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În prezența conducătorilor de partid și de stat, într-o atmosferă de puternic 
avînt patriotic și revoluționar, ieri și-a început lucrările

A IX-A CONFERINȚĂ A UNIUNII ASOCIAȚIILOR 
STUDENȚILOR COMUNIȘTI DIN ROMÂNIA

în prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
de Stat, s-a deschis, vineri di
mineața, la Palatul Marii Adu
nări Naționale, cea de-a IX-a 
Conferință a Uniunii Asociați
ilor Studenților Comuniști din 
România, eveniment' cu pro
funde și multiple semnificații 
în viața studențimii, a întregu
lui tineret din patria noastră.

Lucrările Conferinței au loc în 
atmosfera de muncă însuflețită 
a poporului nostru pentru 
realizarea obiectivelor stabilite 
de Congresul al X-lea și Con
ferința Națională ale partidu
lui, sub semnul angajării depli
ne a studenților țării — români, 
maghiari, germani și de alte na
ționalități — în înfăptuirea sar
cinilor de mare răspundere so
cială și politică ce le revin pen
tru a deveni cadre de nădejde 
ale construcției societății so
cialiste multilateral dezvoltate 
si a comunismului în România. 
Timp de două zile, forumul or
ganizației tineretului studios va 

dezbate o sferă largă de pro
bleme care privesc imprimarea 
ținui profund conținut revoluțio
nar întregii activități a Uniunii, 
corespunzător exigențelor zile
lor noastre, în spiritul indicați
ilor secretarului general ai 
partidului privind creșterea ro
lului ei în viața universitară a 
țării și a contribuției la perfec
ționarea învățămîntului su
perior, mai strînsa sa legare cu 
cercetarea și producția, la pre
gătirea profesională și educa
ția comunistă a studenților.

Sosirea tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, a celorlalți con
ducători de partid și de stat — 
Paul Niculescu Mizil, Gheorghe 
Pană. Gheorghe Rădulescu, Vir- 
gil Trofin. Ilie Verdeț, Emil 
Drăgănescu, Janos Fazekas, 
Leonte Răutu, Gheorghe Stoica, 
Ștefan Voitec. Cornel Burtică, 
Ștefan Andrei — este salutată 
cu entuziaste aplauze.

Sute de studente și studenți, 
aflați în fața Palatului Marii A- 
dunări Naționale, ovaționează în
delung. intonează imnul „Partid 
ne ești slăvit conducător“, dau 

glas profundelor lor sentimente 
de recunoștință pentru grija pe 
care partidul o acordă tineretu
lui studios, dezvoltării și per
fecționării învățămîntului uni
versitar. pentru prețuirea și în
crederea de care se bucură tî- 
năra generație.

în aceeași atmosferă însufle
țită, conducătorii partidului și 
statului sînt întâmpinați la in
trarea în sală. Minute în șir se 
scandează „Ceaușescu—P.C.R.“, 
„Ceaușescu și p o p o r u 1“, 
„Ceaușescu și studenții“.

în sală se află delegați al stu
denților din întreaga țară și un 
mare număr de invitați — re
prezentanți ai conducerilor unor 
ministere, instituții centrale și 
organizații obștești, secretari ai 
unor comitete de partid, rectori 
ai instituțiilor de învățămînt 
superior, academicieni, activiști 
de partid și de stat, cadre di
dactice, studenți fruntași la în
vățătură și în activitatea ob
ștească, tineri muncitori și e- 
levi.

Cuvîntul de deschidere a Con
ferinței a fost rostit de Ion Tra- 

ian Ștefănescu, prim-secretar 
al C.C. al U.T.C., ministru pen
tru problemele tineretului, pre
ședintele Consiliului Uniunii 
Asociațiilor Studenților Comu
niști.

Exprimînd, în numele delega- 
ților și invitaților, al întregii 
studențimi din patria noastră, 
cele mai vii mulțumiri, adînca 
recunoștință și bucuria de a 
inaugura lucrările Conferinței 
în prezența conducerii partidu
lui și statului nostru, în frunte 
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
vorbitorul a spus : „Noi vedem 
în prezența dumneavoastră la 
cel mai înalt forum al studen- 
țimii, prezență devenită tradi
țională, o expresie grăitoare & 
grijii părintești cu care parti
dul, clasa muncitoare, întregul 
popor, dumneavoastră personal 
înconjurați tineretul universitar, 
tîriăra generație a țării, o nouă 
dimensiune a răspunderilor so
ciale și politice care ne revin, 
un îndemn de a conferi dezba
terilor și hotărîrilor Conferinței

(Continuare în pag. a V-a)
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ț „De la această tribună doresc să mă
j adresez vouă, participanților la Conferință, 

j întregii studențimi, cu îndemnul de a învăța 
( și iar a învăța, de a vă însuși tot ceea 

j ce a făurit mai valoros omenirea pînă în 
ț prezent, toate cuceririle științei și tehnicii,

ț știința cea mai înaintată despre lume — materia

| moment că sînteți fii ai poporului care v-a născut,
j care vă crește, că atît astăzi, cît și mîine aveți

( obligația de a face totul pentru a vă dovedi

J poporul în orice împrejurări !“
î -------------------------------------------------------------

— ----------------------------------------------------------------- —— Acte normative de mare

Primirea de către tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român, 

a delegației Partidului Socialist Desturian din Tunisia
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, a primit, vi
neri după-amiază, delegația 
Partidului Socialist Desturian 
din Tunisia, condusă de Habib 
Chatti, membru al C.C. al P.S.D., 
directorul Cabinetului președin
telui Republicii Tunisia, Habib 
Bourguiba, care, la invitația 
C.C. al P.C.R., face o vizită 
prietenească in țara noastră.

Au fost de față tovarășii Ște
fan Andrei, secretar al C.C. al 
P.C.R., Suzana Gâdea, membru 
supleant al C.C. al P.C.R., pre
ședinta Consiliului Național, al 
Femeilor, Constantin Vasiliu, 
adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R., Stelian Grindeaniu, se
cretar al Comitetului munici
pal București al P.C.R.

Cu acest prilej, conducătorul 
delegației P.S.D. a transmis to
varășului Nicolae Ceaușescu un 
mesaj de prietenie din partea 
președintelui Republicii Tuni
sia, Habib Bourguiba, împreună 
cu urări de fericire personală, 
iar poporului român noi succese 
în dezvoltarea sa social-econo- 
mică.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat, la rindul 
său, președintelui Habib Bour
guiba, un salut cordial, urări de 
sănătate, iar poporului tunisian, 
prosperitate și progres.

întrevederea a prilejuit un 
schimb de informații asupra 
principalelor probleme care se 
află în centrul activității și pre
ocupărilor Partidului Comunist 
Rornân și ale Partidului Socia
list Desturian. ale dezvoltării 
relațiilor dintre cele două par
tide, țări și popoare, precum și 
un schimb de păreri în legătură 
cu unele probleme ale situației 
internaționale abtuale.

în acest cadru, s-a subliniat 
faptul că in ultimii ani rapor
turile de prietenie și colaborare 
dintre Republica Socialistă Ro
mânia și Republica Tunisia, din
tre Partidul Comunist Român și 
Partidul Socialist Desturian au 
cunoscut o evoluție pozitivă, as
cendentă. In același timp, s-a 
menționat că există largi posi
bilități de extindere și adîncire, 
în diverse domenii, a acestor 
raporturi în interesul ambelor 
țări și popoare, al cauzei păcii 
și colaborării internaționale. în 
legătură cu aceasta, s-a expri

mat hotărirea comună de a în
tări raporȘ&ile dintre cele două 
partide, de a activiza in mod 
deosebit cooperarea economică, 
pe baza interesului reciproc, in 
spiritul înțelegerii și comvorbi- 
rilor dintre președinții Nicolae 
Ceaușescu și Habib Bourguiba.

în cursul convorbirii, s-a sub
liniat că în numeroase probleme 
internaționale pozițiile celor 
două țări sint comune sau foar
te apropiate. în deplin consens, 
s-a relevat necesitatea promo
vării in raporturile dintre state 
a unor relații de tip nou, înte
meiate pe principiile egalității 
în drepturi,, respectului indepen
denței și suveranității naționale, 
neamestecului in treburile in
terne, avantajului reciproc, con
tinuarea eforturilor in vederea 
intăririi cursului spre destin
dere și colaborare, a rezolvării 
pe calea tratativelor a proble
melor litigioase dintre state.

S-a apreciat că vizita delega
ției Partidului Socialist Destu
rian va contribui la impulsiona
rea și lărgirea colaborării multi
laterale româno-tunisiene.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, prie
tenească.

Cuvintarea tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

însemnătate pentru progresul 
general al țăriiDragi tovarăși și prieteni,Doresc să încep prin a vă a- dresa vouă, participanților la cea de-a IX-a Conferință a Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din România, tuturor studenților din patria noastră, un călduros salut din partea Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a Consiliului de Stat, a guvernului și a mea personal. (Aplauze puternice, prelungite).Conferința Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din România — forul democratic al studențimii — are menirea să facă bilanțul activității desfășurate in perioada care a trecut de la conferința precedentă, să analizeze în spirit critic și autocritic activitatea desfășurată în vederea înfăptuirii sarcinilor puse de partid privind ridicarea nivelului de pregătire de specialitate și politică a tinerei generații studențești, și, totodată, 

să stabilească măsurile necesare in vederea îmbunătățirii în continuare a activității a- sociațiilor, a creșterii rolului lor în formarea profesională și politică a întregii studențimi, in activitatea generală a tinerei generații din România.După cum se știe, în ultimii ani, în institutele de învățămînt din țara noastră s-a desfășurat o intensă activitate de perfecționare a organizării și de ridicare a conținutului învățămîntului, de legare mai strinsă a acestuia cu cercetarea și producția.Se poate afirma că, pe a- cest drum, s-au obținut deja o serie dc rezultate pozitive — deși trebuie spus că sîntem de abia la primii pași. Trebuie să acționăm în continuare cu toată fermitatea și energia pentru a obține o legare organică a întregului proces de învățămînt cu cercetarea și producția, aceasta constituind una din condițiile esențiale pentru progresul învățămin- 

tuluî românesc, pentru dezvoltarea generală a țării noastre pe calea socialismului și comunismului. Se poate aprecia că, în această perioadă, asociațiile studențești au desfășurat o activitate intensă, au adus o contribuție activă la realizarea sarcinilor privind perfecționarea procesului de învățămînt. Rezultatele obținute de absolvenții institutelor noastre de învățămînt demonstrează eu prisosință aceasta.De asemenea, asociațiilor studenților comuniști Ic-a revenit sarcina de a desfășura o largă activitate educativă. Sub conducerea organizațiilor de partid, ele au adus o însemnată contribuție la formarea conștiinței socialiste, Ia ridicarea nivelului de cunoștințe 

Foto; GH. CVCU

generale al tuturor studenților.în toți acești ani, studenții au fost prezenți la toate marile acțiuni întreprinse de partid, au participat la lucrările de pe marile șantiere industriale și agricole, aducînd o contribuție tot mai însemnată la dezvoltarea generală a țării noastre. Studențimea poate, deci, spune că este participantă activă, împreună cu întregul popor, la tot ceea ce se înfăptuiește în patria noastră și că, prin contribuția ei activă, alături de clasa muncitoare, sub conducerea partidului, pune cîte ceva din entuziasmul și elanul tineretului la temelia făuririi societății socialiste multilateral dezvol

tate în România. (Aplauze pu
ternice, prelungite).Aș dori, la această Conferință, să menționez activitatea intensă, multilaterală, desfășurată de cadrele didactice din institutele de invățămint superior, care acționează activ atît în direcția bunei pregătiri profesionale a studenților, cît și pentru integrarea învățămîntului cu cercetarea și producția, contribuind astfel la înfăptuirea politicii partidului nostru în acest important sector de activitate. Doresc, de aceea, ca, de Ia a- ceastă tribună, să adresez calde felicitări și cele mai bune urări de noi succese tuturor cadrelor didacice din învăță-

(Continuare în pag. a lll-a)

în ansamblul politicii partidu
lui și statului nostru de edifi
care socialistă a țării, de înfăp
tuire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, problemele 
organizării și perfecționării con
ducerii planificate a întregii ac
tivități sociale ocupă un loc de 
prim ordin. La temelia acestei 
activități complexe Partidul Co
munist Român așează principiul 
validat de viață, de propria noa
stră experiență, după care for
mele și metodele de conducere 
și organizare socială nu sînt 
imuabile, date o dată pentru tot
deauna, că ele trebuie continuu 
perfecționate, în pas cu schim
bările ce se produc în viață, cu 
sarcinile pe care le impune pro

cesul obiectiv al dezvoltării ma
teriale și spirituale a societății. 
Tocmai de aceea se acționează 
cu hotărâre pentru înlăturarea 
din viața economică ca și din 
viața socială, în general, a tot 
ceea ce este perimat, depășit, a 
tot ceea ce nu mai corespunde 
cerințelor actuale de dezvoltare 
a societății. Concepția ca și mă
surile practice de perfecționare 
a organizării activității sociale ne 
sînt bine cunoscute. în esență, 
aceste măsuri vizează adoptarea 

REAȘEZAREA j
NECESARĂ I

de ACULIN CAZACU

< Inevitabil, tipul eminamente de birou se îndrepta spre 
c sfirșit. Către un sfirșit nedorit însă. Căci mizind pe o compe- 
r tență tocită și înecată între hîrtii, situîndu-se deasupra tumul-
< tului producției și zbaterii de ciocane, substituind fluxuri teh- ,c nologice prin fluxuri birocratice, insul de birou mergea verii- .
< ginos spre o uzură profesională ireversibilă, păgubitoare .
< pentru el dar mai ales pentru ceilalți. (
X lată însă că acest drum i s-a blocat Nu aveam dreptul să < 
x nu ne punem problema recuperării integrale și în timpi scurțl ( 
X investiția in om, în specialiști. Ajuns, prin mecanisme labi- ( 
x rintice, în rețeaua stufoasă a administrației și conducerii in < 
x sine, specialistul care umfla schema și își ruginea priceperea. < 
X trebuia redat grabnic producției, sferei de exercitare optimă ( 
x a competențelor, acolo unde se poate obține realmente nu < 
x numai un spor de produse, ci și un spor de personalitate. < 
x Trebuia redat domeniului care ii resimte lipsa și căruia îi ( 
S este dator prin profesie, <
x Foarte recentele hotăriri privind perfecționarea conducerii < 
S activităților economice apar intr-un moment potrivit, in care < 
S numeroase cadre competente - separate cindva de comple- <
x (Continuare în pag. a Vll-a) ?
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în toate ramurile economice, ca 
și în celelalte domenii, a unor 
forme organizatorice suple care 
să permită o utilizare mai efi
cientă a potențialului material și 
uman. Prin aplicarea lor se pre
conizează un lucru esențial de 
mare însemnătate pentru dez
voltarea multilaterală a patriei: 
apropierea conducerii de pro
ducție, înlăturarea fenomenelor 
de centralism excesiv, a formelor 
birocratice din activitatea tntu-

(Continuare în pag. a VII-a)
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• RAPORTUL CONSILIULUI U.A.S.C.R. cu 
privire la activitatea dintre Conferința a VII l-a 
și Conferința a IX-a și sarcinile de viitor în pre
gătirea profesională și educarea comunistă a 
tineretului universitar.

In pagina a '4-a

• Din cuvîntul participantilor la Conferința 
U.A.S.C.R.
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I'J cu privire la activitatea dintre Conferința a VIII-a și Conferința a IX a și sarcinile 
de viitor in pregătirea profesională și educarea comunistă a tineretului universitar

Prezenta secretarului general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, Ia lucrările celei 
de-a ÎX-a Conferințe a studen
ților, cuvintul rostit cu a- 
cest prilej, aprecierile și Îndem
nurile adresate nouă reprezintă 
incă o elocventă expresie a gri
jii pe care o manifestă condu
cerea partidului și statului față 
de tinăra generație, constituind 
pentru întreaga studențime a 
țării o mărturie plină de sem
nificație a încrederii și prețui
rii de care se bucură, a înalte
lor răspunderi ce-i revin în so
cietate, un îndemn mobilizator 
pentru intensificarea eforturi
lor proprii, ale organizației sale 
revoluționare, pentru înfăptui
rea mărețului program al parti
dului de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvol
tate.

