exprimate în cadrul în- tîlnirii cu conducerea Ministerului Industriei Ușoare au abordat in principal perfecționarea profesională.„Aș vrea să mă refer — a spus inginerul Ludovic Ba- rabaș din județul Arad — la atelierele-școală. Ministerul are obligația de a se ocupa de dotarea lor corespunzătoare și de asigurarea cu materii prime. La Arad s-au adus 52 de războaie de mare randament. Cu toate că s-a insistat nu s-au dat măcar două mașini pentru pregătirea ucenicilor cu toate că peste puțin timp absolveau școala. Ridicînd aceeași problemă a pregătirii profesionale un număr de vorbitori au propus : reglementarea pregătirii ajutorilor de meșteri (Ianoș Simion), crearea unui liceu industrial la Sighișoara (Jana Zăblău), crearea unui liceu seral pentru industria u- șoară la Iași (Iulian Marta) șl a unei școli profesionale cu profil textil la Miercurea Ciuc (Eugen Tudoran), dotarea bibliotecilor tehnice cu material de specialitate, îndeosebi în industria sticlăriei (Mircea Bîl- cu — Turda, Aurica Ciobanu — Suceava).Alți delegați s-au referit la modul în care sînt apreciați tinerii în cadrul întreprinderilor.„La fabrica „Steaua roșie" din Sibiu — spunea Jurcă Pa- raschiva — există încă ră

LA MINISTERUL PETROLULUI
„Uteciștii au demonstrat cu 

prisosință că dispun de o forță 
uriașă și constituie o parte im
portantă a potențialului industriei 
noastre. Receptivi la nou, apli- 
cind cu priceperea și entuziasmul, 
ce caracterizează tineretul nostru 
de astăzi, cunoștințele acumula
te, s-au dovedit cadre de nă
dejde, contribuind substanțial la 
îndeplinirea și depășirea sarcini
lor în această importantă ramură 
a economiei naționale" — a spus în cuvîntul său ministrul petrolului, tovarășul Alexandru Boabă.în mod firesc una din problemele cele mai dezbătute în cadrul întîlnirii a fost aceea a învă- 
țămîntului de specialitate, a cali
ficării și promovării tinerilor la diverse nivele în meseria de pe
trolist. Arătînd posibilitățile din ce în ce mai largi oferite în acest sens, o serie de vorbitori — printre care Filip Mărgărit, tehnician la Rafinăria Teleajen, Serghie Di- 
nescu, maistru, secretar al organizației U.T.C. de la Schela Moreni — au amintit dorința unui număr 
din ce în ce mai mare de tineri de 
a li se încredința munci intere
sante, de răspundere. Răspunsul primit a reliefat faptul că mi
nisterul are în vedere acest lucru (dovadă stînd promovarea unor tineri în funcții mergînd pînă b aceea de conducător de întreprindere), urmărind în mod sis
tematic activitatea celor circa 
2 500 de tineri încadrați anual în 
producție pe o gamă de peste 
30 meserii. Ceea ce se cere, în schimb, tinerilor pentru a promova, pentru a-și aduce un a- port și mai însemnat, este con
tinua perfecționare a calificării, 
înnoirea permanentă a bagajului 
de cunoștințe teoretice și prac
tice. Inginerul Nicolae Moștescu,

LA MINISTERUL MINELOR Șl GEOLOGIEIîntîlnirea delegaților la Congres, provenind din domeniul mineritului și geologiei a fost, după expresia tovarășului prof. dr. ing. Bujor Almășan, ministrul minelor și geologiei — un amplu colocviu în slujba preocupărilor majore pentru soarta producției, al continuei perfecționări. Vorbitorii au procedat, în urma unei succinte prezentări din partea ministerului a realizărilor cincinalului recent încheiat, precum 

sitate* unei colaborări mal strînse cu cabinetele tehnica din cadrul întreprinderii, participarea mal activă a organizației U.T.C. la organizarea șl desfășurarea cursurilor de calificare și ridicarea calificării,
GH. GH1DRIGAN 

mășițe ale vechii mentalități că dacă ești tînăr mai poți aștepta. De aceea din 550 de evidențiați numai 20 sînt tineri". Inginerul Rusu Mariana de la Fabrica „România muncitoare" din Cluj semnala practica dăunătoare a folosirii inginerilor la lucrări care nu presupun o calificare superioară, fapt care duce la slaba valorificare a potențialului lor.Inginerul Barabaș a prezentat următoarea situație : Filatura de vigonie Teba din A- rad prelucrează deșeurile ca- re-i sosesc din întreaga țară. Firele obținute nu sînt prelucrate însă în oraș ci sînt trimise la București și transformate în barchet, barchet care revine la Arad pentru finisare, de unde din nou ia drumul Bucureștiului, făcîn- du-se, deci, în total 3 transporturi inutile, care se resimt în costul de producție.Vorbitorii au făcut propuneri privind încadrarea absolvenților școlilor profesionale în nsed diferențiat, construcția unor creșe, amenajarea de cantine, cluburi, pentru stabilizarea cadrelor. Delegata județului Sibiu, Ioana Hin a propus construirea unor blocuri pentru tineret, prin munca voluntară a tinerilor, folosin- du-se materialele de Ia clădirile demolate.
LIDIA POPESCU

de la Institutul de cercetări și proiectări țiței din Ploiești, a sugerat o mai precisă orientare a 
studenților către problemele prac
tice încă de pe băncile universi
tății. Lucrările mai importante, efectuate începînd din anul al IlI-lea de facultate, trebuiesc identificate în mai mare măsură cu teme de cercetare de interes economic, necesare chiar întreprinderilor. Totodată, o atenție 
sporită se cuvine acordată, în cadrul întreprinderilor, institutelor de cercetare, cursurilor de 
perfecționare și policalificare, iar 
pentru proiectanți, legarea cît mai 
strînsă a activității de necesită
țile concrete ale producției.O altă idee, asupra căreia a insistat cu deosebire Ion Duță, secretar al comitetului orășenesc Urlați al U.T.C., Nicolae Stoica, secretar al comitetului municipal Ploiești al U.T.C., a fost aceea a 
necesității creșterii aportului or
ganizațiilor U.T.C. în procesul de 
funcționare al întreprinderilor. 
Am dori — spunea Mircea 
Crăciun, secretar la Uzina mecanică Moreni — să fim mai des 
solicitați, trași la răspundere de 
către conducerea întreprinderii, 
pentru că numai astfel aportul 
nostru în producție, prestigiul or
ganizației poate crește. în legătură cu propunerile formulate în această privință conducerea ministerului a manifestat deplină adeziune, asigurînd că întreprin
derilor le vor reveni în acest scop 
atribuții speciale ,a căror îndepli
nire va permite, în plus, și o mai 
bună mobilizare și valorificare 
în producție a potențialului tine
rilor. ANDREI BARSAN
și a perspectivei activității în acest domeniu, la o activă dezbatere pe marginea unor probleme de mare importanță pentru producție, a unor aspecte vizînd nevoi specifica tineretului, sociale și culturale. O bună parte din cei care au luat cuvîntul (Ion Noghi— Baia Sprie ; Gavril Truță— Exploatarea minieră Căpuș ; Emil Rusu — bazinul carbonifer Rovinari ; Abra-

(Continuare în pag. a Vil-a)
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LUCRĂRILE CONGRESULUI AL IX-LEA AL UJ£.
(Urmare din pag. a Vl-a)ham Dezo — Căpeni ; Cons-; tantin Leterna — Exploatarea minieră Roșia Montană etc.) s-au referit asupra studierii posibilităților de mecanizare a proceselor de producție din locurile în care muncesc, asupra dotării cu utilaje — mașini de încărcat în abataj, excavatoare etc. — de înaltă tehnicitate, precum și asupra aprovizionării ritmice cu piese de schimb. Subliniind că multe din utilajele șl piesele de schimb, cu care urmează a fi înzestrată industria mineritului, se vor produce în țară, în întreprinderi cunoscute sau în ateliere nou create (Uzina de reparat utilaj minier — Petroșani ; „In- dependența“-Sibiu ; Rogojelu) tovarășul ministru a răspuns ‘că această problemă va sta cu atît mai mult în atenția ministerului, cu cît interesul direct survine din partea mai multor factori, înțelegînd între aceștia și rolul însemnat al organizației U.T.C. în același timp, s-a exprimat dorința din partea ministerului ca tineretul să fie principalul promotor al tehnicii înaintate, susținînd cu un exemplu, a- vantajul (atît în ceea ce privește producția, cît și sănătatea oamenilor) introducerii în abataje a perforatorului Tampela, de nroveniență autohtonă. S-a făcut, în consecință, o trecere critică în revistă a modului de calificare