Folosind acest prilej, studen
țimea patriei își reafirmă ade
ziunea unanimă la politica in
ternă și externă a partidului, 
dragostea și atașamentul nostru 
nețărmurit față de conducerea 
partidului, față de secretarul 
general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

După ce se relevă că forumul 
organizației studențești își des
fășoară lucrările în atmosfera 
însuflețitoare generată de efor
tul întregului popor pentru 
transpunerea in viață a hotări- 
rilor Congresului al X-lea și 
Conferinței Naționale ale 
Partidului Comunist, apreciind 
că studenții țării — români, ma
ghiari, germani și de alte na
ționalități — încadrîndu-se e- 
fortului general, manifestîndu- 
se ca un detașament activ al ti
nerii generații, se pregătesc cu 
responsabilitate pentru muncă 
și viață, în vederea integrării 
lor rapide, cu maximum de efi
ciență, în producția materială, 
în toate sectoarele vieții socia
le — raportul subliniază :

O puternică dezvoltare cu
noaște baza materială a învăță- 
mintului. Astăzi, în 187 facul
tăți din cele 19 centre universi
tare învață aproape 150 000 de 
studenți, prevăzîndu-se ca în 
următorii 8—10 ani numărul a- 
c.estora să crească la peste 
200 000. La Reșița și Constanța 
s-au creat noi instituții de fn- 
vățămint superior, pe lingă _ un 
■număr de 56 de mari unități e* 
conomice au fost înființate sec
ții serale de subingineri cu peste 
3 100 studenți. în ultimii doi ani 
au fost amenajate 320 de ate- 
Iiere-școală, s-au dat in folo
sință noi spații de învățămînt 
cu o suprafață de circa 100 000 
m.p. îmbunătățirea continuă a 
condițiilor de muncă și viață 
ale studenților este ilustrată e- 
locvent de faptul că peste 
68 000 de studenți locuiesc in 
cămine și aproximativ 60 000 
servesc masa la cantine. Ca ur
mare a creșterii numărului de 
burse, în acest an universitar, 
ponderea bursierilor reprezintă 
65 la sută din totalul studenți
lor.

Pentru toate aceste dovezi de 
grijă părintească, pentru con
dițiile tot mai bune de muncă 
și viață de care dispune, stu
dențimea adresează conducerii 
partidului și statului, personal 
secretarului general, tovarășul 
NicOlae Ceaușescu, sentimentele 
sale de recunoștință fierbinte, 
asigurarea că va răspunde prin 
faptele sale de muncă înaltei 
atenții cu care este înconjura
tă de clasa muncitoare, de În
tregul nostru popor.

Răstimpul care a trecut de la 
Conferința precedentă eviden
țiază că organizația noastră — 
parte integrantă a Uniunii Ti
neretului Comunist — a cunos
cut un proces de creștere a 
contribuției sale La pregătirea 
profesională și educarea comu
nistă a tineretului universitar, 
la perfecționarea învățămîntului 
suoerior. Dacă putem raporta 
azi în fața Conferinței despre 
progresele obținute In activita
tea Uniunii noastre, aceasta se 
datorește, incontestabil, aplică
rii hotărîrilor Plenarei C.C. al 
P.C.R din noiembrie-decem- 
brie 1967 cu privire la îmbună
tățirea muncii educative în rin-, 
dul tineretului, îndrumării per
manente de care am beneficiat, 
in toți acești ani. din partea 
conducerii partidului.

Cu prilejul deschiderii aces
tui an universitar — se relevă 
în continuare —, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sublinia ca 
„studenții sînt deosebit de re
ceptivi în însușirea a ceea ce 
este nou. se preocupă și adur o 
contribuție prețioasă la moder
nizarea cît mai rapidă a învăța- 
mintului nostru superior“. A- 
ceastă înaltă apreciere consti
tuie un puternic imbold în mo
bilizarea eforturilor studenților 
pentru îmbunătățirea pregătirii 
profesionale și politice, pentru 
o prezență mai activă a asocia
țiilor în perfecționarea proce
sului instructiv-educativ.

Secretarul general al parti
dului a subliniat. în repetate 
ocazii, că problema centrală a 
școlii superioare este unirea sa 
organică cu cercetarea și pro
ducția. în spiritul acestor indi
cații, care reprezintă o contri
buție esențială la progresul _ra- 
pid al școlii românești, înyața- 
mîntul suoerior traversează o 
perioadă de importante mutații 
calitative ce se resimt pozitiv 
in formarea studenților pentru 
muncă si viață.

Folosim acest prilej .spre a 
adresa cadrelor didactice mul
țumirile călduroase ale studen
ților pentru munca neobosită pe 
care o desfășoară în vederea 
formării profesionale și educă
rii comuniste a tineretului uni
versitar.

După Conferința a VIII-a, ra- 
cordîndu-se la perfecționarea 
procesului instructiv-educativ. 
Consiliul nostru a acționat mai 
consecvent în vederea orientă
rii activității politico-educative 

a tuturor asociațiilor spre dez
voltarea responsabilității socia
le a studenților față de îndato
ririle lor universitare. Se poate 
aprecia că principalele rezultate 
ale activității din ultimii doi ani 
sînt îmbunătățirea climatului de 
studiu și creșterea receptivității 
studenților față de problemele 
producției, de cerințele activi
tății de după absolvire.

Raportul apreciază că, — pri
vite din perspectiva exigențe
lor actuale și de viitor ale pro
ducției, ale tuturor domeniilor 
de activitate — rezultatele nu 
pot fi considerate pe deplin 
mulțumitoare și se referă pe 
larg la cauzele care generează 
neajunsurile din activitatea 
profesională, amintind totodată 
modul în care trebuie acționat.

Fără Îndoială — se arată în 
acest sens — că unirea învăță- 
mlntului cu cercetarea și pro
ducția reclamă o poziție res
ponsabilă a studenților, inten
sificarea studiului individual, o 
atitudine exigentă a tuturor co
lectivelor față de modul în care 
fiecare student se raportează la 
imperativele societății noastre. 
Perfecționarea generală șt ridi
carea eficienței activității eco
nomice. creșterea nivelului teh
nic și a calității producției — 
obiective primordiale ale actua
lului cincinal și ale planurilor 
naționale de perspectivă — so
licită un înalt nivel de compe
tență al viitorilor specialiști, re
ceptivitatea lor la nou. capaci
tate sporită pentru însușirea 
cuceririlor științei și tehnicii 
înaintate. înfăptuirea deplină a 
acestor cerințe implică intensi
ficarea muncii politice concrete, 
manifestarea unei atitudini 
combative împotriva superficia
lității și mediocrității, urmări
rea pregătirii fiecărui student, 
soluționarea operativă. împreu
nă cu cadrele didactice, a tutu
ror problemelor privind integra
rea activă a studenților în des
fășurarea procesului de învăță- 
mtnt.

O componentă importantă a 
perfecționării școlii superioare, 
a unirii învățămîntului cu pro
ducția o constituie, precum știți, 
îmbunătățirea continuă a conți
nutului și organizării practicii 
productive. Fiind legate mai 
bine de profilul pregătirii stu
denților, atlt practica în atelie- 
rele-școală, cît șj cea din unită
țile economice asigură confrun
tarea directă cu problemele pro
ducției. Acest început pozitiv 
este urmarea eforturilor organe
lor de învățămînt, a receptivi
tății sporite a întreprinderilor și 
ministerelor economice față de 
îmbunătățirea pregătirii practi
ce a viitorilor specialiști. în a- 
cest context, acționînd în spiri
tul indicațiilor conducerii parti
dului, asociațiile s-au preocupat 
în mai mare măsură de înțele
gerea de către studenți a im
portanței formării în profesie 
corespunzător nevoilor pro
ducției, contribuind la organi
zarea si desfășurarea practicii.

Pornind de la însemnătatea 
practicii ca suport important al 
pregătirii pentru profesie — se 
precizează în raport — noul 
Consiliu, consiliile de la ni
velul centrelor universitare 
sînt chemate să contribuie mai 
activ la organizarea și desfășu; 
rarea practicii, să urmărească 
participarea studenților la an
samblul vieții unităților eco
nomice, la activitatea de pro
ducție, la adunările salariaților, 
la activitățile obștești.

în această direcție sînt amin
tite, însă, o seamă de deficiențe 
care au îngreunat realizarea o- 
biectivului însușirii cunoștințe
lor și deprinderilor practice de 
bază, pentru a se asigura ca la 
sfirsitul studiilor toți absolvenții 
să poată fi atestați drept munci
tori calificați într-o anumită me
serie corespunzătoare specialită
ții lor. Se impune, deci, ea pro
gramele de practică să fie dezbă
tute din timp cu conducerile mi
nisterelor și, mai ales, cu cele 
ale centralelor și întreprinderi
lor, slabilindu-se responsabilități 
precise pentru buna desfășurare 
a activității studenților. în în- 
vățămîntul tehnic și economic 
credem că ar fi util să se re
nunțe la convențiile anuale de 
practică si să se treacă, pe baza 
raporturilor de dublă subordo
nare, la convenții de lungă du
rată care să asigure eșalonarea 
judicioasă a obiectivelor prac
ticii în funcție nu numai de con
ținutul planurilor de învățămînt, 
ci și de sarcinile de producție 
ale unităților economice.

în ceea ce privește practica 
studenților de la institutele a- 
gronomice, considerăm că, în 
viitor, trebuie să se_ renunțe la 
asimilarea ei parțială cu munca 
patriotică desfășurată în timpul 
campaniei agricole de toamnă, 
ceea ce presupune să se revadă 
actuala structură a anului uni
versitar în învățămîntul agro
nomic.

Probleme specifice se ridică 
în legătură cu practica studen
ților din universități și institu
tele pedagogice. în unele fa
cultăți practica productivă este 
organizată necorespunzător, con- 
cretizîndu-se în efectuarea unor 
lucrări rupte de profilul pregă
tirii studenților. în ceea ce pri
vește practica pedagogică, este 
necesar, ca treeîndu-se cu hotă- 
rîre la organizarea ei cu pre
cădere în mediul rural, să se 
asigure pe lingă predarea pro- 
priu-zisă a unor lecții, și parti
ciparea studenților la consiliile 
pedagogice, la acțiunile pionie
rești și ale organizațiilor U.T.C.

Corespunzător procesului prin 
care trece întreg învățămîntul 
superior, de ancorare în reali
tățile vieții economice și socia
le, cercetarea științifică, antre- 
nînd aproape 24 000 de studenți, 
a cunoscut în ultima perioadă o 
mai bună orientare spre proble
mele producției. La Conferința 
a Xl-a a cercurilor științifice

—prezentat de tovarășul Ion Traian Ștefănescu —

studențești au participat, la ni
velul țării, peste 2 000 de stu
denți cu 1100 lucrări, 234 dintre 
ele reprezentînd contribuții ori
ginale, cu aplicații în practică. 
Valoarea proiectelor la care 
participă, colective de studenți, 
în cadrul catedrelor, va fi în 
1973 de 20 milioane lei, față de 4 milioane în anul universitar 
trecut. Consiliul nostru a orga
nizat tabere interdisciplinare 
pentru studenții cercetători și 
seminarul național cu tema 
„Contribuții științifice studen
țești la creșterea producției ve
getale și animale“, acțiuni care 
s-au bucurat de un real succes.

Organizațiile noastre vor tre
bui să-și intensifice substanțial 
munca în vederea dezvoltării 
interesului și preocupărilor 
pentru cercetare, pentru a- 
tragerea largă a studenților în 
cercuri științifice, în forme a- 
decvate anului de studiu și nive
lului lor de pregătire. O atenție 
deosebită trebuie acordată ex
tinderii participării studenților 
la cercetări interdisciplinare, la 
munca de cercetare a catedre
lor, pe bază de contracte, ela
borării unor proiecte de diplo
mă legate direct de activitatea 
unităților economice. în scopul 
stimulării spiritului de investi
gație și găsirii unor soluții 
practice problemelor pe care le 
ridică producția, Consiliul no
stru, cu sprijinul Ministerului 
Educației și învățămîntului, va 
iniția concursuri anuale, pe 
profile de învățămînt, pentru 
cele mai bune invenții sau ino
vații realizate de studenți.

Referitor la munca de cerce
tare a studenților din facultățile 
cu profil ideologic, care cunoaș
te și ea o intensificare, se im
pune ca, în spiritul orientărilor 
formulate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Consfătuirea ca
drelor didactice care predau ști
ințele sociale, asociațiile sâ con
tribuie într-o măsură mai mare 
la abordarea problematicii con
strucției socialiste, a activității 
consecvente a partidului nostru 
de aplicare creatoare a princi
piilor generale ale dezvoltării 
sociale la condițiile și particu
laritățile societății noastre.

Bilanțul activității în dome
niul profesional evidențiază o 
anumită Îmbogățire a modalită
ților proprii asociațiilor pentru 
legarea activității studenților de 
cerințele practicii. La București, 
Iași, Cluj. Timișoara și Galați 
s-au Înființat centre studențești 
de studii, cercetări și proiectări 
în cadrul cărora s-au realizat 
contracte în valoare de peste 14 
milioane lei. Arătînd nece
sitatea extinderii acestora în 
centre universitare cum sînt 
Brașov, Craiova, Petroșani și 
în altele, considerăm necesară 
crearea, la nivelul Consiliului 
nostru, a unei comisii de îndru
mare unitară a activității lor.

în viitor, asociațiile au dato
ria să extindă ți să diversifice 
legăturile dintre studenți și ce
lelalte categorii de tineri, în
deosebi cu tinerii din întreprin
deri care se pregătesc în secțiile 
serale de subingineri. întreaga 
activitate comună cu organiza
țiile U.T.C. din Întreprinderi 
trebuie să urmărească dezvol
tarea respectului față de munca 
fizică, a sentimentelor de pre
țuire și stimă față de producă
torii bunurilor materiale, for
marea studenților în spiritul 
muncii și disciplinei.

în educarea studenților prin 
muncă și pentru muncă — sar
cină centrală a organizației 
noastre revoluționare — o în- 
rîurire pozitivă a avut cuprinde
rea lor mai largă în brigăzile 
de muncă patriotică. La acțiunile 
din perioada vacanțelor au luat 
parte peste 40 000 de studenți, 
iar Ia începutul acestui an uni
versitar studențimea a partici
pat în condiții nu ușoare, cu 
dăruire la acțiunea de strîngere 
și depozitare a recoltei

Mobilizarea tuturor resurse
lor, a energiilor întregului nos
tru popor, pentru realizarea cin
cinalului înainte de termen pu
ne într-un nou cadru problema 
participării studenților la munca 
patriotică. Practic, va trebui ca 
în viitor organizația noastră să 
asigure cuprinderea masei largi 
a studenților la muncă patrio
tică atît în timpul anului uni
versitar. cît și în perioada va
canței. Este de aceea necesar 
ca noul Consiliu să stabilească, 
încă de acum, obiectivele la 
care vor lucra studenții în tim
pul verii. în același timp, asi- 
gurînd mai buna organizare a 
tuturor acțiunilor, consiliile de 
la nivelul centrelor universitare 
au datoria să antreneze ritmic 
studenții la construcția și ame
najarea atelierelor-școală, a o- 
biectivelor universitare, la ac
tivitatea care se desfășoară pe 
șantierele locale ale tineretului.

Cunoscînd interesul studenți
lor de a se angaja în perioada 
vacanțelor, este necesar ca. re- 
luînd o experiență părăsită în 
mod nejustificat a Centrului u- 
niversitar București, să se cre
eze în marile centre universi
tare, cu sprijinul organelor lo
cale ale Ministerului Muncii, 
oficii pentru angajarea în mun
că a studenților.

Raportul face în continuare o 
amplă referire la preocuparea 
studenților și a asociațiilor pen
tru modul în care se desfășoa
ră procesul perfecționării șco
lii superioare, subliniind nece
sitatea ca factorii din învățămînt 
să dovedească o mai mare re
ceptivitate față de observațiile 
și propunerile acestora.

Pe această linie, se arată i 

Desprinzînd învățămintele ex
perienței de pînă acum, rezultă 
că este necesar ca asociațiile, 
reprezentanții studenților în 
consilii și senate, să se concen
treze mai mult asupra proble
melor majore ale unirii învă
țămîntului eu cercetarea și pro
ducția, să pună accentul pe 
cunoașterea preocupărilor co
lectivelor studențești, pe infor
marea lor cu privire la mă
surile stabilite, pe mobiliza
rea studenților Ia înfăptuirea 
hotărîrilor adoptate, propunem 
ca, în viitor, să se asigure par
ticiparea unor reprezentanți ai 
asociațiilor, ca invitați, la unele 
ședințe de catedră care anali
zează aspecte ale muncii pro
fesionale și politico-educative în 
rîndul studenților. Noului Con
siliu îi revine sarcina de a asi
gura o îndrumare permanentă 
a activității reprezentanților 
studenților, prin organizarea u- 
nor întîlniri și dezbateri perio
dice, prin stabilirea și înfăptu
irea practică a unui sistem de 
instruire adecvat.

Conștient de răspunderile ce-i 
revin față de neajunsurile care 
se mențin în procesul de învă
țămînt, Consiliul nostru subli
niază necesitatea ca, în viitor, 
începînd de la nivel central, 
organele și organizațiile noas
tre să acționeze cu și mai mul
tă hotărîre pentru sprijinirea 
activă a Ministerului Educației 
și învățămîntului, a consiliilor 
profesorale și senatelor în dez
baterea și soluționarea practică 
a problemelor perfecționării 
continue a școlii superioare.

Perioada care a trecut de la 
Conferința noastră a fost pu
ternic marcată de transpunerea 
în viață a măsurilor pentru îm
bunătățirea activității politico- 
ideologice, de educare marxist- 
leninistă a tuturor oamenilor 
muncii, măsuri inițiate de tova
rășul Nicolae Ceaușescu. care 
au stat la baza Programului de 
educare socialistă a maselor a- 
doptat de Plenara C.C. al P.C.R. 
din 3-5 noiembrie 1971.

în climatul politic și social ge
nerat de intensificarea preocu
părilor partidului, ale întregii 
societăți, pentru ridicarea ni
velului conștiinței socialiste a 
poporului, a crescut contribuția 
școlii superioare la educarea 
comunistă a studenților. O deo
sebită însemnătate are adop
tarea măsurilor privind creșterea 
ponderii și îmbunătățirea pre
dării științelor sociale, accen
tuarea caracterului educativ al 
tuturor disciplinelor, al între
gului proces de învățămînt, me
nit să dezvolte trăsăturile po- 
litico-morale înaintate ale stu
denților, să modeleze omul nou. 
constructor a! socialismului și 
comunismului.

în acest proces, un rol de ma
re răspundere revine organiza
ției revoluționare a studenților. 
Putem aprecia că. în ultima pe
rioadă, s-a îmbunătățit conținu
tul activității politico-ideologice 
și cultural-educative; a asocia
țiilor, aceasta reflectîndu-se în 
participarea mai activă a stu
denților la pregătirea profesio
nală, în ridicarea nivelului ca
litativ al învățămîntului politic 
și informărilor, al cercurilor de 
dezbateri politico-ideologice, 
simpozioanelor și colocviilor pe 
teme economice, filozofice, etice.

Ca urmare a muncii intense 
a tuturor factorilor din invă- 
țămîntul superior, sub condu
cerea organelor și organizațiilor 
de partid, pentru transpunerea 
in viață a Programului de edu
care socialistă a maselor, s-au 
obținut rezultate pozitive . în 
formarea profilului politic și 
moral al tineretului universi
tar.

Evidențiind îmbunătățirea 
conținutului și intensificarea 
muncii politico-educative. ac
tivitatea politică mai largă a 
studenților, in raport se fac re
feriri la persistența unor feno
mene negative în activitatea po- 
litico-ideologică desfășurată de 
organizația studențească, și se 
detașează sarcinile care stau în 
fața acestora în viitor. Astfel 
se subliniază :

Ținind seama de importan
ta deosebită a științelor so
ciale in formarea concepției 
științifice despre lume și so
cietate, în cunoașterea și în
sușirea politicii partidului de
către toți studenții, in în
tărirea hotărîrii lor de a
lupta pentru aplicarea ei în 
viață, asociațiile au datoria să 
acorde o atenție sporită creș
terii răspunderii studenților 
față de modul în care se pregă
tesc la aceste discipline, să sti
muleze preocupările lor pentru 
studierea permanentă a docu
mentelor de partid, a literatu
rii social-politice.

Creșterea generală a eficien
ței activității politico-ideolo
gice presupune legarea mai 
strînsă a conținutului tuturor 
acțiunilor inițiate cu viața, 
cu problemele politicii parti
dului. cu realitățile societății 
noastre. La temelia întregii 
activități ideologice, de edu
care a studenților, trebuie să 
punem politica Partidului Co
munist Român, care reprezintă 
aplicarea creatoare a marxism- 
leninismului in România, a a- 
devftrurilor generale ale socia
lismului la condițiile social-is- 
torice ale țării noastre. Prin 
întreaga lor activitate, prin dez
baterile din adunările genera
le, prin invățămintul politic și 
cercurile politico-ideologice, a- 
sociațiile sînt chemate să-și 
sporească contribuția la insu- 
șirea documentelor Congresu

lui al X-lea și ale Conferinței 
Naționale, a sarcinilor actua
lului cincinal, a expunerilor to
varășului Nicolae Ceaușescu și 
hotărîrilor adoptate de plena
rele C.C. al partidului. O mare 
atenție trebuie acordată, in pe
rioada următoare, explicării 
ample în rîndul studenților a 
semnificației măsurilor stabili
te de Plenara C.C. al P.C.R. din 
28 februarie—2 martie 1973, 
care se înscriu ca o contribuție 
de importanță deosebită la cre
area condițiilor propice acce
lerării ritmului de dezvoltare a 
țării, creșterii nivelului de trai 
al poporului.

în strînsă conlucrare cu pro
cesul de învățămînt, în spe
cial cu catedrele de știin
țe sociale, organizațiile noas
tre au datoria să aducă o 
contribuție mai activă la for
marea gindirii politice a stu
denților. la consolidarea for
mației lor materialist-dialecti- 
ce. la cunoașterea noilor con
tribuții in dezvoltarea filozo
fiei marxist-leniniste, a curen
telor de idei contemporane. A- 
sigurind cadrul prielnic pentru 
însușirea a tot ceea ce este pro
gresist în gindire, asociațiile, 
cu sprijinul cadrelor didactice 
și catedrelor de științe sociale, 
trebuie să contribuie la dezvol
tarea capacității studenților de 
a discerne critic curentele fi
lozofice și ideologice actuale, la 
formarea convingerii lor că 
receptivitatea față de nou pre
supune o poziție combativă, in
transigentă în confruntarea des
chisă dintre filozofia noastră și 
concepțiile burgheze retrogra
de, o atitudine militantă, de 
promovare activă a ideologiei 
și politicii partidului nostru.

Bucurîndu-se de un larg ecou 
în rîndul tineretului universi
tar, Proiectul de norme ale vie
ții și muncii comuniștilor sta
tuează cerințele ce trebuie să 
caracterizeze activitatea fiecă
rui tinăr comunist, spre a asi
gura, așa cum arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Plenara 
C.C. al P.C.R. din noiembrie 
1971, „formarea unei noi gene
rații de luptători capabili să 
ducă mai departe ștafeta pro
gresului și civilizației in Ro
mânia. să asigure viitorul feri
cit, comunist al națiunii noas
tre".

Propunerea reieșită din dez
baterile care au avut loc în toa
te institutele și facultățile — de 
a se înscrie in Statut principa
lele prevederi ale Proiectului 
de norme, pe care o supunem 
aprobării Conferinței — are 
semnificația încorporării aces
tor prevederi ca obligații fun
damentale ale fiecărui student, 
a creșterii îndatoririi tuturor a- 
sociațiilor de a milita cu mai 
multă hotărîre pentru a dez
volta in rîndul studenților con
vingerea că Întreaga lor con
duită. in facultate. în familie, 
în viata socială, trebuie să se 
călăuzească permanent după 
codul moral al comuniștilor. în 
calitatea ei de organizație re
voluționară. Uniunea noastră 
are îndatorirea de a face din 
aplicarea normelor vieții și 
muncii comuniștilor cauza prin
cipală a activității ei de zi cu 
zi.

Asociațiilor le revine înalta 
misiune de a consolida în rîn
dul studenților sentimentele de 
profund patriotism, de a culti
va glorioasele noastre tradiții 
revoluționare, devotamentul fa
ță de partid — forța politică 
conducătoare a societății — 
dragostea și respectul față de 
clasa muncitoare și întregul po
por, de a asigura cunoașterea 
și prețuirea realizărilor istori
ce obținute in anii socialismu
lui, de a dezvolta hotărirea de a 
le duce mai departe și a sluji 
cu dăruire, abnegație și spirit 
de sacrificiu cauza comuniști
lor, interesele și aspirațiile na
țiunii noastre socialiste. Aso
ciațiile sînt chemate să con
tribuie și în viitor Ia dezvolta
rea in rîndul tineretului uni
versitar a sentimentului de în
frățire in muncă și viață din
tre studenții români, maghiari, 
germani și de alte naționalități, 
a devotamentului lor nemărgi
nit față de patria comună — 
România socialistă.

în condițiile în care puterni
cul avint al economiei noastre, 
al științei și culturii se concre
tizează in vaste șantiere pe 
frontul construcției economice 
și social-culturale pe tot în
tinsul țării, este necesar ca or
ganizațiile noastre, întregul pro
ces instructiv-educativ să cul
tive mai activ in rindul stu
denților sentimentul datoriei, 
al necesității de a lucra după 
absolvire acolo unde o cer in
teresele majore ale societății.

După cum se știe, in rindul 
studenților se manifestă un viu 
interes pentru politica externă 
a partidului și statului nostru, 
pentru problemele cu care se 
confruntă lumea contemporană. 
Răspunzind acestei preocupări, 
asociațiile au datoria să asigu
re o informare largă și opera
tivă, orientată tot mai accentuat 
spre dezvoltarea discernămin- 
tului in aprecierea proceselor 
și fenomenelor complexe ale 
vieții internaționale, pentru e- 
ducarea studenților in spiritul 
internaționalismului, al politi
cii externe a partidului și sta
tului, pătrunsă de grija pentru 
interesele fundamentale ale 
națiunii noastre socialiste, ale 
mișcării comuniste și munci
torești internaționale, ale socia
lismului și păcii în lume.

Pe baza experienței doblndite 

va trebui să se acorde în viitor 
o atenție deosebită perfecționă
rii formelor muncii politico- 
ideologice de masă. Se simte ne
voia ca, în desfășurarea învă
țămîntului politic, a adunări
lor generale, să se asigure ra
portarea permanentă a tema
ticii la problemele abordate in 
cadrul procesului de învățămînt, 
la disciplinele de științe socia
le in mod deosebit, să fie utili
zate mai larg formele active, 
dezbaterile, dialogul, să se ex
tindă cercurile pe probleme po
litice, filozofice și ideologice, 
colocviile și simpozioanele în 
centrele universitare și la ni
vel național.

Raportul abordează apoi o 
seamă de probleme ale activi
tății cultural-artistice studen
țești, precizind că se impu
ne ca asociațiile să stimu
leze într-o măsură sporită 
interesul studenților pentru 
cultură și artă. să-și in
tensifice preocuparea în vede
rea orientării corespunzătoare a 
conținutului manifestărilor cul
turale. a creșterii eficienței lor 
educative. în mod deosebit se 
cer extinse și diversificate ac
tivitățile la nivelul anilor și 
facultăților, la casele de cultu
ră și cluburi, brigăzile artisti
ce de agitație și formațiile de 
teatru, manifestările prilejuite 
de momentele deosebite ale 
vieții universitare, ale stu
denților. Preocuparea perma
nentă a tuturor asociațiilor 
trebuie să fie creșterea ro
lului activității culturale in for
marea politică, în educarea 
multilaterală a studenților, în 
lărgirea orizontului lor spiri
tual.

Fiindu-ne clar că sarcinile și 
obiectivele prevăzute de progra
mul partidului de educare socia
listă a maselor sint de mare 
actualitate, referindu-ne la o 
amplă perioadă de timp, va tre
bui să asigurăm în toate orga
nizațiile noastre o acțiune per
severentă, pătrunsă de spirit 
revoluționar, să situăm perma
nent. în centrul preocupărilor, 
efortul de a crește substanțial 
contribuția noastră la educarea 
comunistă a tuturor studenților 
în strînsă legătură cu întregul 
proces instructiv-educativ.

Formarea multilaterală a stu
denților implică valorificarea 
superioară a contribuției speci
fice pe care o pot aduce activi
tățile de pregătire pentru apă
rarea patriei, sportul și turis
mul universitar. Relevind im
portanța îndeplinirii serviciului 
militar de către studenți înain
te de începerea efectivă a stu
diilor, în vederea pregătirii,, te
meinice pentru apărarea .patriei 
și a formării lor generale pen
tru muncă și viată. împreună cu 
organele de învățămînt și orga
nizațiile U.T.C. din armată, a- 
vem datoria să organizăm acti
vități menite să asigure iniție
rea în cerințele studiului uni
versitar. cunoașterea probleme
lor muncii organizațiilor stu
dențești. Totodată, pornind de 
la faptul că. pe parcursul fa
cultății. studenții vor fi cu
prinși în gărzile patriotice, aso
ciațiilor Ie revine răspunderea 
de a asigura narticiparea lor 
activă, responsabilă, la pregă
tirea militară.

Pe baza Hotărîrii adoptate de 
Plenara C.C. al P.C.R. din 28 
februarie — 2 martie a.c. cu pri
vire la dezvoltarea continuă a 
educației fizice și sportului — 
parte integrantă a educației co
muniste a tineretului — este 
necesar ca fiecare organizație să 
adopte măsuri hotărîte pentru 
îmbunătățirea radicală a mun
cii în acest domeniu. pentru 
cuprinderea tuturor studenților 
în activitatea sportivă de masă. 
O preocupare deosebită trebu
ie s-o constituie folosirea inten
sivă a bazelor sportive existen
te, amenajarea unor baze sim
ple. în apropierea complexelor 
studențești și a instituțiilor de 
învățămînt superior. utilizind 
pe scară largă munca patriotică 
a studenților.

Consiliul care va fi ales 
va trebui să sprijine îndeaproa
pe Ministerul Educației și învă
țămîntului in organizarea unor 
puternice cluburi de performan
tă, capabile să afirme mai preg
nant sportul universitar pe 
plan intern și internațional.

In ultimii ani activitatea tu
ristică a cunoscut Îmbunătățiri 
atit in ceea ce privește diversi
ficarea acțiunilor, cît și in cu
prinderea studenților. La ex
cursiile organizate in anul uni
versitar trecut au participat a- 
proape 80 000 de studenți. Se 
impune, totuși, să se acționeze 
pentru legarea mai strînsă a 
activităților turistice de nece
sitățile muncii educative, pen
tru extinderea formelor simple, 
a excursiilor și drumețiilor la 
stirșit de săptămină, a mișcării 
in aer liber.