LA MINISTERUL FORȚELOR ARMATEîntîlnirea conducerii Ministerului Forțelor Armate ale Republicii Socialiste România cu tineri ofițeri, elevi ai școlilor militare, ostași în termen, maiștri, activiști, angajați civili — reprezentanți la cel de al IX-lea Congres al U.T.C., ai tinerilor din toate garnizoanele țării, de pretutindeni unde tînăra generație se străduiește să-și îndeplinească cît mai bine îndatorirea constituțională de a deprinde nobilulmeșteșug al apărării țării și cuceririlor poporului constituit revoluționare ale muncitor — s-a într-o autenticăconsfătuire de lucru, utilă deopotrivă atît ministerului, forurilor sale de comandă și politic-educative, cît și tinerilor delegați.Așa cum avea să remarce în timpul discuțiilor tovarășul general-colonel Ion Ioniță, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul Forțelor armate, maturitatea de gîndire și a- preciere a organizațiilor de bază U.T.C. din cadrul marilor unități, unităților și subunităților, s-a vădit în însuși faptul că miile de membri ai acestor organizații au știut să-și aleagă, ca reprezentanți la Congres, cei mai buni purtători de cuvînt, fapt ilustrat cu prisosință de justețea, acuitatea, caracterul concret, precis și în același timp de larg interes pentru bunul mers al vieții militare, al observațiilor, 

și perfecționare a cadrelor, tinerii ingineri, mineri, maiștri, șefi de brigăzi (Nicolae Oprea — întreprinderea minieră Barza ; Bujor Bogdan — Exploatarea minieră Uricani ; Emil Rusu — Rovinari ; Pam- fil Vlaicu — Lonea) aducînd amendamente judicioase în privința îmbunătățirii programelor de școlarizare, a circulației informației tehnice de specialitate „la zi".„Am ascultat aici, cum că la Moldova Nouă condițiile de viață sînt așa de bune, în- cît au mai rămas chiar apartamente libere — spunea Ion Țuțuianu, de la Exploatarea minieră Aninoasa. Dați-mi voie să vă spun, tovarășe ministru, că la noi construcția de locuințe rămîne încă o problemă nerezolvată, iar condițiile oferite tinerilor de căminele muncitorești nu sînt din cele mai bune...“. Vorbitorii au subliniat, în continuare, necesitatea unor eforturi sporite pe marginea îmbunătățirii condițiilor de viață, a posibilităților de petrecere plăcută a timpului liber. S-a subliniat necesitatea construirii unei băi la Lonea (Pamfil Vlaicu), a unei secții de prim- ajutor la Spitalul din Uricani (Bujor Bogdan) a unui club la Teliuc (Vasile Ilievici). Toate propunerile au fost analizate cu atenție și discernămînt, constituindu-se în tot atîtea asigurări, obiective ale unor viitoare decizii.I. ANDREIȚA
sugestiilor și propunerilor făcute în cadrul întîlnirii.Dincolo de deosebirile cu caracter pur tehnic, preocupările tinerilor aflați sub arme se confundă pînă la identitate cu acelea ale întregului nostru tineret, faptul mărturisind unitatea de aspirații și preocupări, asupra menirii cetățeanului tînăr. S-a vorbit, în cadrul acestei întîlniri de lucru, despre calitatea producției (înțeleasă ca valoare a procesului de instruire), despre eficiență și economicitate, despre spirit inovator și perfecționare ; au fost trecute în revistă — prin intermediul cazurilor concrete — raporturile tînăr-sarcină profesională, tînăr-disciplină, tînăr-an- gajare politică, tînăr-organi- zație U.T.C.,Este de subliniat, de asemenea așa cum s-a remarcat unanim în cadrul consfătuirii, faptul că spiritul laborios, realist, responsabil, al celui de al IX-lea Congres al U.T.C. — forum însuflețit pînă la incandescență prin Cuvîntarea rostită în prima sa zi de către tovarășul Nicolae Ceaușescu — a devenit, încă din timpul desfășurării Congresului propriu felului de a gîndi și acționa al tinerilor din toate domeniile de activitate. întîlnirea de la Ministerul Forțelor Armate, a probat-o din plin. Iar concluzia ei — formulată prin contribuția activă, pasionată, concretă a 

tuturor participanților — a fost aceea că tinerii din cadrul armatei noastre, credincioși jurămîntului depus sub drapel, credincioși spiritului patriotic și internaționalist în care sînt educați de partid, au la îndemînă toate elementele materiale și spirituale, toate posibilitățile organizatorice pentru a face din organizațiile U.T.C. ale armatei elemente
LA MINISTERUL INDUSTRIEI LEMNULUIîn cuvîntul său, tovarășul Mihai Suder — ministrul industriei lemnului, a spus: „Majoritatea salariaților din fabricile și combinatele ce a- parțin de ministerul nostru sînt tineri, vfrsta medie a lor fiind de 20—23 de ani. Este firesc ca într-o asemenea situație să ne intereseze îndeaproape activitatea acestora, condițiile lor de muncă și de viață".în discuții, o atenție deosebită s-a acordat pregătirii cadrelor ce vor lucra în marile obiective ce se vor construi în actualul cincinal la Turnu Severin, Bistrița, Focșani, Bacău, Suceava și în alte localități. „Cred că ar trebui — sublinia elevul Gheorghe Mohanu de la Liceul industrial din Rîmni- cu Vîlcea — ca ministerul să se preocupe mai îndeaproape de editarea într-un tiraj corespunzător a cursurilor de specialitate, care la ora actuală ne lipsesc". Tovarășul ministru Mihai Suder a propus ca într-un viitor apropiat să aibă loc o consfătuire cu e- levi și cadre didactice din unitățile de învățămînt tutelate de acest minister în cadrul căreia să se discute și probleme legate de practica elevilor în producție, de ucenicia la locul de muncă etc., ridicate în timpul discuțiilor de delegații Mihai Rotaru din Bacău, Aurel Bichivi din Dej și Dumitru Sima din Pitești.O altă problemă abordată în

LA MINISTERUL TRANSPORTURILORîn cuvîntul său, tovarășul Pavel Ștefan, șeful Departamentului transporturilor auto, navale și aeriene, a prezentat pe scurt aspectele mai semnificative ale proceselor de modernizare din sectorul T.A.N.A. și sarcinile ce revin tinerilor în actualul plan cincinal.Tinerii au abordat aspecte concrete din activitatea sectoarelor în care lucrează, for- mulînd totodată propuneri pentru perfecționarea și organizarea locului de muncă. Ion Manta, mecanic de locomotivă la Depoul C.F.R. Buzău, a cerut ministerului detalii în legătură cu posibilitățile de lărgire a parcului de locomotive diesel de mare tracțiune, în condițiile creșterii cerințelor de transport pe calea ferată. în răspunsul său. șeful departamentului, Ionel Diaconescu, a arătat că se vor lua toate măsurile necesare pentru înzestrarea tehnică corespunzătoare a depourilor C.F.R. din orașele cu un mare 

active, participante eficiente la îndeplinirea sarcinii de cinste încredințată tuturor militarilor de către comandantul suprem al Armatei, tovarășul Nicolae Ceaușescu : sarcina ca toate unitățile să obțină, la pregătirea militară și politică, numai calificative de bine și foarte bine.PETRE DRAGU
cadrul discuțiilor a fost cea legată de crearea pentru sa- lariați a unor condiții cît mai bune de muncă și viață. „Pierdem foarte mult timp cu transportul la și de la întreprindere" — au arătat delegații din Bacău și Dej. în o- rașe ca Blaj, Turnu Severin se simte nevoia construirii u- nor cantine o dată cu creșterea numărului salariaților din noile zone industriale.Au fost făcute și propuneri legate de îmbunătățirea condițiilor de lucru și a protecției muncii.Discuțiile purtate pe baza unor grafice și a vizionării cî- torva filme de specialitate au arătat că există căi de sporire a producției. „Trebuie — a- răta tovarășul ministru Suder — ca în toate unitățile să se folosească judicios utilajele pe toate schimburile. De asemenea, este necesar ca organizațiile U.T.C. să colaboreze cu conducerile unităților economice în repartizarea muncitorilor pe locuri de muncă corespunzătoare atît pregătirii profesionale, cît și posibilităților fizice".în încheiere ministrul industriei lemnului a arătat că în următoarele zece zile toate recomandările, propunerile și observațiile făcute în cadrul întîlnirii vor fi studiate de minister și vor fi date răspunsuri organelor U.T.C.I. VOICU
volum de transporturi. Propuneri judicioase au formulat și tinerii care lucrează în sectorul transporturi auto. Csaba Șarkany, muncitor la Uzina de reparații auto din Tg. Mures, precum și colegul său, Parte- nie Pîrvulescu, de la U.R.A. Craiova, au făcut o serie de propuneri privind modernizarea secțiilor și atelierelor de reparații auto, unde ritmul nu este la înălțimea cerințelor actuale. Aici, s-a spus, ministerul nu s-a preocupat îndeaproape de îndrumarea și mobilizarea întreprinderilor privind eforturile de autodotare și auto- utilare, încît se resimte încă nevoia unei intervenții substanțiale în acest domeniu. Un grup însemnat de vorbitori au insistat apoi asupra asigurării unor condiții optime de locuit pentru muncitorii din transporturi. Astfel, Ion Vidican de la U.R.A. Timișoara, Ion Ciobanu, de la Platforma chimică Pitești etc., au adresat ministerului întrebări cu pri

vire la situația actuală în domeniul construcției căminelor pentru tinerii muncitori. Reprezentanții ministerului au răspuns că s-a făcut încă prea puțin pentru ca toți tinerii din sectorul transporturilor să beneficieze de cazare în cămin.Dialogul viu, la obiect, a permis participanților să cunoască mai în amănunt preocupările conducerii ministerului, modul în care cerințele tinerilor pot și trebuie satisfăcute. în același timp partici- panții la consfătuire au exprimat puncte de vedere realiste
LA MINISTERUL SĂNĂTĂȚIINumai pentru anul 1971, sublinia în cuvîntul său tovarășul Dan Enăchescu, ministrul sănătății, alocațiile din buget destinate ocrotirii sănătății, se vor ridica la peste șapte miliarde lei, ceea ce va însemna că pentru fiecare locuitor al țării se va cheltui în medie 350 lei. Aceste eforturi materiale, după cum a arătat medicul Virgil Popa — prim secretar al Comitetului U.T.C. din rețeaua sanitară a Capitalei, se cer dublate de o pregătire de specialitate corespunzătoare cerințelor actuale. în acest sens, un rol important pot și trebuie să-l aibă organizațiile U. T. C. din școli și institutele de învățămînt superior.Eleva Ghița Gafiței, de la Grupul școlar sanitar Bacău, s-a referit la necesitatea organizării și efectuării stagiului de practică în cpndiții corespunzătoare, încît să existe o permanentă îmbinare între cunoștințele teoretice de -specialitate și transpunerea lor în

LA COMITETUL DE STAT PENTRU ECONOMIA 
Șl ADMINISTRAȚIA LOCALĂLa Comitetul de Stat pentru Economia și Administrația Locală (C.S.E.A.L.) delegații la Congres s-au întîlnit cu tov. Petre Blajovici și cu ceilalți membri ai conduceriiC. S.E.A.L. Cei 20 de tineri care au luat cuvîntul s-au ocupat atît de probleme de producție cît și de o serie de aspecte legate de condițiile de viață și de muncă specifice celor ce lucrează în industria locală și gospodăria comunală. Cum în acest sector construcțiile au o pondere însemnată, o bună parte dintre vorbitori — Dio- nisie Horga, din Sîngeorz-Băi, Iosif Gormuș, din Brașov, Gheorghe Iliescu, din Reșița, Nicolae Păun, din Oradea, Vasile Vîlgă, din Timișoara, Constantin Rotaru din Iași — au sesizat o serie de deficiențe legate în special de ucenicia la locul de muncă, condițiile de cazare ale muncitorilor și posibilitățile lor de calificare. Tocmai nerezolvarea acestor probleme arătau ei duce la fluctuații mari de cadre, ceea ce se răsfrînge negativ asupra îndeplinirii planului și calității construcțiilor. După cum remarca de pildăD. Horga, pe șantierul în care lucrează el, în ultimii trei ani 

privincT acțiunile prin care organizațiile U.T.C. pot să-și sporească eforturile de participare nemijlocită la conducerea întreprinderilor, de integrare socio-proftMională în colectivele de muncă. în încheiere, au fost vizionate filme românești și străine privind modernizarea transporturilor, asigurarea disciplinei în producție. S-a vizitat apoi Aeroportul Internațional Bucu- rești-Otopeni. M. CRISTEA
practică. Totodată, s-a menționat faptul că trebuie să se asigure învățămîntului medical de toate gradele, și în special învățămîntului mediu tehnico-sanitan, necesarul de manuale, precum și dotarea laboratoarelor cu material didactic și aparatură corespunzătoare. Mulți vorbitori, printre care Irina Orășanu, asistentă medicală la Policlinica șantierelor de construcții din Capitală, Fulga Popa, medic la spitalul Sadu, județul Gorj, au insistat asupra unor aspecte privind grija ce trebuie s-o manifeste conducerea unităților sanitare teritoriale, a consiliilor populare, față de condițiile de muncă și de viață ale cadrelor sanitare. In încheierea discuțiilor, conducerea ministerului a asigurat pe participanți că propunerile și sugestiile lor vor fi analizate în colegiul ministerului urmînd să fie aplicate. M. NICOLAE
s-au schimbat 7 ingineri-șefi, patru contabili-șefi și cinci șefi de serviciu. Deși de opt ani pe acest șantier, de cînd avea 17 ani, el nu are încă nici o calificare atestată cu toate că azi conduce o echipă. Fluctuația cadrelor de conducere (sesizată și de alți delegați), are printre consecințe și lipsa de preocupare pentru organizarea cursurilor de calificare ; astfel se ajunge ca oameni cu ani de experiență să fie salarizați fiecorespunză- tor cu calitatea muncii și cu priceperea lor. în același timp, faptul că la Sîngeorz-Băi. ca și la Brașov, Bacău, Cluj, după cum arătau delegații, tinerilor necăsătoriți nu li se asigură cazarea în mod corespunzător, contribuie, de asemenea, la instabilitatea forței de muncă calificate.C. Rotaru din Iași a atras atenția și asupra altei anomalii : absolvenții școlilor profesionale, indiferent dacă termină cu nota 10 sau cu 5 sînt încadrați la aceeași categorie de salarizare. Și cum pentru promovare au nevoie de recomandarea șefului de brigadă acest proces devine deosebit de îndelungat deoarece conducătorul brigăzii nu are inte

res... să-și strice indicele de rentabilitate mărind salariile oamenilor cu care lucrează.Răspunzînd tuturor propunerilor, sesizărilor și întrebărilor formulate de delegați în legătură cu îmbunătățirea formelor de calificare, de promovare ca și a condițiilor so- cial-sanitare de pe șantierele întreprinderilor administrației locale, tov. Petre Blajovici și vicepreședinții I. Chirilescu. și I. Găvozdea au arătat care sînt posibilitățile de remediere operativă a unor situații semnalate sau perspectivele de îmbunătățire a unor normati
LA UNIUNEA CENTRALĂ A COOPERATIVELOR 

MEȘTEȘUGĂREȘTI
# # *Duminică, la sediul Uniunii Centrale a cooperativelor meșteșugărești a avut loc întîlnirea delegaților cu conducerea acestei mari organizații socialiste de masă care întrunește în totalul său peste două sute de mii de membri. Așa cum sublinia în cuvîntul său tovarășul Ilie Alexe, președintele UCECOM, „peste 40 la sută din efectivele de producție ale meșteșugarilor din țara noastră sînt constituite din detașamentele tineretului". întîlnirea a fost cu adevărat o „în-* tîlnire a breslelor".Sarcinile de producție, foarte ample pe care Ie ridică în față cincinalul actual impun ca o necesitate — pentru însușirea măiestriei artizanale — calificarea tinerilor prin școli postliceale, profesionale și la locul de muncă. în cincinalul pe care abia l-am încheiat, au fost calificați peste 40 000 de tineri, în cincinalul acesta, mult mai amplu, alți 60 000 de tineri, în diverse ramuri de