în continuare raportul face re
feriri la atribuțiile largi ale aso
ciațiilor in problemele sociale, 
precizind în acest sens sarcinile 
de perspectivă : în munca de 
viitor se impun, in mod deose
bit, întărirea activității educati
ve in cămine, creșterea rolului 
comitetelor de cămin și, în ge
neral, a influenței organizații
lor noastre în intreaga viață a 
studenților căminiști. Folosind 
experiența pozitivă din centrele 
universitare Timișoara, Galați, 
Oradea, Baia Mare și altele, 
este necesar ca in cămine sâ 
fie extinse activitățile educati
ve, punctele de informare și 
documentare politică, să se asi
gure un conținut corespunzător 

programelor stațiilor de radio
amplificare, Preocuparea pentru 
atitudinea și comportarea stu
denților în cămin trebuie să 
devină o constantă a activității 
organizațiilor de an, a consilii
lor din facultăți și institute, 
care au datoria să pună în dez
baterea colectivelor de studenți 
orice abateri de Ia normele co
muniste de viață. Sint necesa
re, de asemenea, antrenarea 
mai largă a studenților în acti
vitățile de autogospodărire în 
cămine, intensificarea contro
lului obștesc, rezolvarea opera
tivă a sugestiilor și sesizărilor 
studenților. în perioada la care 
se referă raportul, au fost tri
miși în tabere aproape 40 000 d? 
studenți. Promovînd în mod 
ferm normele eticii și echității 
socialiste în acordarea biletelor 
de odihnă și tratament și a 
ajutoarelor sociale, noul Consi
liu va trebui să asigure mai 
buna organizare și ridicarea 
nivelului educativ al programe
lor din taberele de odihnă și 
instruire.

Un ecou deosebit au în rin
dul studențimii, ca și al între
gului popor, activitatea susținu
tă desfășurată' de partidul și 
statul nostru pe plan interna
țional. contactele multiple pe 
linie de partid și de stat, noile 
inițiative ale țării noastre pe 
plan extern, vizitele întreprinse 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
in țările socialiste, precum și 
în alte țări ale lumii, care re
prezintă contribuții însemnate 
la cauza socialismului, a păcii 
și colaborării internaționale.

Avînd convingerea profundă 
că intreaga desfășurare a eve
nimentelor din ultimul timp 
confirmă justețea analizei făcu
te de Congresul al X-lea și de 
Conferința Națională cu privire 
la caracteristicile principale ale 
vieții internaționale. studenți
mea română, împreună cu în
tregul popor, sprijină pe de
plin politica externă a partidu
lui și statului nostru. își 'expri
mă mîndria patriotică pentru 
locul și rolul României socia
liste in lumea contemporană, 
pentru prestigiul de care se 
bucură secretarul general al 
partidului, președintele Consi
liului de Stat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, personalitate proe
minentă a vieții politice inter
naționale.

Âcționînd cu consecvență pe 
baza principiilor politicii exter
ne a partidului și statului nos
tru, Uniunea noastră a dezvol
tat continuu legăturile de co
laborare frățească cu organiza
țiile studențești din toate țările 
socialiste,

Organizația noastră și-a lăr
git continuu contactele cu uni

unile naționale, revoluționare și 
‘progresiste ale studenților de 
pretutindeni, realizind schim
buri de delegații, întîlniri, con
sultări, participind la semina- 
rii, colocvii și alte manifestări 
pe probleme politice, sociale, 
ale vieții universitare.

Ca rezultat al prestigiului 
partidului și statului nostru 
pe plan internațional, al ac
tivității proprii. — se relevă 
în continuare — Uniunea noas
tră întreține astăzi contacte și 
legături de colaborare cu peste 
120 de organizații studențești 
din lumea întreagă, bucurîndu- 
se de o bună apreciere in miș
carea internațională de tineret 
și studenți.

Pe platforma obiectivelor co
mune privind democratizarea 
învățămintului, satisfacerea in
tereselor și aspirațiilor legitime 
ale studențimii, pacea și pro
gresul social, organizația noas
tră iși va lărgi și diversifica in 
continuare legăturile de cola
borare Cu organizațiile studen
țești de diferite orientări poli
tice și afilieri internaționale.

Pe baza noilor cerințe din 
mișcarea internațională de ti
neret și studenți. Uniunea noas
tră va milita și în viitor pen
tru lărgirea continuă a rînduri- 
lor și îmbunătățirea activității 
Uniunii Internaționale a Stu
denților, pentru intensificarea 
cooperării între organizațiile 
studențești, Întărirea unității de 
acțiune și solidarității tineretu
lui studios, a întregii mișcări 
revoluționare și progresiste a 
tinerei generații.

Avînd in vedere că, în vara 
acestui an, se va desfășura la 
Berlin, capitala R. D. Germane, 
cel de-al X-lea Festival Mon
dial al Tineretului și Studenți
lor, organizația noastră — pre
zentă în Comitetul național 
pentru Festival — va participa 
activ la pregătirea și desfășu
rarea acestuia, în vederea afir
mării sale ca o manifestare a 
unității și solidarității militante 
a tinerei generații in lupta îm
potriva imperialismului, pentru 
pace și prietenie — se spune 
in raport.

în perioada care a trecut de 
la Conferința a VIII-a și in spe
cial în ultimul an. desfășu- 
rindu-și intreaga activitate sub 
conducerea și îndrumarea per
manentă a organelor și organi
zațiilor de partid, asociațiile au 
cunoscut un proces de creștere 
a capacității lor politico-orga- 
nizatorice. de exercitare mai 
activă a răspunderilor ce le re
vin in educarea comunistă a 
studenților. Desfășurindu-se în
tr-o atmosferă de analiză exi
gentă a muncii studenților, a a- 
sociațiilor, adunările și confe
rințele de dări de seamă și ale
geri din prima parte a anu
lui universitar au stabilit 
noi măsuri pentru îmbunătă
țirea în continuare a ac
tivității tuturor organizațiilor 
noastre. Un efect pozitiv a- 
supra dezvoltării climatului de 
responsabilitate în rindul stu
denților l-a avut recenta iniția
tivă a Consiliului U.A.S.C. din 
București de a chema la între
cere asociațiile din întreaga 
țară în vederea asigurării unei 

temeinice pregătiri profesio
nale.

Raportul precizează însă că 
stilul de muncă al asociațiilor 
rămlne încă deficitar. De aceea, 
— se arată in continuare — o- 
biectivul esențial al activi
tății noastre viitoare. trebuie 
să fie aplicarea în viață a bo
gatului program de lucru indi
cat de secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. pentru îmbunătăți
rea radicală a stilului de muncă, 
pentru afirmarea fiecărei organi
zații ca un autentic colectiv de 
luptă în educarea comunistă a 
studenților. în acest scop, tre
buie să crească preocuparea 
pentru perfecționarea intregii 
vieți de organizație, pentru in
tensificarea muncii politice 
de la om la om, astfel incit 
studentul și preocupările Iui să 
fie permanent în centrul aten
ției organizației sale.

Dezvoltînd. in continuare, de- 
democrația de organizație, asi
gurând o mai bună funcționare 
a comisiilor pe domenii de ac
tivitate, este necesar să promo
văm mai hotărît atitudinea des
chisă, curajoasă, de dezvăluire 
a lipsurilor, să asigurăm per
manent cadrul corespunzător 
pentru exprimarea opiniei stu
denților, pentru prezența lor 
activă la dezbaterea și adopta
rea hotărîrilor. la pregătirea și 
desfășurarea tuturor acțiunilor. 
Este necesar să acționăm con
secvent pentru creșterea răspun
derii studenților față de calitatea 
lor de uteeiști, de membri ai 
organizației noastre comuniste, 
pentru dezvoltarea în toate or
ganizațiile a unui climat com
bativ, revoluționar.

în îndeplinirea tuturor aces
tor obiective trebuie să se acor
de o atenție deosebită întăririi 
muncii politice la nivelul veri
gilor de bază ale organizației — 
grupele și anii de studiu. în 
această direcție, noul Consiliu, 
toate organele și organizațiile 
noastre, au datoria să se preo
cupe cu stăruință de îmbună
tățirea conținutului adunărilor 
generale, al mvățămîntului po
litic, al tuturor acțiunilor.

Ridicarea nivelului de eficien
ță al activității organelor noas
tre centrale — se arată în con
tinuare — implică perfecționa^- 
rea stilului lor de muncă. cre->. 
șterea substanțială a rolului 
studenților în conducerea or
ganizațiilor noastre, întări
rea îndrumării concrete și 
controlului nemijlocit în cen
trele universitare. în vederea 
asigurării u-nor condiții mai bune 
pentru aprofundarea și diferen
țierea activității asociațiilor, 
propunem crearea in cadrul 
Consiliului a unor comisii con
sultative pe profile ale învăță
mîntului superior.

Finalitatea esențială a perfec
ționării continue a stilului de 
muncă trebuie să fie dezvolta
rea dinamismului politic, a spi
ritului revoluționar al Uniunii 
noastre, afirmarea sa in educa
rea multilaterală a studenților, 
în modernizarea școlii superioa
re. cit și în intreaga viață so- 
cial-politică a țării. Bucurîn
du-se de un statut social-politic 
ce-i conferă largi posibilități de 
afirmare și mari responsabilități 
în viața societății, studențimea 
se manifestă ca un factor dina
mic, receptiv la înnoiri, angajat 
ferm in înfăptuirea programu
lui partidului nostru. Ne revine 
sarcina ca, în spiritul măsurilor 
stabilite prin recenta Hotărîre 
privind perfecționarea activită
ții Frontului Unității Socialiste, 
să asigurăm o prezență activă a 
organizației noastre la înfăptui
rea acestor măsuri, să intensi
ficăm conlucrarea cu celelalte 
organizații membre ale F.U.S., 
astfel incit să crească partici
parea studențimii la viața uni
versitară. la perfecționarea con
tinuă a societății noastre. •

După cum cunoașteți — se 
spune în încheierea raportului
— Conferința studenților de 
la Universitatea București a 
formulat propunerea ca în 
însăși denumirea organiza
ției noastre să se reflec
te caracterul său revoluțio
nar, comunist. Această pro
punere a cunoscut un larg 
ecou în rindul studenților, în
trunind adeziunea tuturor con
ferințelor din centrele univer
sitare. în acest spirit, Consiliul 
nostru, dînd expresie con
vingerilor comuniste ale tinere
tului universitar din întreaga 
țară, propune Conferinței a IX-a 
să adopte hotărirea de a schim
ba denum;rea organizației în 
U N I U N E A ASOCIAȚIILOR 
STUDENȚILOR COMUNIȘTI 
DIN ROMANIA.

Exprimind în mod direct ca
racterul revoluționar al organi
zației noastre, consfințind tră
săturile deja afirmate ale tine
retului universitar, dragostea și 
atașamentul nețărmurit față de 
partid și popor, față de patria 
care merge cu pași hotărîți spre 
comunism, calitățile sale moral- 
politice înaintate — denumirea 
semnifică înainte de toate 
o nouă și înaltă responsa
bilitate pe care studențimea și-o 
asumă, prin reprezentanții săi 
prezenți aici. în fața partidului, 
de a întări și dezvolta neconte
nit activitatea organizației sale
— parte integrantă a Uniunii 
Tineretului Comunist.

Pătrunși de înalta semnifica
ție a participării secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. la Conferin
ța noastră, încredințăm partidul 
că studențimea se va pregăti cu 
și mai multă stăruință, spre a 
participa activ la munca eroică 
desfășurată de întregul pbpor 
pentru edificarea societății so
cialiste multilateral dezvoltate, 
pentru a fi capabilă să ducă 
mai departe această operă, să 
făurească peste ani societatea 
comunistă în patria noastră.

(Text prescurtat)
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- CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUSESCU

(Urmare din pag. I) mîntul superior din patria noastră. (Aplauze puternice, prelungite).De asemenea, adresez cele inai călduroase felicitări tuturor studenților din România, organizațiilor lor comuniste — și Ie doresc succese tot mai mari în întreaga lor activitate. (Aplauze puternice, îndelung repetate).Dragi tovarăși,Apreciind rezultatele bune obținute pînă acum, nu pot să nu menționez că în organizarea și desfășurarea activității din institute și universități, a însăși procesului de învăță- mînt, mai sînt o serie de lipsuri și neajunsuri. De aceea, pornind de Ia marile sarcini puse de Congresul al X-Iea și de Conferința Națională ale partidului cu privire Ia dezvoltarea învățământului, științei și culturii in patria noastră, este necesar să se acționeze cu hotărîre pentru lichidarea acestor lipsuri, pentru îmbunătățirea întregii activități de perfecționare a învățămîntului românesc. în centrul acestor preocupări trebuie să stea în continuare integrarea organică a învățămîntului cu cercetarea și producția. Pornind de Ia rolul tot mai important pe care îl are știința ca factor al dezvoltării producției materiale și a întregii societăți, este necesar să ne preocupăm permanent ca formarea noilor generații de intelectuali ai patriei noastre să țină seama de cerințele pe care le pune dezvoltarea societății socialiste românești, revoluția tehnico-științifică contemporană.Tineretul, studenții trebuie să-și sporească exigența față de ei înșiși muncind cu sîr- guință pentru însușirea a tot ce este mai valoros, mai înaintat în tehnica și știința contemporană, pentru a se pregăti temeinic și a putea astfel a- duce mîine o contribuție tot mai activă, în toate domeniile de activitate, la progresul României socialiste, Ia ridicarea nivelului de civilizație și bunăstare a întregului nostru popor.Este necesar ca la baza întregii activități a învățămîntului nostru, a asociațiilor studenților comuniști, să stea materialismul dialectic și istoric, concepția cea mai înaintată despre lume și viață, care dă perspectivă, orizont și asigură progresul general al omenirii. (Aplauze puternice, prelungite)Dispunem de o puternică forță, atît umană, cit și materială, în acest domeniu— și ne putem exprima convingerea că, în următorii ani, învățămîntul superior din patria noastră va parcurge o etapă importantă pe calea perfecționării sale, că la viitoarea Conferință a Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști vom putea constata că s-au obținut succese remarcabile în înfăptuirea sarcinilor puse de partid in fața învățămîntului din România. Cu a- ceastă convingere, sper că conferința voastră. Ia care participă și cadrele didactice, va elabora și măsurile în a- ceastă direcție. (Aplauze puternice).E necesar să înțelegeți, tovarăși — și mă adresez atît cadrelor didactice, eît și studenților și organizațiilor lor— că înfăptuirea dezideratului pus de Congresul al X-lea și Conferința Națională, de in

tegrare a învățămîntului cu producția și știința, presupune nu o acțiune formală, nu de a lua măsuri sporadice, de a iniția la zile mari unele acțiuni de participare la activitatea de producție, ci de a face în așa fel incit întregul proces de în- vățămînt să fie axat pe cercetare și producție, pentru ca, realmente, tînărul de astăzi, viitorul intelectual de mîine, să poată căpăta atît cunoștințele teoretice, cît și cele practice care să-i permită, după terminarea anilor de studii, la intrarea sa în producție, să se încadreze imediat și nemijlocit în acțiunea generală a întregului popor de dezvoltare multilaterală a țării. Numai așa se va putea spune că acest deziderat, acest obiectiv esențial pentru dezvoltarea învățămîntului, va fi realizat. Am convingerea că voi veți acționa cu toată fermitatea, veți face totul pentru a realiza în acest fel integrarea învățămîntului cu producția și știința. (Aplauze puternice; se scandează îndelung „Ceaușescu — P.C.R.“). Nu doresc ca la această Conferință să adresez critici — dar nu pot să nu menționez că în această direcție ne mișcăm foarte încet. De aceea mă adresez studențimii, vouă reprezentanților studenților adunați aici, de a lua voi înșivă în mîinî realizarea acestei sarcini puse de partid și guvern. Așa a acționat întotdeauna tineretul — a fost în primele rînduri ! Eu am o mare încredere că tineretul român, studențimea noastră va acționa ca un sprijin de nădejde a! partidului în toate domeniile, inclusiv în perfecționarea învățămîntului. (Aplauze puternice, prelungite. Se scandează : „Ceaușescu și studenții“).îmi amintesc de studențimea de acum 40 de ani cînd eu am intrat în rîndul U.T.C.- ului și în partid, de spiritul revoluționar al studenților comuniști de atunci. Unii sînt prezenți aici — alții, din păcate, ca Grigore Preoteasa, nu se mai află printre noi. Dar aș dori ca această coincidență să însemne un îndemn de a imprima un spirit mai revoluționar în întreaga voastră activitate. Să înțelegeți că a fi comunist, a fi student comunist, înseamnă a fi revoluționar, a fi întotdeauna pentru tot ceea ce este nou, a fi permanent pentru înlocuirea vechiului care nu mai corespunde necesităților, pentru reînnoirea, pe baza materialismului dialectic și istoric, deci pe calea revoluționară, a societății. Noi construim socialismul, sîntem revoluționari și permanent trebuie să rămînem revoluționari, dacă dorim victoria comunismului în România ! Aceasta cerem noi studențimii. intelectualității de mîine a patriei noastre ! Sîntem convinși că veți face aceasta, tovarăși ! (Aplauze puternice. Se scandează „Ceaușescu — P.C.R.“).Dragi tovarăși și prieteni,Conferința Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști are loc la începutul celui de-al treilea an al planului cincinal — 1971— 1975 — în condițiile în care întregul popor desfășoară o activitate intensă pentru transpunerea în viață a hotărârilor celui de-al X-lea Congres și ale Conferinței Naționale a partidului, în vederea făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate in România.