LA MINISTERUL COMERȚULUI INTERIORPrintre reprezentanții celor 70 000 tineri lucrători în rețeaua comercială îi recunoaștem pe Marcel Dimofte din Galați, loan Fodor din Oradea, Coralia Predescu și Maria Gheorghiță din București, cîștigători ai «Concursului pentru cea mai bună servire — „Mercur"», organizat în colaborare de M.C.I. și C.C. al U.T.C. Au participat, de asemenea, activiști ai organizației noastre de tineret care lucrează nemijlocit în comerț, economiști, merceologi, vînzători, elevi ai școlilor comerciale de specialitate. Schimbul de opinii a fost dominat de preocuparea tinerilor pentru racordarea permanentă a aportului lor la parametrii moderni ai comerțului. Nu întîmplător deci, ei au sesizat și s-au interesat asupra unei multitudini de aspecte care vizează statutul lor profesional : orientarea, pregătirea și integrarea în muncă, cu preponderență — folosirea condițiilor de instruire pentru o calificare superioară de specialitate ; cadrul material și ambianța spirituală a manifestării și promovării profesionale ; satisfacerea solicitărilor sporite, calitativ și cantitativ, de mărfuri 

ve legale, considerate ca incomplete ori depășite în faza actuală de dezvoltare a economiei naționale. Totodată, președintele C.S.E.A.L. a atras atenția că multe din sesizările tinerilor, mai ales cele referitoare la probleme de producție, sînt de competența conducerilor întreprinderilor și nerezolvarea lor nu se datorează decît unor inerții birocratice manifestate la acest nivel. Ceea ce nu face decît să sublinieze rolul pe care-1 poate avea organizația U.T.C. în orice colectiv de muncăB. ANDREI
producție vor fi calificați; spunea secretara organizației U.T.C. din UCECOM, Angela Petriș. Inginerul Mihai Colțan, prim-secretar al Comitetului orășenesc U.T.C. Negrești^ sublinia că „va trebui, ca și îțj viitor să se organizeze ampliȘ acțiuni ÎJe masă pe liniă pro» ducției, cu o mare participară a tineretului.Tînăra Drăghici Radoica, du îa cooperativa „Higiena" dirt Timișoara remarca printre al* tele : „E drept că unele meșteșuguri pot fi învățate numai de la bătrînl breslași, darf există alte meserii, moderne; pe care trebuie să le învățăm din cărți, din manualele tehnice de specialitate. Ar fi bine ca o serie de cărți tehnice și unele traduceri din literatura tehnică străină să fie editate într-un tiraj mai mare, să fie predate la cursuri de scurtă durată pentru ridicarea calificării".

ION MARCOVTCf

din partea consumatorilor în condițiile necesității creșterii randamentului, începînd cu fiecare unitate comercială pînă la nivelul economiei naționale. Discuțiile cu tovarășul ministru Nicolae Bozdog au relevat gradul de pregătire al tinerilor, modul în care a- ceștia colaborează cu cadrele mai vîrstnice, primele rezultate ale experimentării noului sistem de salarizare a lucrătorilor din comerț. S-a discutat despre exigențele cumpărătorilor, realizarea investițiilor, folosirea judicioasă a spațiilor comerciale și prospectarea unor noi vaduri comerciale, modul în care sînt achiziționate mărfurile și rezolvate stocurile, comportarea cinstită, corectă, civilizată Ia locul de muncă. Tinerii au formulat propuneri concrete pentru o activitate comercială mai eficace, mai ingenioasă, folosind tradițiile și specificul național și comercial al diferitelor localități ale țării, în concordanță cu principiile modernizării continue a comerțul nostru socialist.GEORGETA RUȚA

Schimb de insigne la Clubul T-4 La Palatul pionierilorLa Muzeul de istorie a Partidului Comunist, a mișcării revoluțio
nare și democratice din România

Întîlniri etenești
Vizitele delegațiilor străine participante la Congresul U. T. C

D
elegațiile străi
ne participante 
la cel de al 
IX-lea Congres 
al Uniunii Tine
retului Comunist

ntreprind în aceste zile nu
meroase vizite în uzine, 
școli, instituții de învăță
mînt superior, se întîlnesc 
cu tineri din diferite sec
toare de activitate, iau cu-

noștință de munca desfășu
rată de către organizațiile 
U.T.C.

Sîmbătă seara, membrii 
delegațiilor străine au fost 
oaspeți ai tineretului bucu- 
reștean, la manifestările or
ganizate la diferite case de 
cultură din Capitală : „T4", 
„Modern Club" și „Ateneul 
tineretului'.

Delegația Uniunii Tinere-

tul ui 
gară 
la de pe Argeș, iar delega
ția Tineretului Liber Ger
man (R.D. Germană) a e- 
fectuat o vizită la Brașov. 
Delegația Tineretului Comu
nist din Grecia a vizitat Va
lea Prahovei.

în cursul dimineții de du
minică un mare număr de

Comunist din R. P. Un
ei vizitat hidrocentra-

delegații participante la 
Congresul U.T.C. au vizitat 
Muzeul de istorie a Parti
dului Comunist, a mișcării 
revoluționare și democrati
ce din România. Oaspeții 
au manifestat un viu interes 
față de glorioasa istorie de 
luptă a partidului și a po
porului nostru.

uminică dimi
neață, nume
roase delegații 
străine care iau 
parte la lucră
rile celui de al

IX-lea Congres al U.T.C. au 
făcut o vizită la Palatul
Pionierilor din București. La 
sosire, oaspeții au fost în- 
tîmpinafi de membri ai con-

ducerii Consiliului național 
al organizației pionierilor, 
de Dumitru Cojoc, directo
rul palatului, de un nume
ros grup de pionieri. Pionie
ra Irina Gazilan a urat oas
peților bun sosit în numele 
celor 10 000 de copii care 
frecventează cercurile pio
nierești de la palat.

După ce au vizitat „Expo
ziția expedițiilor 
lor" și cîteva săli 
rilor pionierești, 
organizațiilor de
prezentate laCongresul U.T.C. 
au fost primiți de președin
tele Consiliului național al 
organizației pionierilor. Vir
gil Radulian, adjunct al mi-

cutezători- 
ale cercu- 

delegații 
tineret re-

conduși prin diverse 
cultu- 

ale pionierilor

nistrului învățămînfului, care 
a adresat un călduros salut 
de bun venit oaspeților, iar 
apoi a făcut o succintă tre
cere în revistă a activității 
organizației pionierilor, a 
palatblui și caselor pionie
rilor.

Tn continuare, oaspeții au 
fost
săli ale colectivelor 
ral-artistice 
pentru a face cunoștință cu 
acțiunile acestora. După un 
scurt popas la cercul de 
broderie și cusături națio
nale, corul, condus de 
maestrul Ion Vanica, a pre
zentat un scurt program.

Timpul limitat nu a per
mis decît o scurtă vizită la

cercul de balet și la or
chestra simfonică unde toc
mai se repeta finalul „Sim
foniei a V-a" de Beetho
ven. Apoi, în sala de festi
vități, ansamblul de dan
suri populare „Românașul" 
a prezentat un program. 
Jocurile populare din Bihor 
și Oaș, Dansul fetelor de la 
Căpîlna și renumitul „Că
luș" în interpretarea micilor 
artiști au fost primite cu 
deosebită câidură și răsplă
tite cu puternice aplauze.

Prezența de trei ore a de- 
legaților 
rilor s-a 
de filme.

în mijlocul pionie- 
încheiat cu o gală

BAZIL ȘTEFAN



ÎNTILNIRI CU DELEGAȚII
->

STRĂINE PARTICIPANTE
LA CONGRESUL U.T.C.ai C.C. al U.T.C. și Biroului C.C. avut alîntîlniri cude al IX-lea

Secretari membri ai U.T.C., au delegații străine participante la lucrările celuiCongres al Uniunii Tineretului Comunist. Au avut loc convorbiri cu delegațiile : U- niunii Tineretului Comunist Dimitrovist din R.P. Bulgaria, Uniunii Tineretului Comunist din Spania, Federației Tineretului Social-Democrat din Suedia, Uniunii Tineretului Democrat din Liban, Tineretului

Socialist Austriac, S.D.A.J. din R.F. a Germaniei.Cu prilejul întîlnirilor s-a desfășurat un schimb de opinii privind dezvoltarea pe mai departe a legăturilor de cooperare dintre Uniunea Tineretului Comunist din România și aceste organizații. Au fost, de asemenea, examinate diferite probleme de interes comun privind mișcarea internațională de tineret.Discuțiile s-au desfășurat într-o atmosferă prietenească.

NOI MĂSURI 
PENTRU ÎNFĂP

TUIREA REFORMEI 
AGRARE ÎN CHILE
Corporația pentru reforma 

agrară din Chile a hotăril 
exproprierea a încă 15 lati
fundii din provinciile Cautin, 
Malleco și Valdivia, totali- 
zînd o suprafață de 17 00!) 
ha. Aceste noi măsuri' “Se în
scriu în politica de realizare 
în ritm rapid a reformei a- 
grare, care a fost hotărîtă 
încă din 1967, dar care a în
ceput să *'ie transpusă în 
fapt, pe sekră largă, . doar 
după victoria în alegeri a 
frontului Unității Populare. 
După cum a declarat recent 
ministrul agriculturii, Jac
ques Chonchol, guvernul are 
intenția de a expropria în 
viitorul apropiat, numai în 
provincia Cautin. peste 259 
de mari latifundii.

Încheierea vizitei
lui Walter Scheei

Oaspeți la Congresul U.T.C.
DELEGAȚIA TINERETULUI FRONTULUI

in S. U. A

DE ELIBERARE NAȚIONALĂ DIN ALGERIA
A sosit în Capitală, pentru a 

participa la lucrările celui de-al 
IX-lea Congres al U.T.C., delega
ția Tineretului Frontului de Eli
berare Națională din 
compusă din Berchiche

Algeria
Smail și

Alikacem Abderrahmane, membri 
ai Consiliului național. La sosire, 
au fost de față membri ai Birou
lui C.C. al U.T.C., activiști ai 
C.C. al U.T.C.

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Federate a Germa- 

• niei, Walter Scheel, a sosit du
minică la Bonn, după o vizită 
oficială de cinci zile în Statele 
Unite. La Washington, șeful di
plomației vest-germane a fost 
primit de președintele S.U.A., 
Richard Nixon, și a avut con
vorbiri cu secretarul de stat a- 
merican pentru afacerile exter
ne, William Rogers. El a avut 
o întrevedere și cu secretarul 
general ăl O.N.U., U Thant.

Patrioți angolezi în timpul unei acțiuni de luptă.

Comunicat la încheierea vizitei

in /?. /f. II. a președintelui 
losip Broz Tito

După cum am măi anunțat, în urma vizitei în K.A.U. a pre
ședintelui K. S. F. Iugoslavia, Iosip Broz Tito, a fost dat pu
blicității un comunicat, în care se arată că președintele Anwar 
Sadat și președintele Tito au procedat la un schimb de păreri 
în probleme internaționale și probleme ale relațiilor bilaterale 
dintre cele două țări, într-o 
legere reciprocă.

Cei doi președinți — se arată 
în comunicat — au examinat 
cea mai recentă evoluție a si
tuației din Orientul Apropiat, în 
special în lumina ultimelor ini
țiative ale R.A.U și a eforturi
lor depuse de ambasadorul Jar
ring. Ei și-au exprimat spriji
nul total pentru secretarul ge
neral al O.N.U. și misiunea am-

atmosferă de cordialitate și înțe-

O declarafie ORIENTUL APROPIAT

pest elhotare
basadorului Jarring, fiind încre
dințați că insuccesul acestor e- 
forturi ar duce inevitabil la es
caladarea conflictelor armate în 
Orientul Apropiat, ceea ce ar 
putea să aibă consecințe pericu
loase pentru pacea și securita
tea lumii. Cei doi președinți 
și-au exprimat din nou convin
gerea că poporului palestinean 
ar trebui să i se ofere posibili
tatea de a beneficia de dreptul 
legitim la autodeterminare.

Președintele Tito a confirmat 
dorința Iugoslaviei de a conti
nua să acorde sprijin multila
teral eforturilor R.A.U. în ve
derea restabilirii suveranității — ce ,_au

a premierului 

tunisian
Primul ministru al Tu

nisiei, Hedi Nouira. a de
clarat că politica externă 
a țării sale este fondată 
pe principiul neameste
cului în afacerile interne 
ale altor state.

El a adăugat că Tunisia ac
ționează constant pentru men
ținerea de relații excelente cu 
vecinii săi și cu celelalte țări 
arabe. în context, JMouira a e- 
vocat importanța cooperării e- 
conomice dintre statele mem
bre ale Maghrebului pentru dez
voltarea relațiilor dintre ele, 
precum și recenta vizită în Tu
nisia a președintelui Consiliului 
Comandamentului Revoluției din 
Libia, Moamer El Gedafi. El a 
arătat că rezultatele convorbi
rilor sale cu șeful statului li
bian au fost satisfăcătoare și că 
dialogul tunisiano-libian va con
tinua, în beneficiul întăririi re
lațiilor dintre Tunis și Tripoli.

Totodată, premierul tunisirfh a 
menționat activitatea desfășura
tă de diplomația tunisiană in 
timpul evenimentelor din Ior
dania și a reafirmat sprijinul 
total al țării sale față de cauza 
rezistenței palestiniene.

Un purtător de cuvînt al Ofi
ciului de informații al organiza
ției Al Fatah de la Beirut, citat 
de agenția U.P.I., a anunțat că 
forțele guvernamentale iorda- 
niene au atacat simbătă mai 
multe baze ale organizațiilor pa
lestiniene de rezistență din Va
lea Iordanului și că luptele con
tinuau încă în primele ore ale 
zilei de duminică. Incidentele au 
început, a precizat el, in apro
pierea localității Khurayyat, prin 
atacarea, de către forțele iorda- 
niene, a unei patrule de fedaini. 
Apoi unitățile armate iordaniene 
au supus unui puternic foc de 
mitraliere și artilerie mai multe 
baze ale rezistenței palestiniene 
situate în aceeași zonă.

Agenția France Presse arată, 
pe de altă parte, că un purtă
tor de cuvint al Ministerului de 
Interne iordanian a dezmințit 
duminică zvonurile potrivit că
rora autoritățile ar intenționa să 
organizeze percheziții în unele 
cartiere ale Ammanului, în cău
tarea depozitelor de armament 
greu ale organizațiilor palesti
niene de rezistență. El a subli
niat că o acțiune in acest sens 
a fost încheiată cu puțin timp 
în urmă. Purtătorul de cuvînt 
nu s-a referit în declarația sa 
Ia afirmațiile surselor palesti
niene referitoare la incidentele 
de sîmbătă și duminică dintre 
unități ale armatei și grupurile 
de fedaini.

• „AL AHRAM" DES
PRE RECENTA REU
NIUNE A AMBASA
DORILOR FRANȚEI, 
MARII BRITANII, 
S.U.A. ȘI U.R.S.S. LA 
O.N.U.

• Referindu-se la recenta 
reuniune a ambasadorilor Fran-

Puternice atacuri ale forțelor
patriotice din Indochina

La Varșovia și-a închis 
porțile expoziția de elemente 
electronice de automatizare, 
organizată de întreprinderea 
română de comerț exterior 
.,Electronum". Timp de 5 zi
le, expoziția, 
un deosebit 
vizitată de 
specialiști.

care a stîrnit 
interes, a fost 
peste 2 000 de

VIETNAMUL DE SUD LAOS CAMBODGIA

asupra teritoriilor 
luate cu forța.

R.A.U. șl R.S.F. 
condamnă escaladarea războiu. 
lui din Indochina și cer retraX 
gerea totală a trupelor ameri
cane. ca o condiție necesară 
pentru instaurarea păcii.

Anwar Sadat și losip Broz 
Tito au constatat o evoluție po
zitivă în poziția multor țâri 
față de R.P. Chineză și au sub
liniat că este nepermis și lip
sit de logică să nu i se ofere 
posibilitatea unei națiuni atît de 
mari să beneficieze de dreptu
rile sale legitime și să-și ocupe 
locul ce-i revine în Organizația 

mondială.

Iugoslavia

Aproape 150 000 de britanici 
au demonstrat împotriva 

proiectului legislației antisindicale

ței. Marii Britanii, S.U.A. și 
U.R.S.S. la O.N.U., ziarul „Al 
Ahram" arată că ea a fost con
sacrată examinării problemei 
garanțiilor ce ar urma să fie 
oferite, eventual .părților aflate 
în conflict în Orientul Apropiat, 
în cazul încheierii unui tratat 
de pace. Ambasadorii, relevă 
„Al-Ahram“, au discutat, toto
dată, despre misiunea . unei 
eventuale forțe internaționale 
de pace la frontierele dintre ță
rile arabe și Israel.

• ÎNTRUNIREA CON
SILIULUI DE MINIȘ
TRI AL R.A.U.

Consiliul de Miniștri al R.A.U. 
s-a întrunit ieri sub președinția 
primului ministru Mahmoud 
Fawzi, pentru a examina situa
ția actuală din Orientul Apro
piat în lumina acțiunilor diplo
matice întreprinse de guvernul 
egiptean în vederea explicării 
poziției sale față de evoluția 
crizei din această zonă, infor
mează ziarul „Al Ahram". Pe 
ordinea de zi a reuniunii au fi
gurat, de asemenea, și unele 
probleme financiare.

• REUNIUNEA C.C. AL 
ORGANIZAȚIEI PEN
TRU ELIBERAREA 
PALESTINEI.

Comitetul Central al Organi
zației pentru Eliberarea Pălești- > 
nei s-a întrunit sîmbătă seara 
la Damasc pentru a examina 
problemele ce vor figura pe or
dinea de zi a viitorului Consi
liu Național palestinian, ale 
cărui lucrări' se vor desfășura 
la Cairo începînd de la 27 fe
bruarie a.c. Nu au fost date pu
blicității amănunte în legătură 
cu rezoluțiile sau recomandări
le adoptate la această reuniune. 
Agenția Reuter apreciază însă 
că una din problemele discutate 
a fost posibilitatea unificării 
acțiunilor unităților de coman
do palestiniene.

Forțele patriotice sud-vietnameze 
au supus unui bombardament cu 
rachete complexul aero-naval a- 
merican de la Da Nang. Potrivit 
agenției Reuter, un avion de 
transport de tip C 130 a fost lo
vit în plin, fiind complet distrus. 
Purtătorii de cuvînt militari au 
refuzat să aducă alte precizări 
privind pierderile cauzate de 
bombardament.