Vă sînt cunoscute realizările din primii doi ani ai cincinalului, de aceea nu mă voi referi la ele. Pe primele 3 luni ale acestui an, se poate spune că sarcinile planului sînt realizate în bune condițîuni. De asemenea, avem succese în toate domeniile de activitate, ceea ce dă garanția că prevederile de plan pe 1973 — an lrotărîtor pentru realizarea întregului cincinal — vor fi îndeplinite cu succes.După cum se știe, oamenii muncii și-au luat angajamentul de a realiza cincinalul intr-un termen mai scurt. De pe acum, un mare număr de întreprinderi, de județe, de organizații de partid, au obținut rezultate remarcabile în a- ceastă direcție. Avem toate condițiile ca aceste angajamente să fie înfăptuite cu deplin succes.Avem, de asemenea, rezultate bune și în domeniul a- griculturii. Țăranii cooperatori. toți oamenii muncii din agricultură depun eforturi pentru a recupera rămînerea în urmă datorată condițîunilor climatice din această primăvară, în vederea realizării la timp și în bune condițîuni a însămînțărilor, a îngrijirii culturilor. pentru a putea obține și în acest an recolte sporite.Putem, deci, spune că muncitorimea. țărănimea, inginerii și tehnicienii, toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, înfăptuiesc în mod minunat programul elaborat de Congresul al X-lea și de Conferința Națională ale partidului. De aceea, doresc să folosesc și acest prilej pentru a adresa cele mai calde felicitări și urări de noi succese clasei noastre muncitoare, țărănimii, intelectualității, tuturor oamenilor muncii din patria noastră care, în strînsă unitate, dau viață cu cinste politicii partidului nostru comunist. (A- plauze puternice, prelungite).Odată cu dezvoltarea generală a societății, partidul și guvernul acordă o atenție deosebită realizării prevederilor legate de ridicarea în continuare a bunăstării materiale și spirituale a întregului popor. Există toate premisele ca, pe baza dezvoltării producției materiale, să înfăptuim întregul program de creștere a venitu
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rilor oamenilor muncii, de construcții sociale, de îmbunătățire a condițiilor de viață ale întregului nostru popor — și vom face totul ca aceste obiective fundamentale, care constituie însăși scopul întregii activități a partidului nostru comunist, să poată fi înfăptuite cu succes.Conferința Națională a partidului și plenarele Comitetului Central au acordat o atenție deosebită problemelor perfecționării continue a conducerii întregii activități economice și sociale. Sînt cunoscute măsurile luate în această direcție. S-au creat premisele necesare ca pînă la sfîrșitul acestui an să poată fi înfăptuite prevederile principale pe care le-am stabilit în acest domeniu.Actualmente se desfășoară o intensă acțiune în vederea îmbunătățirii activității organelor centrale ale administrației de stat și ale tuturor centralelor și unităților economice și sociale. Scopul acestor măsuri este de a apropia conducerea de unitățile de bază, de a suprima unele verigi intermediare, de a deplasa în mai mare măsură forțele de specialiști spre producție, acolo unde se hotărăște pînă la urmă soarta dezvoltării generale a economiei țării. Totodată se are în vedere de a reduce pe ansamblu aparatul funcționăresc, de a elimina o serie de activități birocratice, care devin o frînă în calea progresului general al societății.Noi ne-am propus să făurim o societate avansată — și este limpede că avem nevoie de un aparat de stat bine organizat, suplu, în care birocratismul să fie redus și, dacă se poate, e- liminat. Or. este de înțeles că fenomenele care au loc, de accentuare a unor forme birocratice, devin pînă Ia urmă o piedică foarte serioasă în calea înfăptuirii politicii noastre generale și o transformă intr-o forță care se ocupă de hîrtii, uită de oameni, de problemele esențiale ale dezvoltării societății. De aceea, reducerea aparatului birocratic, simplificarea lui, apropierea de masele populare, constituie o condiție ca acest aparat de stat necesar să nu se poată rupe de mase, să nu uite de misiunea sa de a servi poporul, de a fi întotdea

una în serviciul poporului. Acesta este pînă la urmă scopul esențial al măsurilor pe care le înfăptuim în momentul actual. Toate aceste măsuri au o însemnătate deosebită pentru dezvoltarea în ritm mai intens a industriei și agriculturii, a științei, culturii, pentru ridicarea bunăstării întregului popor, pentru întreaga activitate de construcție a societății socialiste multilateral dezvoltate în țara noastră, care este și trebuie să fie opera poporului însuși, stăpin deplin pe destinele sale. (Aplauze puternice, prelungite).înfăptuirea, tuturor hoțărîri- Ior Congresului al X-lea și ale Conferinței Naționale impune îmbunătățirea permanentă a activității organelor de partid și de stat, creșterea continuă a rolului partidului în organizarea și conducerea întregii vieți sociale, întărirea continuă a unității sale și a unității întregului popor în jlirui său. Trebuie să spunem că partidul își îndeplinește cu cinste misiunea sa istorică de forță politică conducătoare, organi- zînd activitatea întregului nostru popor — și tocmai a- ceasta explică marile succese pe care Ie avem în toate domeniile de activitate, atît în politica internă cît și în cea internațională. Crește, de asemenea. rolul statului nostru socialist în conducerea și îndrumarea întregii activități. Toate acestea impun, totodată, sporirea spiritului de răspundere al tuturor cadrelor, al tuturor oamenilor muncii, al fiecărui cetățean, întărirea ordinii și disciplinei, astfel ca fiecare la locul său de muncă să-și îndeplinească neabătut sarcinile, misiunea ce-i revine în cadrul diviziunii muncii în societatea noastră socialistă.Pornind de la faptul că societatea socialistă este rodul activității conștiente a poporului însuși, acordăm o mare a- tenție participării tot mai largi a maselor populare, a tuturor oamenilor muncii la dezbaterea măsurilor și legilor de bază ale societății noastre, Ia înfăptuirea în viață a tuturor hotăririlor, creînd, în acest sens, și cadrul organizatoric corespunzător. Dezvoltarea democrației socialiste constituie o latură inseparabilă a activi

tății de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate. După cum cunoașteți, chiar în aceste zile întregul popor dezbate o serie de legi și măsuri de importanță deosebită atît pentru organizarea generală a statului, cît și pentru îmbunătățirea condițiilor de viață.Acordăm o atenție deosebită realizării în viață a principiilor eticii și echității socialiste, creării condițiilor corespunzătoare pentru o mai justă și echitabilă repartiție a veniturilor în raport cu munca și cu rolul pe care fiecare il are în activitatea socială, combătînd cu hotărîre orice manifestări de nesocotire a acestor principii, de parazitism social.Un rol deosebit în întreaga noastră activitate ii are munca politico-educativă de ridicare a conștiinței socialiste a întregului popor, a tineretului patriei noastre. In această direcție, așa cum am menționat, Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști îi revin sarcini de mare răspundere atît în ce privește educarea tineretului, cît șî, în general, pentru participarea sa mai activă Ia întreaga muncă educativă.M-am referit la cîteva din preocupările actuale ale partidului, ale întregului nostru popor, deoarece întreaga voastră activitate se desfășoară și este condiționată de progresul general al societății noastre socialiste. In măsura în care întreaga noastră societate se va perfecționa, își va ridica nivelul de conștiință și de organizare. în aceeași măsură și în activitatea învățămîntului, a științei și culturii, în munca ideologică se va obține o auto- perfecționare, va crește rolul tuturor acestor domenii în întreaga noastră viață socială. Există deci o strînsă interdependență dialectică între toate aceste domenii de activitate, — ele nu se pot dezvolta decît în mod unitar și armonios. De aici și necesitatea ca învățămîntul — ințelegînd prin aceasta atît corpul didactic cît și studențimea — să participe activ la întreaga activitate care se desfășoară în patria noastră, să acționeze în strînsă legătură cu întregul nostru popor. Numai așa vom putea obține succese deosebite ! Sînt convins că. într-ade- văr, învățămîntul nostru va acționa în continuare intr-o mai strînsă unitate cu muncitorimea, țărănimea, cu intre- 

gul nostru popor, contribuind astfel la progresul general al patriei noastre socialiste. (A- plauze puternice, prelungite). In acest sens, îmi exprim speranța că și organizația voastră va participa mai activ atît la înfăptuirea programului de perfecționare a învățămîntului, cît și la întreaga activitate desfășurată de poporul român, în vederea dezvoltării economico-soeiale a țării, a ridicării României socialiste pe noi culmi de progres șî civilizație — îndeplinîndu-și astfel rolul său de organizație revoluționară a studențimii.Nu aș dori să mă opresc prea mult asupra problemelor internaționale, deoarece, la recenta plenară a Comitetului Central, am expus pe larg a- ceste probleme. Este de înțeles că, preocupîndu-ne de înfăptuirea politicii interne trasate de Congresul al X-lea, noi nu uităm nici un moment de sarcinile internaționale. Evenimentele, viața au confirmat și confirmă justețea a- precierilor și orientărilor trasate de Congresul al X-lea și de Conferința Națională cu privire la activitatea pe plan internațional. România va acționa în continuare cu toată fermitatea pentru a contribui la afirmarea în lume a noilor principii de relații între toate statele, bazate pe deplina egalitate în drepturi, respectul independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, avantajul reciproc, renunțarea la forță și la amenințarea cu forța în raporturile internaționale.Considerăm că popoarele, masele populare au un cuvînt tot mai important în viața internațională, că ele trebuie să acționeze tot mai unit pentru a asigura continuarea cursului destinderii pe arena mondială, pentru a se pune capăt politicii imperialiste de forță și dictat, pentru a asigura înfăptuirea în viață a dreptului fiecărui popor de a-și hotărî dezvoltarea corespunzător voinței sale, fără nici un amestec din afară.Desigur, acordăm o mare a- tenție relațiilor cu toate țările socialiste, extinderii colaborării economice, politice, culturale — aceasta reprezentind un factor important pentru dezvoltarea cooperării și destinderii în viața internațională. Totodată, acționăm cu hotărîre pentru întărirea colaborării cu toate statele care au pășit pe calea dezvoltării independente, cu celelalte țări ale lumii, cu țările capitaliste dezvoltate, în spiritul principiilor coexistenței pașnice, considerînd că participarea la divizunea internațională a muncii, colaborarea activă eu toate statele constituie o necesitate a vieții internaționale contemporane, o condiție pentru afirmarea în lume a relațiilor noi, a înțelegerii și păcii între popoare.Consider că în condițiile de astăzi un rol important revine, alături de celelalte forțe sociale, tinerei generații, tineretului universitar de pretutindeni, care constituie o forță tot mai activă în lupta pentru progres și pace, pentru transformarea revoluționară a societății. De aceea Uniunea Asociațiilor Studenților Comuniști din România va trebui să dezvolte larg colaborarea cu toate organizațiile studențești din țările socialiste, din țările europene, din toate statele lumii, contribuind la unirea eforturilor tineretului de pretutindeni in lupta 

pentru o politică de pace șl colaborare, pentru securitate europeană, pentru a asigura tinerei generații condiții tot mai bune de a se dezvolta, de a-și pune în valoare elanul și priceperea, de a participa activ la organizarea mai echitabilă a societății, Ia făurirea unei lumi mai bune, care să asigure fiecărei națiuni, fiecărui om, condiții demne și egale de viață. Această activitate internațională trebuie să constituie o preocupare mai activă a U- niunii Asociațiilor Studenților Comuniști din România ! Sînt convins că activitatea voastră internațională va fi o contribuție tot mai însemnată la realizarea politicii generale a patriei noastre, la triumful ideilor de pace și colaborare în lume. (Aplauze puternice, prelungite).Dragi tovarăși și prieteni,In încheiere, aș dori, încă o dală, să exprim convingerea mea. a conducerii de partid și de stat, că întreaga studenți- me va depune eforturi sporite în vederea ridicării pregătirii sale de specialitate și politice, învățînd cu temeinicie pentru a-și putea asuma marile răspunderi ce-i vor reveni în producție, în întreaga activitate de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, a societății comuniste în România.Sînt convins că, împreună cu întregul tineret, studențimea patriei noastre va aduce și în viitor o contribuție toi mai activă la infăptuirea întregului program de ridicare a României pe noi culmi de progres și civilizație, inclusiv la îndeplinirea prevederilor actualului plan cincinal, la realizarea prognozelor de dezvoltare generală a țării, la triumful comunismului în România. (Aplauze puternice prelungite ; se scandează „Ceaușescu — P.C.R.“).De Ia această tribună doresc să mă adresez vouă, partici- panților la Conferință, întregii studențimi, cu îndemnul de a învăța și iar a învăța, de a vă însuși tot ceea ce a făurit mai valoros omenirea pînă în prezent, toate cuceririle științei și tehnicii, știința cea mai înaintată despre lume — materialismul dialectic și istoric — de a nu uita nici un moment că sînteți fii ai poporului care v-a născut, care vă crește, că atît astăzi, cît și mîine aveți obligația de a face totul pentru a vă dovedi că sînteți demni fii ai poporului, de a servi poporul în orice împrejurări ! Aceasta trebuie să fie deviza fiecărui student, a fiecărui intelectual, a fiecărui cetățean, ca parte a poporului — de a nu uita, niciodată și în nici o împrejurare, de popor. Mă adresez vouă, tineretului — să nu uitați să vă serviți întotdeauna poporul, să vă serviți patria, să serviți partidul, să serviți comunismul ! (Aplauze puternice, prelungite ; se scandează „Ceaușescu și poporul“).Avînd convingerea că veți acționa în acest sens, vă urez vouă, participanților la Conferință, întregii studențimi, noi și noi succese la învățătură, în pregătirea de specialitate și politică, în viață, multă sănătate și fericire. (Aplauze puternice, urale și ovații; se scandează minute în șir : „Ceaușescu — P.C.R.“, „Ceaușescu și po porul“. întreaga asistență o- vaționează îndelung pentru partid, pentru Comitetul său Central, pentru secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu).
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LUCRĂRILE CELEI DE-fl IX-A CONFERINȚE ft U.A.S.C.R.
în prima zi a lucrărilor forumului politic studențesc, au luat cuvintul, pe marginea raportului de activitate al consiliului, un mare număr de delegați și invitați, cadre didactice și reprezentanți ai studenților din diferite centre universitare.