Agențiile de presă relatează, de 
ademenea, că bombardierele B-52 
au efectuat noi raiduri asupra 
unei zone situată în partea sep- 
tentridnală a Vietnamului de sud, 
unde în ultimele 24 de ore s-au 
produs o serie de' ciocniri vio
lente între trupele americano-sai- 
goneze șl forțele F.N.E. Patrioții 
au organizat două ambuscade în 
apropierea localităților Quang 
Tri și Khe Sanh, în cursul cărora 
mai mulți militari americani au 
fost uciși sau răniți. O a treia 
ciocnire calificată de comanda
mentul forțelor S.U.A. ca „serioa
să" s-a produs la opt kilometri 
nord de Khe Sanh, unde patrio
ții au atacat o poziție a diviziei a 
cincea americane de infanterie 
mecanizată. Luptele s-au soldat 
șl de această dată cu pierderi în 
rîndul trupelor americane.

A.

întrevedere
Nguyen

în cadru] vizitei pe care o face 
In Italia, la invitația „Comitetu
lui italian pentru Vietnam", dele
gația Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietna
mului de Sud, condusă de Ngu
yen Thi Binh, ministrul de ex
terne în acest guvern, s-a întîl- 
nit cu o delegație a- Partidului 
Comunist Italian, condusă, de" că
tre Luigi Longo, secretarul gene
ral al P.C.I. in cadrul convorbi
rii ce a avut loc cu acest pri
lej, Luigi Longo, reînnoind anga
jamentul comuniștilor italieni de 
a lupta ferm împotriva agresiu
nii americane din Indochina, a 
spus : „Tocmai în aeeste zile, în 
aceste momente, după cum o de
monstrează extinderea agresiunii 
în Laos și declarațiile foarte gra
ve ale președintelui Nixon, este 
necesar ca toate forțele păcii 
să-și intensifice eforturile și ac
țiunile pentru a face să încete
ze acest război odios care pro
voacă ostilitatea tuturor popoare
lor și preocupare în cercuri gu-

Evoluția situației din Laos a 
fost caracterizată, în ultimele 24 
de ore, de atacurile considerate 
ca „foarte importante44, lansate 
de forțele patriotice laoțiene a- 
supra trupelor intervenționiste 
saigoneze în regiunile din sudul 
țării. Potrivit declarațiilor unor 
purtători de cuvînt militari de 
la Saigon, elicopterele america
ne sosite în această zonă pentru 
a sprijini forțele saigoneze, afla
te în dificultate, au fost fie do- 
borîte, de tirul artileriei pa- 
trioților, fie silite să se retragă, 
fără a-și fi îndeplinit misiunea. 
In același timp, o companie de 
..rangers44 saigonezi (120 de mi
litari) a fost în întregime nimi
cită în urma unui atac-surpri- 
ză al forțelor patriotice, într-o 
regiune situată la 170 kilometri 
de frontiera sud-vietnameză. A- 
ceasta a fost cea mai puternică 
ciocnire înregistrată între for
țele patriotice laoțiene și trupele 
saigoneze de la intervenția a- 
cestora din urmă pe teritoriul 
Laosului, menționează sursele 
citate.

Luigi Longo- 
Thi Binh

vernamentale și politice tot mai 
largi. Vizita dv. în Italia, va 
permite diferitelor forțe politice, 
conducătorilor organizațiilor de 
ma,să și tineretului să cunoască 
mai bine situația actuală a con
flictului vietnamez și acțiunile 
Guvernului Revoluționar Provizo
riu pentru libertate, independen
ță națională și pace“.

Nguyen Thi Binh a informat 
pe larg asupra luptei populare 
împotriva agresiunii americane, 
asupra propunerilor Guvernului 
Revoluționar Provizoriu, expri- 
mînd recunoștința patrioților 
vietnamezi față de solidaritatea 
comuniștilor italieni și tuturor 
celorlalte forțe din Italia care 
luptă pentru pace și indepen
dența Vietnamului și a popoare
lor I'ndochinei.

După întîlnire, secretarul gene
ral al P.C.I. a înmînat ministru
lui Nguyen Thi Binh medalia de 
aur emisă în amintirea brigăzi
lor Garibaldi din Spania, simbol 
al internaționalismului P.C.I.

Forțele de rezistență populară 
din Cambodgia au atacat în 
cursul nopții de sîmbătă spre 
duminică un avanpost al tru
pelor regimului Lon Noi, si
tuat la 65 km sud-est de Pnom 
Penh. Tot în cursul nopții tre
cute, patrioți) au bombardat 
două poduri situate pe șoseaua 
națională nr. 1, care leagă ca
pitala cambodgiana de Saigon, 
și au organizat o ambuscadă 
împotriva unui convoi, ce îna
inta, pe șoseaua nr. 4, spre 
Pnom Penh. Au fost semna
late, de asemenea, două ciocniri 
în așa-numitul perimetru de a- 
pă.rare a capitalei. Acțiunile 
forțelor de rezistență populară 
au provocat, potrivit agenției 
Associated Press, pierderi în 
rîndul trupelor regimului.

„Speranța 
iluzorie44
„Hotărîrea președintelui Ni

xon de a utiliza în Indochina fără 
nici un fel de restricții forța ae
riană, ca și refuzul său de a ex
clude eventualitatea unor atacuri 
ale trupelor saigoneze asupra te
ritoriului R. D. Vietnam, confir
mă faptul că administrația nu
trește în continuare speranța ilu
zorie într-o victorie militară în 
sud-estul asiatic" — relevă ziarul 
„New York Times" într-un edito
rial publicat duminică. „Politica 
de vietnamizare, continuă ziarul, 
nu are multe șanse de a reduce 
amploarea războiului și nici de a 
permite Statelor Unite o ieșire 
onorabilă din conflictul vietnamez. 
Este vorba, de fapt, de o tentati
vă de continuare a războiului prin 
alte mijloace, de o tentativă de 
utilizare a vietnamezilor — plă
tiți, aprovizionați, instruiți și chiar 
dirijați de către americani — 
pentru continuarea luptelor teres
tre, pe care opinia publică ame
ricană, din cauza pierderilor 
grele, nu le mai tolerează".

După ce sînt subliniate riscu
rile extinderii continue a războiu
lui, în editorial se arată : „In- 
trucît Casa Albă nu dă dovadă 
de moderație, Congresul nu are 
altă alegere decît de a adopta 
noi măsuri legislative menite să 
restrîngă utilizarea forțelor ame
ricane din Indochina și să reașeze 
Statele Unite pe calea spre pace".

„Job Reservation 
sub focul criticii

«I

„Politica de apartheid este 
moralmente de nesusținut, 
politicește periculoasă și e- 
chivalează în perspectivă cu 
sinuciderea economică". A- 
ceasta este fraza-cheie, sin
teză a raportului susținut de 
liderul partidului progresist 
din Republica Sud-Africană, 
Jan Steytler, la recentul Con
gres al respectivului partid. 
Congersul partidului progre
sist — principalul partid 
sud-african de opoziție — des
fășurat la Johannesburg, a 
fost dominat de ideea nece
sității renunțării la legisla
ția draconică, segregaționistă 
și, în primul rînd, la așa nu
mitul „Job Reservation" (re
gulament caie interzice ac
cesul populației de culoare 
în munci calificate în „zo
nele albe" care cuprind, de 
fapt, principalele centre e- 
conomice ale R.S.A.).

Reprezentat, actualmente, 
prin patru deputați în parla
mentul de la Pretoria, par
tidul progresist și-a întărit, 
în ultimul timp, influența în 
rîndul electoratului alb. fapt 
învederat de cîștigarea a 
trei noi mandate în alegerile 
generale din aprilie trecut 
(pînă atunci el dispunea de 
un singur mandat în parla
ment). Ceea ce merită, însă, 
să fie remarcat e faptul că 
partidul progresist se bucură 
de un sprijin mereu mai im
portant din partea unor sec
toare influente ale cercurilor 
economice sud-africane. E 
semnificativă. în acest sens, 
prezența la Congresul de la 
Johannesburg a unuia din 
cei mai influenți oameni de 
afaceri din Republica Sud-

Aproape loO 000 de oameni ai muncii au participat duminică 
la demonstrația desfășurată în capitala Marii Britanii, în semn 
de protest împotriva proiectului guvernamental de reformă 
a legislației sindicale. La chemarea Congresului Sindicatelor 
Britanice (T.U.C.), delegații ale oamenilor muncii din toate ma
rile centre muncitorești au sosit la Londra pentru a-și exprima 
nemulțumirea față de intenția guvernului conservator de a 
îngrădi drepturile și libertățile celor ce muncesc, prin adop
tarea proiectului de lege antisindicală.

încă de dimineață, trenuri speciale, autobuze și camioane au 
adus în capitală muncitori din toate regiunile. „Fluvii de oa
meni" s-au revărsat pe străzile Londrei, îndreptindu-se spre 
Hyde Park, locul de întîlnire al demonstranților. De aici, în 
jurul orei 13,00 (ora locală), manifestanții au pornit spre Tra
falgar Square. Mii și mii de cetățeni, înșirați pe trotuare, 
au salutat coloanele de demonstranți, care scandau lozinci îm
potriva proiectului de lege ce poartă numele ministrului forței 
de muncă, Robert Carr. în același spirit s-au pronunțat și 
liderii sindicali care au luat cuvintul la mitingul din Trafalgar 
Square. Ei au exprimat hotărîrea de a continua lupta pentru 
apărarea drepturilor legitime ale celor ce muncesc.

Intrucît numărul participanților la miting a întrecut toate 
așteptările, iar piața nu mai putea cuprinde coloanele de ma- 
nifestanți ce soseau continuu, într-o piață din apropiere s-a 
organizat o a doua adunare. Potrivit aprecierii observatorilor, 
demonstrația de duminică de la Londra, a fost una dintre cele 
mai mari manifestații muncitorești văzute vreodată în capitala 
britanică. O manifestație de proporții deosebite — care a cu
prins circa 70 000 de participanți — a avut loc în 1933, în semn 
de protest împotriva creșterii șomajului.

Britanicii 
nu doresc 

un program 
spațial propriu
REZULTATUL UNUI SONDAJ 

GALLUP
Marea majoritate a britanicilor 

nu doresc ca țara lor să realizeze 
un program spațial propriu — 
indică un sondaj Gallup, efectuat 
în ajunul ultimei expediții „A- 
pollo". Rezultatul sondajului a 
fost publicat duminică de „Sun
day Telegraph". 81 la sută din 
cei interqgați s-au pronunțat îm
potriva unui program spațial bri
tanic, care nu a primit aproba
rea decît a unui procent de 14 la 
sută, în vreme ce 5 la sută din 
persoanele chestionate au decla
rat că nu și-au format nici o pă
rere pe această temă.

E. R.

o-

Africană, Jeremiah Thur
mond, proprietar a două din 
cele mai importante firme in
dustriale. Intr-o alocuțiune 
în fața celor 400 de delegați 
la Congres, Thurmond a sub- 
linat că „orice analiză
nestă și realistă arată că 
structurile tradiționale (a- 
partheidul n.n.) condamnă 
virtualmente societatea sud- 
africană la un fel de sinuci
dere economică lentă... Nu 
poate fi viabilă pe termen 
lung o economie care impli
că bariere rasiale pentru o 
majoritate a populației și în 
cadrul căreia 80 la sută din 
forța de muncă nu se poate 
califica organizat și nu poate 
fi folosită în mod normal și 
rațional".

Atît Thurmond cît și Ralph 
Nader, liderul puternicei U- 
niuni Sindicale „Trade U- 
nions Council of South A- 
frica" au cerut ca acțiunea 
împotriva lui „Job Reserva
tion" să figureze ca unul 
dintre cele mai importante 
puncte in programul de ac
tivitate al partidului progre
sist.

Evident, aceste noi accente 
ce se fac auzite pe scena po
litică sud-africană trebuie a- 
preciate cu limitele inerente 
și rezervele care se impun. 
Se conturează, însă, consta
tarea că politica anacronică 
a „barierelor de culoare" și 
apartheidului (mai precis, pe
ricolul care derivă din a- 
ceastă politică) îngrijorează 
mereu mai mult sectoare im
portante și influente ale 
populației albe din Republica 
Sud-Africană.

• IN încheierea turneu
lui in R. D. Germană, corul Ma
drigal a susținut, la 20 februarie 
un concert în cadrul celei de-a 
3-a bienale a muzicii de la Berlin. 
Formația română a prezentat, sub 
conducerea prof. Marin Constan
tin, un program cuprinzînd lu
crări ale unor compozitori români 
contemporani.

In sala plină pînă la refuz, erau 
prezente personalități de frunte 
ale vieții cultural-artlstlce din 
R.D.G., reprezentanți ai Ministe
rului Culturii și Ministerului Afa
cerilor Externe, șefi ai unor mi
siuni diplomatice, ambasadorul 
României în R.D.G., Nlcola» 
Ghenea.

Arestări la Johannes
burg

• autoritățile de la 
JOHANNESBURG au anunțat 
sîmbătă arestarea unui grup de 
20 de persoane. Printre cei reți
nuți se numără profesori, avocațl 
și oameni de afaceri, membri ai 
„Mișcării pentru unitate" și ai 
„Uniunii democratice a popoare
lor africane din R.S.A.". Deși nici 
una din cele două organizații nu 
a fost în mod oficial interzisă, 
relevă agenția U.P.I., poziția lor 
de sprijinire a „integrării rasia
le" este binecunoscută, fapt care 
în R.S.A. constituie un motiv su
ficient pentru urmărirea si ares
tarea membrilor lor.

Carnaval la Rio
• SÎMBĂTĂ NOAPTEA a 

început la RiQ de Janeiro tra
diționalul carnaval brazilian 
care transformă în fiecare an 
capitala într-un decor de feerie. 
Dansatorii de samba, îmbrăcați 
în pitorești costume, au deschis 
carnavalul, defilînd pe Avenida 
Presidente Vargas, care s-a do

vedit din nou neîncăpătoare, in 
pofida celor 100 de metri pe 
care îi măsoară in lățime.

Această manifestare, unică in 
felul ei in lume, va dura pînă 
miercuri dimineața.

• LA ÎNCEPUTUL ANULUI 
1971. populația Indiei era do 
553 964 000 locuitori. Anual, nu
mărul locuitorilor Indiei crește 
cu 2,5 la sută.

i

Tribunalul din Madrid a pro
nunțat sîmbătă sentința în pro
cesul intentat împotriva a trei 
persoane acuzate de apartenență 
și propagandă în sprijinul orga
nizației basce „E.T.A.". Acuza
ții au fost condamnați la 13 luni 
închisoare și la plata unor amenzi 
importante. De asemenea, o altă 
persoană, acuzată de „propagan
dă ilegală" în favoarea Partidu
lui Comunist din Spania, a fost 
condamnată la un an de deten
țiune.

• REPUBLICA ARABA UNITA 
va primi, la sfîrșltul lunii mar
tie, de la Fondul Monetar Inter
național, un împrumut de 24 mi
lioane dolari — anunță ziarul „Al 
Ahram". Cotidianul egiptean ara. 
tă că această înțelegere a fost 
realizată în timpul recentei vi- 
zite la Cairo a responsabilului 
Fondului Monetar Internațional 
pentru Orientul Apropiat, John 
Gunther.

Premiu pentru pictură 
acordat unui...

urangutan
• JURIUL întrunit pentru a- 

cordarea premiilor expoziției ti
nerilor pictori moderniști din 
Kansas a adoptat o decizie care 
mai tîrziu avea să fie serios con
troversată. Cîștigătorul marelui 
premiu, Jlm Djakarta, s-a dove
dit a fi un... urangutan, pensio
nar al grădinii zoologice din ora
șul Topik, statul Kansas. în a- 
ceastă situație, juriului i-a rămas 
o singură scuză, și anume aceea 
că premiul a fost acordat unul 
concurent cu adevărat tînăr. Pen. 
sionarul grădinii zoologice din 
Topik nu are decît cinci ani...

Un furt neobișnuit
• UN FURT NEOBIȘNUIT 

a fost săvîrșit recent in R. F. 
a Germanici. Făptașii nu au fu
rat nici un tablou de mare va
loare, nici un automobil luxos 
și nici o sumă de bani mai im
portantă: Ei au furat, nici mai 
mult nici mai puțin, decît un... 
vapor.

Duminică dimineața a părăsit Capitala tovarășul Giancarlo Pajetta, membru al Biroului Politic și al Direcțiunii Partidului Comunist Italian, care, la invitația C.C. al P.C.R. a făcut o vizită în țara noastră.Membrii delegației guvernamentale a R. P. Chineze, condusă de Pai Sian-ko, ministrul comerțului exterior și-au continuat duminică vizita prin Capitală.însoțiți de reprezentanți ai Ministerului Comerțului Exterior și Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini, precum și de ambasadorul R. P. Chineze la București, Cian Hai-fun, oaspeții au vizitat Muzeul Militar Central și Muzeul de istorie a partidului comunist, a mișcării revoluționare șr democratice din România.