De la tribuna conferinței, în 
cuvintul sau, tovarășul Ion 
Șasu, președintele C.U.A.S.C. din 
Centrul universitar București, 
a afirmat : îndemnurile și re
comandările deosebit de pre
țioase pentru munca noastră, 
precum și observațiile critice 
cuprinse in cuvintarea tovară
șului Nicolae Ceaușescu consti
tuie o nouă mărturie a atenției 
permanente cu care conducerea 
partidului nostru înconjoară 
studențimea, dovedesc înalta 
preocupare, pătrunsă de adincâ 
responsabilitate comunistă, a 
secretarului general al parti
dului, pentru viitorul patriei 
noastre.

Referindu-se la participarea 
activă a asociațiilor studenților 
comuniști, la aplicarea măsuri
lor de integrare a învățământu
lui cu cercetarea și producția, 
vorbitorul a precizat că nu în 
toate colectivele s-a creat un 
climat exigent de activitate, de 
răspundere față de pregătirea 
profesională. Consider că din
colo de deficiențele care țin de 
organele de învățământ, de alți 
factori, trebuie să arătăm în a- 
cest forum, cu toată răspunde
rea, că asociațiile noastre nu au 
acționat întotdeauna hotărit 
pentru îndeplinirea obiecti
velor procesului de integrare. 
Tocmai de aceea, a spus vorbito
rul în continuare, ceea ce ne 
preocupă mult in activitatea 
noastră practică este o schim
bare a opticii, în sensul 
înțelegerii de către fiecare stu
dent a imperativelor formării 
pentru producție drept impor
tantă cerință socială.

Recenta chemare la întrecere 
în domeniul pregătirii profesio
nale adresată tuturor studen
ților țării de către consiliul 
nostru, imediat după plenara 
din 28 februarie—2 martie 1973 
a C.C. a] P.C.R., își propune, 
a arătat vorbitorul, prin obiec
tivele saie, printr-o raportare 
mai exigentă și mai stăruitoare 
a pregătirii la’ obligațiile socia
le de după absolvire a viitoru
lui specialist, să înscrie activi
tatea și eforturile de pregătire 
ale studenților in preocuparea 
generală a întregului tineret 
pentru realizarea sarcinilor 
stabilite de partid în legătură 
cu înfăptuirea cincinalului in 
patru ani și jumătate, să con- 
cure astfel, nemijlocit, la vasta 
muncă de edificare socialistă a 
țării.

Odată cu deplina adeziune pe 
care întreaga noastră studenți- 
me o exprimă față de politică 
externă a partidului și statului, 
a spus în încheiere vorbitorul. 
Uniunea noastră trebuie să-și 
sporească rolul în mișcarea in
ternațională de tineret, să par
ticipe activ la dezvoltarea ideii 
de unitate a forțelor socialismu
lui și progresului în lume, la 
afirmarea deplină a climatului 
de înțelegere și apropiere intre 
popoare.

în cuvintul său, Lucian Moga. 
vicepreședinte al Consiliului 
U.A.S.C. din Institutul de Mine 
Petroșani, a subliniat că majo
ritatea covîrșitoare a studenților 
din institut se pregătesc pentru 
a deveni cadre cu o ina.ltă pre
gătire profesională și politico- 
ideologică.

Abordînd problema pregătirii 
subinginerilor. vorbitorul a sub
liniat în continuare, că există 
o reținere la acești studenți față 
de statutul lor de subingineri 
întrucât este necla.-ificată situa
ția lor la viitoarele locuri de 
muncă. Pentru stimularea pre
gătirii lor profesionale și fn- 
structiv-educative. s-a făcut 
propunerea de a se crea posi
bilitatea continuării studiilor 
după absolvire, pentru acei sub
ingineri cu activitate bună, la 
învățămîntui de ingineri.

Relevind preocupările studen
țimii din Petroșani pentru le
garea învățămîntului cu prac
tica, vorbitorul a apreciat că 
practica productivă a studenți
lor prin angajare la locurile de 
muncă își dovedește eficiența in 
toate domeniile. Prezența stu
denților în colectivele de mi
neri, discutarea împreună a tu
turor problemelor de pregătire, 
muncă și viață, dezvoltarea co
laborării cu organizațiile U.T.C. 
din întreprinderi reprezintă for
me eficiente de pregătire a vii
torului specialist.

Am înțeles pe deplin, a arătat 
în încheiere vorbitorul, che
marea adresată nouă de secre
tarul general al partidului, de 
a orienta cercetarea științifică a 
studenților spre problemele ma
jore ale producției. Mergind pe 
această linie în ultimii ani stu
denții noștri au adus reale con
tribuții la cercetarea și aplica
rea in practică a unor teme 
majore ale industriei miniere, 
preocupări care fac dovada u- 
nei munci susținute în vederea 
găsirii unor metode noi solicita
te de exploatările miniere și in
stitutele de cercetări, proiectele 
de diplomă ale absolvenților au 
rezolvat și rezolvă probleme ale 
cercetării și producției, ele ma- 
terializind numai teme trimise 
de unitățile miniere. Din acest 
semestru am hotărit, împreună 
cu conducerea institutului, ca și 
temele proiectelor de an să fie 
axate pe probleme de produc
ție. Avînd în vedere procesul 
larg de integrare a invățămin- 
tului în cercetare și producție, 
ponderea practicii în procesul 
de invățămînt, rezultatele con
crete obținute, propunem con
ferinței studierea posibilității de 
scurtare a perioadei de stagia- 
tură a absolvenților. In felul 
acesta vom putea să ne aducem 
un aport mai substanțial la în
deplinirea cincinalului înainte 
de termen.

Reținînd din cuvintarea se
cretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
necesitatea ca asociațiile stu
denților comuniști să se mani
feste plenar ca organizații revo
luționare ale studenților, sintem 
conștienți, a arătat in cuvintul 
său Mihai Tiniofte, președintele 
C.U.A.S.C. din Centrul univer
sitar Iași, că propunerea de 
schimbare a denumirii organi
zației noastre vizează nu numai 
forma, ci în mod cu totul deo
sebit marile răspunderi ce ne 
revin în educarea comunistă a 
tineretului universitar. înțele
gem bă trebuie să privim activi
tatea noastră politică în raport 
cu exigențele mari pe care con
ducerea partidului. însuși pro
cesul construcției socialiste a ță
rii, le pune in fața noastră ca 
cetățeni. și fii ai României. în 
acest spirit, așa cum se relevă 
și in raportul prezentat con
ferinței, sintem conștienți că 
proiectul de Norme ale vieții 
și muncii comuniștilor, ale eti
cii și echității socialiste, ale 
cărei principale prevederi sînt 
incluse în propunerile de mo
dificare la statut, trebuie să 
devină codul nostru moral-po- 
litic și civic.

în continuare, vorbitorul a 
subliniat că asociațiile din Cen
trul universitar Iași și-au spo
rit preocupările în direcția îm
bunătățirii activității politice, 
concretizate în intervenția mai 
activă în soluționarea proble
melor de conținut pe care le 
implică organizarea unității în- 
vățămînt-cercetare-producție. în 
ridicarea nivelului calitativ ai 
acțiunilor politico-educative, a 
folosirii mai eficiente, mai a- 
decvate la realitățile centrului 
universitar, a mijloacelor și 
formelor specifice de influen
țare.

Referindu-se la măsurile sta
bilite de partid pentru moder
nizarea procesului instructiv-e- 
ducativ, vorbitorul a menționat 
că în activitatea asociațiilor s-a 
manifestat uneori tendința apre
cierii globale a pregătirii poli
tice a studenților, ignorindu-se 
fenomenele negative care, apă- 
rind la unii studenți, au dimi
nuat eficiența acțiunilor inițiate. 
In strînsă corelație cu aceasta se 
află și stilul uneori defectuos de 
muncă al unor organe de asocia
ție care nu afectează suficient 
timp și efort conceperii și or
ganizării acțiunilor politice. Față 
de asemenea neajunsuri, în spi
ritul indicațiilor formulate in 
cuvintarea rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in cadrul con
ferinței. sub conducerea organe
lor și organizațiilor de partid, in 
colaborare cu organele de în- 
vățămînt, vom iniția. în perioa
da imediat următoare, o acțiu
ne largă de elaborare și reali
zare a unui program de măsuri 
care să vizeze îmbunătățirea 
substanțială a muncii asociații
lor.

Mă aflu încă sub puternica 
impresie a cuvântării de astăzi 
a secretarului general al parti
dului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. care marchează o 
reafirmare a dragostei și căldu
rii cu care întreaga societate, 
partidul, conducerea sa, încon
joară tînăra generație, studen
țimea, a spus, la începutul cu
vîntului său, Kovacs Dezideriu, 
președinte al C.UA.S.C. din
I.M.F.  — Tg. Mureș. Ceea ce 
caracterizează activitatea stu
denților din centrul nostru uni
versitar, români, maghiari, ger
mani, înfrățiți in activitatea lor 
de zi cu zi, este totala adeziune 
la politica partidului și statului 
nostru, interesul crescind față 
de pregătirea lor. participarea 
lor conștientă alături de tine
retul județului la îndeplinirea 
in bune condițiuni a sarcinilor 
profesionale.

Legat de acțiunea încadrării 
rapide a specialiștilor in noul 
loc de muncă vorbitorul a ară
tat că este necesară desfășura
rea practicii de vară a .studen
ților de la medicină in circum
scripțiile rurale. Posibilitățile 
de efectuare a activităților 
practice sini, mult ma: mari dc- 
clt la soitalele și policlinicile 
universitare. iar pe de altă par
te. încadrarea viitorului speci
alist în mediul social al satului 
s-ar produce mai rapid.

In educarea prin muncă și 
pentru muncă, un rol important 
au acțiunile de muncă patrioti
că. Activitățile inițiate la înce
putul anului universitar, cit și 
in perioada de vară sînt bine 
primite de studenți. avînd și un 
pronunțat rol formativ.

Referindu-se la stilul de 
muncă al asociațiilor, vorbito
rul a menționat că, cu toate 
că în urma indicațiilor deose
bit de prețioase ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu date cu oca
zia deschiderii actualului an u- 
niversitar, s-au făcut pași în
semnați in direcția activizării 
asociațiilor, incă nu putem vor
bi de un dinamism în cadrul 
organizațiilor noastre, iar struc
tura organizatorică actuală se 
dovedește greoaie.

In încheiere, vorbitorul a a- 
rătat că propunerea de schim
bare a denumirii uniunii noas
tre in U.A.S.C.R., cit și propu
nerea de a se introduce în sta
tut calitatea de membru aso
ciat, implică transformări in 
cadrul asociațiilor, în sensul lăr
girii sferei de preocupări și de 
cuprindere a studenților.

In ultima perioadă în învăță- 
mintul superior au fost elabo
rate o serie de hotăriri inițiate 
și promovate cu deosebi
tă tărie de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — a spus 
prof. univ. Ioan Anton, recto
rul Institutului politehnic din 
Timișoara. Ele vizează pregă
tirea unor importante contin

gente de intelectuali cu temei
nice cunoștințe de specialitate, 
îmbinate armonios cu o largă 
și multilaterală viziune care să 
faciliteze încadrarea lor cu ma
ximă eficiență într-un timp cît 
mai scurt in problematica con
cretă a locului de muncă.

Din multiplele aspecte ale in
tegrării învățămîntului cu cer
cetarea și producția, vorbitorul 
s-a referit la căile utilizate de 
institut în domeniul practicii, al 
cercetării științifice în baza con
tractelor și al proiectării. In a- 
cest sens, printr-o participare 
masivă a studenților și a cadre
lor didactice, am reușit, spriji
niți fiind tot timpul de organele 
județene de partid, ca înitr-un 
timp de 8 luni să terminăm a- 
telierul școală și de prototipuri 
cU profil mecanic și electric, 
cu o investiție de zece milioa
ne lei, care la 1 octombrie 1972 
a intrat în funcțiune.

Este în plină construcție ate
lierul școală și de proiectare al 
Facultății de construcții unde 
aproape 80 la sută din întreaga 
manoperă este executată de stu
denții și cadrele didactice din 
facultate. De asemenea, studen
ții de la Facultatea de chimie 
industrială participă intens la 
construcția unei hale pilot de 
mică producție unde se vor des
fășura o mare parte din activi
tățile practice ale acestora.

O atenție cu totul deosebită 
am acordat și pentru atragerea 
studenților la activitatea de cer
cetare sau proiectare a cadre
lor didactice, pe bază de con
tracte, asigiirîndu-le aceleași 
drepturi morale și materiale, in 
funcție de calitatea și cantita
tea muncii depuse.

Apreciem — a spus în înche
iere vorbitorul — că sînt ne
cesare unele schimbări în opti
ca privitoare la organizarea 
procesului instructiv-educativ. 
Actualele forme ale planurilor 
de Invățămînt, — prea rigide, 
ale orariilor săptămînale — șco

Din cuvintul participanfilor
lărești, care fragmentează prea 
mult activitățile Ce se cer a fi 
concentrate, frinează mersul 
înainte al procesului integrării. 
Ar trebui elaborate studii pen
tru forme mai elastice în orga
nizarea procesului de învăță- 
mînt, în normarea activității 
cadrelor didactice, în crearea 
unei baze materiale adecvate 
care să asigure prezența stu
dentului mai mult în laboratoa
re, în atelierele de proiectare 
alături de cadrele didactice și 
mai puțin la curs și în general 
la formele pasive de invăță- 
mînt.

Exprimindu-și satisfacția pen
tru preluarea de către raport a 
propunerii pornită de la studen
ții bucureșteni, Bontaș Vasile, 
președintele Consiliului U.A.S.C. 
din Universitatea București, a 
spus : Denumirea propusă cores
punde marilor sarcini care ne-au 
fost trasate in conferință de că
tre secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, trăsăturilor definito
rii și opțiunilor politice ale orga
nizației noastre. Studenții Uni
versității din București au de
monstrat că înțeleg răspunderea 
pe care o implică formularea u- 
nei propuneri de schimbare a 
denumirii organizației și în a- 
cest sens au obținut rezultate 
deosebite în sesiunea din febru
arie a acestui an.

Subliniind ideea că organiza
țiile studențești sînt la rîndul lor 
școli ale educației comuniste, 
vorbitorul a precizat : Trebuie 
să depunem in continuare efor
turi pentru ca reprezentanții 
noștri în consilii și senate să fie 
mai activi, să corespundă pe de
plin mandatului încredințat de 
colegii lor. Apreciem ca deose
bit de valoroasă ideea repre
zentării in consiliile profesorale 
și senate a ministerelor, dar cre
dem că procesul de integra
re invățămint-cercetare-pro- 
ducție comportă și aspectul ur
mător : ni se pare firesc să e- 
xiste și o reprezentare a facul
tăților in colegiile ministerelor 
de resort. Propunem ca în cole
giul Ministerului Educației și 
învățămîntului, pe lingă preșe
dintele Consiliului Uniunii Aso
ciațiilor Studenților Comuniști 
din România să fie desemnat și 
un reprezentant student.

Integrarea deplină a fiecărui 
student in organizația din care 
face parte presupune o atenție 
permanentă a colectivelor stu
dențești față de problemele fie
căruia din membrii săi. față de 
modul in care se îndeplinesc 
sarcinile. Propunem ca toate a- 
baterile de la disciplina univer
sitară să facă obiectul dezbate
rilor din anii de studiu în așa 
fel incit organizai ia studențeas
că să nu rămână martor pasiv al 
măsurilor stabilite de conduce
rile facultăților și institutelor.

Este necesar totodată ca in li
cee să se dea dovadă de o mai 
mare exigență la primirea in 
rindurile Uniunii Tineretului 
Comunist, să se evite tratarea 
„școlărească“ a activității de or
ganizație pentru ca în felul a- 
cesta să se realizeze o mai pu
ternică ancorare a elevilor in 
viața de organizație, una din 
premisele bunelor rezultate in 
activitatea asociațiilor studen
ților comuniști.

Doresc să informez confe
rința — a spus în cuvintul 
său Andrei Marga, președintele 
C.U.A.S.C. din Universitatea 
„Babeș-BoIyai‘‘-CIuj, — că stu
denții centrului nostru univer
sitar — români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități — 
sub îndrumarea organizațiilor 

de partid, acționînd în lumina 
indicațiilor prețioase date de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cu ocazia deschiderii actualu
lui an universitar, s-au impli
cat cu deplină hotărire și res
ponsabilitate in perfecționarea 
întregului proces instructiv- 
educativ, în conceperea și des
fășurarea propriei lor activități 
de educație comunistă. Măsu
rile inițiate de conducerea de 
partid in scopul unei hotărite 
îmbunătățiri a muncii politico- 
ideologice constituie cadrul real 
și oferă jaloanele de inestima
bilă însemnătate pentru activi
tatea noastră, conturînd tot
odată obligații politice și etice 
substanțial sporite pentru fie
care membru al organizației 
studențești revoluționare.

Subliniind necesitatea înlă
turării paralelismelor existente 
în acțiunile politico-ideologice 
și tematica cursurilor de științe 
sociale, vorbitorul a arătat că, 
pe lingă unele progrese în ac
tivitatea politico-ideologică, ac
tivitatea asociațiilor nu răs
punde încă in suficientă mă
sură cerinței de a imprima 
un caracter permanent preocu
părilor individuale ale studen
tului, pentru formarea și con
solidarea culturii sale politice. 
Se impune asimilarea în pla
nul activității politico-ideolo
gice a asociațiilor, a unor pre
ocupări precise pentru cunoaș
terea operelor fundamentale 
ale filozofiei noastre, pentru 
popularizarea și lectura scrieri
lor privind istoria și politica 
partidului nostru.

în încheiere vorbitorul a ex
primat hotărirea studențimii 
clujene de a transpune cit mai 
bine în viață indicațiile tovară
șului Nicolae Ceaușescu, expri
mate în cuvintarea sa rostită 
la cea de-a IX-a Conferință a 
U.A.S.C.R.

Una din direcțiile principale 
ale politicii partidului nostru in 
domeniul dezvoltării învăță

mîntului superior, direcție Su
bliniată pregnant de conducăto
rul partidului nostru și in acest 
forum, o constituie integrarea 
acestuia cu cercetarea și pro
ducția — a spus ing.AIexandru 
Roșu, director general al grupu
lui de uzine „23 August“ din 
Capitală. în aceeași ordine de 
idei se cuvine să relevăm și 
deosebita importanță a hotărî- 
rii adoptate de recenta plenară 
a C.C. al P.C.R. — la inițiativa 
tovarășului Nicolae Ceaușescu
— privind repartizarea Ia sta
giu, după absolvire, a tinerilor 
specialiști în mod deosebit in 
unități care le pot asigura o 
formare corespunzătoare.

Prima legătură directă a stu
dentului, viitor inginer, cu uzi
na o constituie stagiul de prac
tică. O practică eficientă insă 
se poate realiza numai dacă 
studenții primilor ani de facul
tate vor lucra efectiv la mașini 
și instalații. Se pot creea con
diții pentru aceasta, dacă și 
Ministerul Educației și învăță
mîntului va găsi posibilități de 
eșalonare a practicii pe toată 
perioada anului. Munca efecti
vă în producție a studenților 
va fi încurajată dacă vom re
zolva împreună și modalitatea 
remunerării lor.

A permite unor semiprofesio- 
niști să lucreze la mașini si u- 
tilaje de complexitate ridicată 
necesită un minim obligatoriu 
de pregătire care trebuie reali
zată in prealabil în atelierele 
facultăților. Și întreprinderilor 
le revine sarcina de a contribui 
mai mult, mai concret la dota
rea acestor ateliere cu mașini 
și utilaje.

Studenții din ultimii doi ani 
de studii pot și trebuie să lu
creze. in perioada practicii, în 
cercetare și proiectare, iar pro
iectul de diplomă să reprezinte 
un adevărat test pentru capa
citatea fiecărui absolvent de a 
începe o muncă specializată.

Ținind seama de faptul că 
noul cadru legislativ creează 
planului o perspectivă din ce 
în ce mai largă, s-ar putea tre
ce, treptat, la repartizarea vii
torilor ingineri incă din anul IV
— in întreprinderile în care 
vor lucra sau in cele in care 
vor trebui să-și efectueze sta
giul înainte de a-și începe ac
tivitatea in unități noi. Consi
der că ar fi util să se instituie 
sistemul de burse pentru stu
denți, acordate prin centrale 
industriale și întreprinderi.

In încheiere vorbitorul a su
gerat stabilirea și intensifica
rea contactelor și a colaborării 
între asociațiile studenților și 
organizațiile U.T.C. din între
prinderi, viitoarele locuri de 
muncă ale studenților.

Calde cuvinte adresate nouă, 
studenților, de către conducă
torul iubit al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu în des
chiderea lucrărilor conferinței,
— a arătat Mari» Onofriciuc, 
secretara Consiliului A.S.C. din 
Institutul pedagogic Constanța
— își găsesc in conștiința mea, 
în conștiința tuturor colegilor 
mei. adeziune și considerație 
care ne creditează angaja
rea în realizarea sarcinilor 
ce ne revin.

în continuare vorbitoarea a 
spus : mă fac purtătoarea de 
cuvint a studenților unui insti
tut pedagogic, al cărui profil 
este de a pregăti cadre de spe
cialitate capabile a se angaja 
plenar, cu toate potențele mo
rale și spirituale în viitoarea 
muncă de formare și educare 

a tinerei generații. Răspunzînd 
înaltei exigențe pe care o re
clamă o asemnea muncă și care 
presupune pregătirea unor ab
solvenți cu trainice convingeri 
politice, cu cunoștințe de spe
cialitate, cu o înaltă ținută eti
că, studenții institutului nostru 
își perfecționează zi de zi pre
gătirea.

Și așa după cum afirma to
varășul Nicolae Ceaușescu la 
consfătuirea cu cadrele didacti
ce din învățămintul superior 
care predau științele sociale, 
datoria care ne revine nouă, 
viitori profesori, este de a for
ma la elevi o înaintată conști
ință, de a modela caractere în 
scopul promovării în Învăță
mântul imediat superior a unei 
generații capabile să răspundă 
efectiv la toate chemările con
ducerii de partid și de stat, aie 
patriei.

După ce a raportat conferin
ței cîteva din modalitățile uti
lizate de Consiliul A.S.C. al in
stitutului pentru pregătirea mul
tilaterală a studenților în vede
rea integrării in viitoarea pro
fesie, vorbitoarea a spus in în
cheiere : perspectiva pe care o 
deschid recentele îmbunătățiri 
aduse profilului institutului 
este în măsură să răspundă ho
tărârii Consiliului A.S.C. și a 
conducerii institutului de a nu 
precupeți nici un efort în solu
ționarea problemei integrării 
absolventului in atmosfera sa
tului.

Integrarea este aplicabilă nu 
numai în măsurile de legare a 
învățămîntului cu practica, cu 
producția — a spus în cuvintul 
său Sorin Stanciu, vicepre
ședinte al C.U.A.S.C. din Uni
versitatea Craiova. Noi realizăm 
această integrare și pe planul 
acțiunilor cultural-educative ini
țiate și organizate de asocia
ția noastră.

Legătura cu practica, cu viața, 
in multitudinea ei de aspecte, 
se realizează și prin buna cu

noaștere a tinerilor dintr-o lo
calitate, prin colaborare și ac
țiuni comune. Ținind seama de 
acestea, activitatea culturală se 
desfășoară împreună cu tinerii 
din întreprinderile unde fac 
P’-actică studenții.

Actualmente, toate cele zece 
facultăți ale universității Cra- 
iovei posedă formații artistice 
reprezentînd mai multe genuri, 
astfel incit fiecare facultate 
poate susține acum, indepen
dent, un spectacol artistic pro
priu. înfăptuind acest lucru, 
sintem pe cale să realizăm ceea 
ce ne propusesem de mai multă 
vreme, o stagiune artistică stu
dențească permanentă. Dar e- 
xistă și un impediment : stu
denții craioveni nu dispun de 
o sală de spectacole proprie. 
Dotarea centrului nostru uni
versitar, sub aspect cultural, de 
către Comitetul Executiv al 
U.A.S.C.R.,nu a fost la nivelul 
necesităților. Avem convingerea 
că într-un fel trebuie să fie a- 
jutat un centru universitar cu 
o tradiție de zeci de ani, si în- 
tr-alt fel unul a cărui vîrstă nu 
a depășit declt cu puțin jumă
tatea unui deceniu

In încheierea cuvîntului său. 
vorbitorul a făcut mai multe 
propuneri în vederea dezvoltă
rii activității culturale a asocia 
fiilor studenților comuniști.

Luând cuvintul, Men'll Terezia, 
membră în Consiliul U.A.S.C. 
din Institutul politehnic Timi
șoara, a spus : Trăiesc sub im
presia deosebită a cuvintărij 
emoționante, de o excepțională 
valoare teoretică si practică, 
rostită In fața conferinței noas
tre de către conducătorul parti
dului și statului, cel mai iubit 
fiu al poporului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Aceasta este 
încă o dovadă a prezenței, grijii 
și sprijinului de neprețuit al 
conducerii de partid și de stat 
în munca și viața studențimii, 
a întregului tineret al patriei 
noastre.

Cu privire la triada funda
mentală Invățămtnt-cercetare- 
producție, a subliniat vorbitoa
rea, consider că numai caracte
rul accentuat creativ. vizind 
aplicabilitatea directă In pro
ducție, a procesului de tnvăță- 
mint poate asigura transferul 
rapid al inteligenței in produse, 
cerut și in viitor de economia 
națională.

Precizind că un aspect de 
mare importanță îl constituie 
depășirea fazei, de multe ori 
didactice, a activităților aplica
tive, vorbitoarea s-a referit la 
rolul ce revine in această pri
vință asociațiilor studenților 
comuniști, care, împreună cu 
conducerile facultăților, sînt da
toare să găsească soluții de uni
ficare în timp ca tematică, in 
funcție de specificul disciplinei.

Vorbitoarea a propus Înfiin
țarea, la nivel național, a unui 
organism de valorificare com
plexă a întregului potențial 
creativ al studenților.

Trăim și muncim împreună, 
în centrul nostru universitar, 
cu drepturi și îndatoriri egale, 
studenți români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități, a 
spus in încheiere vorbitoarea. 
Vă asigur de atașamentul nos
tru entuziast, al tuturor, față de 
politica Partidului Comunist 
Român. Conferirea prin statut, 
fiecărui membru al organizației 
noastre, a înaltei calități de co
munist, reprezintă sporirea exi
genței față de muncă și viață 
a fiecăruia din noi.

Prin grija partidului și sta
tului, a menționat în cuvintul 
său Horia Bolboceanu, preșe
dinte al Consiliului A.S.C. din 
I.A.T.C. București, institutele 
de artă beneficiază în prezent 
de un corp profesoral valoros, 
planuri de invățămînt și pro
grame analitice moderne, ce 
sînt îmbunătățite necontenit, jn 
concordanță cu cerințele cultu
rii noastre socialiste. în acest 
cadru, studenții Institutului de 
artă desfășoară o muncă inten
să și pasionantă pentru a cu
noaște în profunzime tehnicile 
de creație, pentru a-și desăvir- 
și pregătirea profesională și po
litică în ansamblul unor măsuri 
eficiente de legare cu practica 
producției artistice, cu viața, 
așa cum de altfel ne îndemna 
azi tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în cuvintul său. In procesul de 
ridicare a conștiinței socialiste 
a maselor, — a subliniat vorbi
torul — o atenție tot mai mare 
este conferită tineretului stu
dios, atenție ce impune q.u deo
sebire perfecționarea pregătirii 
lor profesional-politice, necesita
tea exercitării responsabile de 
către asociația noastră a atribu
țiilor ce-i revin pe linia transfor
mării ei in adevărată școală de 
educație comunistă a membrilor 
săi, a tuturor studenților. Fără 
îndoială, sintem deplin conști
enți că există încă deficiențe de 
organizare, acțiunile noastre nu 
sint întotdeauna interesante, cl 
de multe ori formale, slab pre
gătite, nu dinamizează masa de 
studenți. Angajareâ insuficientă 
Ia acțiunile cu caracter politico- 
educativ ale asociațiilor noas
tre, delăsarea manifestată de că
tre unii membri ai activului or
ganizației noastre, preocupările 
îngust profesionaliste, tendințele 
de individualism, de vedetism 
încă se mai manifestă la unii 
studenți de la arte.

Cerințele actuale, mereu cres
cânde ale societății reclamă un 
studiu serios și o muncă extrem 

de asiduă bazată pe un principiu 
azi reafirmat cu tărie de tova
rășul Nicolae Ceaușescu : lega
rea tot mai strînsă a invăță- 
mintului de practică, de pro
ducție.

Președintele consiliului A.S.C. 
din Institutul pedagogic Oradea, 
Pavel Crișan, a subliniat in 
cuvintul său că prezența la lu
crările conferinței a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. a conducă
torilor de partid si de stat, ex
primă grija deosebită pe care 
conducerea partidului și statului, 
secretarul general al partidului o 
manifestă față de tinăra genera
ție, față de studențime.

Vorbitorul a spus, în continua
re, că, in centrul preocupărilor 
consiliului A.S.C. din Institutul 
pedagogic Oradea stă legarea 
pregătirii profesionale a studen
ților de exigentele viitoarei lor 
meserii. In acest sens, de o de
osebită eficiență s-au dovedit 
vizitele făcute la școlile din ju
deț, în care lucrează absolvenții 
institutului, studenții venind 
astfel în contact cu specificul 
muncii pe care o vor desfășura 
după terminarea facultății. Prin
tre acțiunile imediate, a men
ționat contribuția însemnată pe 
care o au asociațiile studenților 
comuniști in antrenarea fiecărui 
student de a conduce activități 
ponierești la școlile din mediul 
rural. Ținînd cont de unele re
glementări cu privire la organi
zarea invățămintului și cunos- 
cind faptul că Institutul pedago
gic pregătește cadre pentru 
mediul rural, vorbitorul a pro
pus ca acțiunea inițiată în anii 
trecuți privind dubla speciali
zare să fie generalizată, ceea ce 
ar asigura repartizarea și folo
sirea mai rațională și mai efi
cientă a potențialului didactic.

Prezența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la conferința noas
tră — a spus Rada Tiga, 
vicepreședintă a Consiliului 
U.A.S.C. din Universitatea „A- 
lexandru Ioan C.uza“ Iași — con- plină destituie o mărturie

Semnificație a încrederii și pre
țuirii de care ne bucurăm noi, 
studenții și, in același timp, un 
puternic și mobilizator îndemn, 
pentru intensificarea eforturilor 
organizației noastre revoluțio
nare la munca întregului popor 
de înfăptuire a programului 
Partidului Comunist Român.

Deși asociațiile noastre în an
samblul lor au avut o atitudine 
combativă împotriva absențelor, 
a studiului in asalt, a unor aba
teri de la regulamentul de ac
tivitate profesională, totuși, in 
cadrul unor ani și grupe mai 
există o insuficientă preocu
pare față de pregătirea profe
sională și, mai ales, față de 
conștientizarea masei de stu
denți, in vederea raportării ac
tivității fiecăruia la imperati
vele societății noastre. în spi
ritul celor . spuse de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu azi. recunosc 
că nu am acționat cu destulă 
hotărire pentru înlăturarea 
unor asemenea neajunsuri.

Reținind din cuvintele secre
tarului general al partidului 
indicațiile cu valoare de pro
gram pentru noi toți, asociațiile 
studenților comuniști din Uni
versitatea „Alexandru Ioan 
Cuza“. își vor spori eforturile 
pentru îndeplinirea sarcinilor 
ce ne revin, în afirmarea aso
ciațiilor ca adevărate organiza
ții revoluționare ale studenților 
comuniști.