Membrii delegației economice a Republicii Algeriene Democratice și Populare, condusă de Layachi Yaker, ministrul comerțului, au avut duminică dimineață întrevederi la Ministerul Petrolului cu ministrul Alexandru Boabă. Cu acest prilej, au fost discutate posibilitățile de dezvoltare și lărgire continuă a relațiilor economice romârio- algeriene.Ministrul român a oferit In cinstea oaspeților un dejun.Tovarășul Michal Hofman, șeful Agenției poloneze de presă — P.A.P., a făcut o vizită în țara noastră la invitația conducerii Agenției române de presă — Agerpres.Oaspetele a avut convorbiri Ia secția de presă a C.C. al P.C.R.. ziarul „Scînteia", A- gerpres și a vizitat obiective industriale și social-culturale din Capitală și proviiicie.

• DOI JUCĂTORI americani : 
Cliff Richey și Cîark Graebner 
își vor disputa finala probei de 
simplu bărbați a campionatelor 
de tenis pe teren acoperit ale 
S.U.A., care se desfășoară la 
Salisbury (Maryland). In semi
finale Richey l-a învins cu 6—4, 
3—g. 6—7, 6—2. 6—1 pe ceho
slovacul Vladimir Zednik, iar 
Graebner l-a întrecut cu 2—6, 
1-6, 6-4, 6-2, 6-2 pe românul Ilie 
Năstase. i

După terminarea partidei 
Năstase a declarat corespon
dentului Agenției Reuter : „Am 
fost extrem de obosit, la în
ceput credeam că voi ciștiga 
dar m-a surprins revenirea lui 
Graebner. îm ultimele două se
turi. mai mult împingeam min
gea decît să o lovesc".

în semifinalele probei de du
blu bărbați s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : Gisbert, 
Orantes (Spania)—Năstase. Ti
riac (România) 6—4. 4—6, 6—3 ; 
Graebner (S.U.A.). Koch (Bra
zilia)—Fillol, Cornejo (Chile) 
6—7, 6—2, 7—6.

• ÎN CEA de-a doua zi a 
concursului atletic de . sală de 
la Sofia (organizat de Federația

internațională a sportului uni
versitar). atleta româncă Vir
ginia Bonei s-a' clasat pe primul 
loc la proba de săritură.în înăl
țime cu rezultatul de 1,73 m.

• ECHIPELE Steaua Bucu
rești și Partizan Bielovar s-au 
intilnit ieri, la Karlovaț, în pri
mul meci pentru semifinalele 
„Cupei campionilor europeni" la 
handbal (masculin). Partida s-a 
încheiat cu scorul de 19—14 (11— 
9) in favoarea sportivilor iu
goslavi. Returul va avea loc la 
26 februarie la București.

• ASEARĂ, pe Patinoarul a- 
coperif „23 August" 'din Capitală, 
s-a desfășurat revanșa întîlnirii 
internaționale de hochei pe 
gheață .dintre selecționatele Ro
mâniei și Elveției. Victoria a 
revenit sportivilor români cu 
scorul de 2—1.

• ÎN ZIUA A DOUA a con
cursului internațional atletic de 
sală de la Moscova, sportivul ro
mân Vasile Dumitrescu a termi
nat învingător în proba de 
triplusalt cu performanța de
16,14 m.

^PENTRU TIMPUL DV. LIBERĂ*

[grnema
MIHAI VITEAZUL : rulează la 

Patria (orele 10; 15; 19,30)
ORA SCORPIONULUI : rulează 

la Lumina (orele 9,30; 12,30; 16; 
19,15).

ÎNGERII NEGRI : rulează la 
Festival (orele 8 30; 11,30; 14,30; 
17,30; 20,30).

STRADA LĂTURALNICA ru
lează la Central (orele 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30).

INCINERATORUL : rulează la 
Central (ora 9,15).

ROMEO ȘI JULIETA : rulează 
la Capitol (orele 8 45; 11,45; 14,45; 
18; 21).

BĂTĂLIA PENTRU ALGER: 
rulează la Floreasca (orele 15,30; 
18; 20,30).

AMBASADOR AL UNIUNII SO
VIETICE : rulează la înfrățirea 
(ora 20,15).

Z : rulează la înfrățirea (orele 
15,30; 18).

CLANUL SICILIENILOR : ru
lează la Luceafărul (orele 8,45; 
11,15; 13 45; 16,15; 18,45; 21,15). Bucu
rești (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21), Favorit (orele 10; 12,30; 
15,30; 18; 20 30), Modern (orele 8,30; 
11; 13,30; 16‘; 18,30; 21).

CIRC FĂRĂ FRONTIERE : ru
lează la Timpuri Noi (orele 9,15— 

17,15 în continuare) ; Program de

filme dd'cumentare (orele 19; 
20,45).

TRIPLĂ VERIFICARE : rulează 
la Unirea (orele 15,30; 18; 20 15).

BĂIEȚI BUNI. BĂIEȚI RĂI : 
rulează la Gri vița (orele 9.30; 
11,30; 13,30; 16; 18,15; 20,30) Melo
dia (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45). Gloria (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30).

UN ITALIAN ÎN AMERICA : 
rulează la Feroviar (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30) Victoria (ore
le 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20.45),
Excelsior (orele 9,15; 11,30; 13,45;
16: 18.15; 20,30).

ULTIMUL SAMURAI : rulează 
la Aurora (orele 9 30; 12; 15,15;
17.45; 20,15).

PE LUCIUL GHEȚII : rulează 
la Dacia (orele 8,45—20,30 în conti
nuare), Moșilor (orele 15; 17;
19; 21).

B.D. INTRĂ ÎN ACȚIUNE : ru
lează la Ferentari (orele 15,30; 18; 
20,15).

CINCI PENTRU INFERN : ru
lează Ia Volga (orele 9 15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30), Tomis (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20 30), Fla
mura (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30).

VARA DE ALTĂDATĂ ; rulea
ză la Laromet (orele 15 30; 17,30; 
19.30).

SEMNALE PE DRUM : rulează

la Progresul (orele 15,30; 18; 20). 
CÎNTECELE MĂRII : rulează la 

Bucegi (orele 16; 18,15; 20,30).
STĂPÎN PE SITUAȚIE : rulează 

la Buzești (orele 15,30; 18; 20,30).
VAGABONDUL : rulează la Pa

cea (orele 9; 12,30; 16; 19 30;), Ra 
hova (orele 9; 12.30; 16; 19,30).

CĂLĂTORIE ÎN JURUL CRA
NIULUI MEU : rulează la Viitorul 
(ora 21).

ȘARADA : rulează la Viitorul 
(orele 15; 17; 19).

STRĂINII : rulează la Lira (o- 
rele 15,30; 18; 20,15).

URSUL ȘI PĂPUȘA : rulează 
la Drumul Sării (orele 15,30; 17,45; 
20). Giulești (orele 15,30; 18; 20,30).

RĂZBUNAREA SFÎNTULUI : 
rulează la Crîngași (orele 15,30; 
18; 20,15).

GENOVEVA DE BRABANT: 
rulează la,/ Miorița (orele 9—14,30 
în continuare ; 16,30; 18,30; 20,30), 
Arta (orele 15 30; 18; 20,15).

AI GRIJĂ DE SUZI : rulează la 
Munca (orele 16; 18; 20).

SOARELE VAGABONZILOR : 
rulează la Flacăra (orele 15,30; 18; 
20,15).

COMISARUL X și „PANTERE
LE ALBASTRE" • rulează la Vi- 
tan (orele 15,30; 18; 20,15).

ADIO, PRIETENI : rulează la 
Cosmos (orele 15 30; 18; 20,15).

LUNI, 22 FEBRUARIE 1971
Teatrul Național „I. L. Ca- 

ragiale" (Sala Studio) : O FEME
IE CU BANI — ora 20 ; Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra" (Sala 
Studio) : PURICELE ÎN URECHE 
— ora 20 ; Teatrul Mic : FATA 
CARE A FĂCUT O MINUNE — 
ora 20 ; Teatrul „C. Tănase" (Cal. 
Victoriei) : LOGODNICELE ATE
RIZEAZĂ LA PARIS — ora 19,30 ;

LUNI, 22 FEBRUARIE 1971
• 18,00 Deschiderea emisiunii 

Scena și ecranul • 18,45 Eu doi
nesc, codrul răsună... • 19,15 Pu
blicitate • 19,20 1001 de seri
• 19 30 Telejurnalul de seară
• 19,50 La încheierea Congresului 
al IX-lea al U.T.C. Reportaj-anche
tă de Vartan Arachelian • 20 05 Ro
mânia ’71. Azi — județul Prahova
• 20,30 Roman foileton : Thârese 
Desqueyreux de Franțois Mauriac, 
cu Emanuele Riva • 21,20 Steaua 
fără nume (muzică ușoară) • 22,20 
Telejurnalul de noapte • 22,30 
Telesport.
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