Ca și toți ceilalți studenți — 
a subliniat in cuvintul său 
Constantin Rădoi, vicepreședin
te al Consiliului A.S.C. din Insti
tutul pedagogic Bacău — însu
flețiți de avântul creator al în
tregului nostru popor, sub con
ducerea înțeleaptă a partidu
lui, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu personal, și studen 
țimea comunistă băcăoană ob
ține an de an succese tot maf. 
frumoase in pregătirea profe
sională și politică.

In continuare, vorbitorul a 
menționat cîteva din problemele 
ce preocupă studențimea bă
căoană și de a căror rezolvare 
depinde profilul viitorului pro
fesor — absolvent al institutu
lui — care va lucra în mediul 
sătesc, nu numai la catedră, ci 
și ca activist pe tărîm obștesc 
A fost sprijinită cu entuziasm 
inițiativa comitetului de partid 
și a conducerii institutului, în 
organizarea a 20 brigăzi știin
țifice formate fiecare din 8—10 
studenți și cadre didactice, ca
re, în colaborare cu comitetul 
județean de cultură și educație 
socialistă, au luat în patronaj 
10 cămine culturale din județ.

Activitatea noastră de pro
pagandă în mediul sătesc se 
integrează în munca de cerce
tare științifică. In acest sens, 
se efectuează cercetări sociolo
gice complexe care urmăresc, 
în primul rînd, cunoașterea ni
velului cultural-artistic și pre
ferințele tineretului din mediul 
sătesc. Pe baza acestei modeste 
experiențe, sperăm că acțiu
nile la care m-am referit vor 
da posibilitate unui număr tot 
mai mare de studenți să cu
noască realitățile mediului să
tesc în care își vor desfășura 
activitatea, după absolvirea in
stitutului.

Definind locul și rolul școlii 
superioare din România, Auro
ra Torsin. vicepreședintă a Con
siliului A.S.C. clin Institutul de 
subingineri Baia Mare a arătat 
că pe linia recomandărilor se
cretarului general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
făcute cu ocazia vizitei sale în 
institutul băimărean la înce
putul noului an universitar, aso
ciațiile au trecut la perfecționa
rea integrării învățămîntului In 
exigențele cercetării aplicative 
consacrată nemijlocit produc
ției materiale. Pe lingă prac
tica șăptămînală pe care o e- 
fectuează .studenții la mina 
Herja, orele de lucrări la u- 
ne-le discipline de specialitate se 
realizează, de asemenea, în 
subteran, la diferite mine. A- 
cest mod de desfășurare a prac
ticii s-a bucurat de o bună pri
mire din partea studenților. 
Relevind citeva inițiative pro
prii pe linia apropierii învăță

în timpul unei pauze a lucrărilor Conferinței.
Foto: GH. CUCU

mîntului de producție, ca rea
lizarea unei „mine-școală“, pa
tronată de institut cu o micro- 
producție anuală de 600 tone 
minereuri, autodotarea labora
toarelor, vizite de documentare 
la diferite unități miniere din 
județ și din țară etc, vorbitoa
rea a arătat că, totuși, perioa
da practicii de vară nu este u- 
tilizată in modul cel mai efi
cient. Referindu-se la primii 
pași în activitatea de cercetare 
științifică studențească în ca
drul institutului, vorbitoarea a 
spus : dorim să ridicăm activi
tatea de cercetare științifică 
studențească pe trepte cît mai 
înalte ; in acest scop dorim să 
organizăm la Institutul de sub
ingineri o filială a Centrului 
de cercetări, studii și proiectări 
pentru minereuri metalifere 
din Cluj.

Este știut de toți studenții 
din țara noastră, a menționat 
Ion Machedon. președinte al 
Consiliului A.S.C. de la Facul
tatea de silvicultură — Universi
tatea Brașov, că prezenta Con
ferință constituie un moment 
important al activității noastre, 
un moment al bilanțurilor rea
lizărilor noastre.

Facultatea de silvicultură și 
exploatarea pădurilor, prin pro
filul ei unic, ocupă un loc 
oarecum aparte in procesul 
integrării. Un aport deosebit îl 
aduc cercurile științifice din fa
cultate care preiau teme prevă
zute în contractele facultății cu 
alte instituții. Putem aminti o 
serie de lucrări executate de 
studenți în cadrul cercului de 
meteorologie sau proiectele și 
temele pe bază de contract cu 
T.C.M.-ul privind construcția 
de drumuri și instalații fores
tiere.

Este adevărat că pentru a 
putea privi dintr-un unghi real 
realizările, cit și neimplinirile j 
din domeniul integrării nu tre
buie trecută cu vederea com
plexitatea acestui proces, mul
tiplele implicații pe care le 
presupune. Existînd deja o ex
periență în domeniul cooperării 
cu uzina „Tractorul“ s-a căutat 
extinderea acesteia cu celelalte’ 
întreprinderi din oraș sau din 
afara acestuia. De exemplu, 
s-au inițiat și extins legăturile 
cu uzinele „Steagul Roșu“, 
I.C.P.A.T., Uzina „Precizia“ din 
Săcele.

în încheiere, după ce a subli
niat că se impune o legătură 
mai strînsă intre asociațiile 
studenților comuniști și organi
zațiile U.T.C. din întreprinderi, 
vorbitorul a asigurat confe
rința că studenții brașpveni 
sint hotărîți să transpu
nă în fapte sarcinile ma
jore trasate studențimii de 
partidul și statul nostru, de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
personal, în cuvintarea rostită 
la Conferință.

Perfecționarea practicii în 
producție a făcut, in principal, 
obiectul cuvîntului rostit de 
Ștefan Radu, președintele con
siliului A.S.C. al Facultății de 
mecanică de Ia Institutul poli- 
tehnio Galați, care a arătat 
că grupuri de 3—4 studenți au 
fost repartizați pe lingă mun
citori cu înaltă calificare, ceea 
ce a permis însușirea unor me
serii (strungari, lăcătuși, su
dori). «în continuare vorbitorul 
s-a referit la rezultatele unei 
experiențe pozitive : angajarea 
studenților în timpul efectuării 
practicii productive.

Cercetarea științifică studen
țească, a precizat, în altă ordi
ne de idei, studentul gălățean, 
a cunoscut și cunoaște o con
tinuă orientare spre rezolvarea 
unor probleme concrete, legate 
de activitatea întreprinderilor 
și de autodotarea laboratoare
lor institutului. în această pri
vință un salt calitativ deosebit 
îl constituie înființarea Centru
lui științific de studii, cercetări 
și proiectări, care are aproape 
un an de activitate.

în încheiere, a spus vorbito
rul, dați-mi voie ca în numele 
studenților gălățeni să-mi ex
prim acordul cu noile preve
deri ale statutului ți cu noua 
denumire a uniunii, care con
sfințește o realitate obiectivă, 
aceea a existenței studentului- 
comunist.
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noastre un profund spirit revo
luționar, comunist, de a acționa 
cu și mai multă fermitate, pe 
măsura entuziasmului și forțe
lor noastre, pentru înfăptuirea 
neabătută a programului parti
dului de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate.

Studențimea patriei vă mulțu
mește din toată inima pentru 
orientările de excepțională în
semnătate date învățămîntului 
superior, pentru condițiile mi
nunate de studiu și viață de 
care dispune, ca rezultat al a- 
tenției și eforturilor partidului, 
ale clasei muncitoare si între
gului nostru popor. Studenți
mea patriei vă este profund 
recunoscătoare pentru contribu
ția dumneavoastră remarcabilă 
ja elaborarea și înfăptuirea po
liticii partidului, pentru dina
mismul pe care-I imprimați 
dezvoltării economice și sociale 
a patriei, pentru abnegația cu 
care vă dăruiți împlinirii celor 
mai înalte aspirații ale poporu
lui și militați pentru așezarea 
relațiilor din societatea noastră 
pe baza principiilor eticii și e- 
chității socialiste. Sîntem mîn- 
dri că dumneavoastră, cel mai 
iubit fiu al poporului, persona
litate proeminentă a vieții po
litice internaționale, acționați 
neabătut pentru promovarea 
spiritului de justiție în relațiile 
dintre state și popoare, pentru 
cauza socialismului, păcii și pro
gresului social în lume.

Pentru toate acestea, pentru 
tot ceea ce faceți în perma
nență, scrutînd cu optimism și 
cutezanță viitorul, reprezentan
ții tineretului studios vă aduc 
prinosul lor de recunoștință 
fierbinte și vă asigură că vor 
confirma prin fapte de muncă 
hotăiîrea lor nestrămutată de a 
participa activ la propășirea pa
triei, la realizarea aspirațiilor 
și năzuințelor națiunii noastre, 
de edificare a socialismului si 
comunismului pe pămîntul 
României“.

Studente și studenți aduc în 
sală drapelele Partidului Co
munist Român, Republicii So
cialiste România și Uniunii Ti
neretului Comunist. în această 
atmosferă solemnă, cei prezenți 
interpretează imnul „Steagul 
partidului" și cîntecul patriotic 
„Tricolorul“ Răsună puternice 
aolauze, se dă glas cu genero
zitate și elan tineresc senti
mentelor de adine atașament, 
de adeziune unanimă a studen- 
țimii la politica marxist-leni- 
nisță, internă și externă a par
tidului și statului, hotărîrii sale 
dsa milita pentru înflorirea pa
triei — Republica Socialistă 
România.

Sînt alese apoi prezidiul și 
celelalte organe de lucru.

în prezidiul Conferinței au 
fost aleși i

Ion Traian Ștefănescu — 
prim secretar al C.C. al U.T.C., 
ministru pentru problemele ti
neretului, președintele Consi
liului U.A.S C.R. : Acostoaei Va- 
sile — student, președinte al 
Consiliului A.S.C. din Facultatea 
de zootehnie. Institutul agrono
mic Iași ; Boștină Constantin 
■— secretar al Consiliului 
U.A.S.C.R., Brânzan Ion — 
— student, președinte al Consi
liului A.S.C. din Facultatea de 
industria lemnului, Universita
tea Brașov ; Ceaușescu Nicu — 
student. Universitate, vicepre
ședinte al Consiliului U.A.S.C. 
din Centrul universitar Bucu
rești : Cimporescu Măriuța — 
studentă, vicepreședintă a Con
siliului A.S.C. din Facultatea de 
horticultura, Universitatea Cra- 
jova : Cioară Floare — studen
tă, șefă de comisie la Consiliul 
A.S.C. din Institutul oedagogic 
Oradea : Doca Gheorghe — se
cretar a) Consiliului U.A.S C.R.; 
Moga lucian — student, 
vicepreședinte al Consiliu

LUCREȚIA LUSTIG

bine, 
consi- 
la tot 
patria

Gînduri din amfiteatrul politic 
studențimii

Atmosferă tinerească. Op
timism. Discuții aprinse, pa
sionante. A fost de-ajuns să 
se întîlnească cîteva sute de 
studenți — cei mai buni din
tre cei mai buni — și, din- 
tr-odată. sala de ședințe a 
Palatului Marii Adunări Na
ționale s-a transformat in
tr-un autentic amfiteatru al 
tinereții. Amfiteatrul tinereții 
responsabile, care traversează 
frumoșii ani ai studenției cu 
gîndul la țară, la popor, la 
partid. Și din nou. la tribună 
a urcat Omul, Comunistul, 
care și azi. ca-n atîtea dăți. a 
venit în mijlocul lor, a stu
denților, să-i asculte, să le cu
noască mai îndeaproape pre
ocupările și să li se adreseze 

general al 
Nicolae

Condu- 
înfăți- 

trebuie 
program 
care în- 

inima. 
repetat . 

poporul“,

— secretarul 
partidului, tovarășul 
Ceaușescu.

Se notează febril. 
Ctitorul partidului le 
șează gînduri care 
reținute — gînduri 
de activitate, gînduri 
flăcărează mintea și 
Se scandează 
„Ceaușescu și 
„Ceaușescu si studenții“. Da. 
așa este. Secretarul general 
a venit și azi, ca-n alte dăți. 
să le spună lor, celor câteva 
sule, ca mesaf pentru toți cei 
150 000. că au muncit 
că ei. studenții se pot 
dera participant! activi 
ce se înfăptuiește în 
noastră, pentru că ei, alături 
de clasa muncitoare, sub con
ducerea partidului, pun ceva 
din entuziasmul și elanul ti
neretului la temelia fdurtrii 
societății socialiste multilate
ral dezvoltate.

Să fim, dar. de acord cu 

lui U.A.S.C. din Institutul de 
mine Petroșani, Radu Ștefan — 
student, președinte al Consiliu
lui A.S.C. din Facultatea de me
canică, Institutul politehnic 
Galați ; Roșea Ana Maria — se 
cretară a Consiliului U.A.S.C.R. ; 
Sava Eugeniu — student, secre
tar ai Consiliului U.A.S.C. din 
I.M.F. Tg. Mureș : Szanto Geor- 
geta Paula — studentă I.M.F., 
membră în Biroul Consiliului 
U.A.S.C. din Centrul universitar 
Cluj ; Torsin Aurora — studen
tă, vicepreședintă a Consiliului 
A.S.C. din Institutul de subin- 
gineri Baia Mare ; Wendi Tere
zia — studentă, membru al 
Consiliului U.A.S.C. din Insti
tutul politehnic Timișoara

în unanimitate, a fost adop
tată următoarea ordine de zi a 
Conferinței :

1. Raportul Consiliului Uniu
nii Asociațiilor Studenților Co
muniști din România cu privi
re Ia activitatea dintre Confe
rința a VlII-a și Conferința a 
IX-a si sarcinile de viitor în 
pregătirea profesională și edu
carea comunistă a tineretului 
universitar ;

2. Raportul Comisiei de cen
zori :

3. Adoptarea unor modificări 
la Statut :

4. Alegerea noului Consiliu și 
a Comisiei de cenzori.

Primit cu puternice ovații și 
urale, a luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvîntarea secretarului gene
ra] al partidului a fost sublini
ată, în repetate rînduri, cu vii 
și îndelungi aplauze, care, la 
sfirșitul expunerii, nu contenesc 
minute în șir. Cei prezenți scan
dează necontenit „Ceaușescu- 
P.C.R.", „Ceaușescu și poporul“. 
„Ceaușescu și studenții“. Se aud 
aclamații, urale. Studenții își 
manifestă direct, apropiat, dra
gostea. atașamentul lor nețăr
murit față de secretarul gene
ral al partidului, față de Par
tidului Comunist Român, an
gajamentul de a răspunde aten
ției cu care sînt înconjurați de 
întregul popor prin rezultate 
deosebite în studiu, în munca 
și în viața lor, de a se condu
ce neabătut în activitatea lor 
după normele vieții și muncii 
comuniștilor, eticii și echității 
noastre socialiste.

în numele participanților. al 
întregului tineret universitar, 
primul secretar al C.C. al 
U.T.C. a mulțumit pentru a- 
precierile si indicațiile date ac
tivității Asociațiilor Studenților 
Comuniști : Vă asigurăm, tova
rășe secretar general, că. pe loa
za sarcinilor pe care ni le-ați 
trasat, a observațiilor critice, 
vom realiza o analiză exigentă a 
activității desfășurate de orga
nizația noastră revoluționară în 
ultimii doi ani. vom stabili mă
surile necesare pentru îmbună
tățirea radicală a stilului nos
tru de muncă, astfel în-ît fie
care organizație să devină in
tr-adevăr un colectiv de luptă 
pentru educarea comunistă a 
studenților, pentru înfăptuirea 
sarcinilor puse de partid în fa
ța tnvătămintului nostru supe
rior. în acest cadru, se înscrie, 
de altfel, și propunerea însuși
tă cu deosebit entuziasm de în
treaga studențime privind 
•schimbarea denumirii organiza
ției noastre în Uniunea Asocia
țiilor Studenților Comuniști din 
România, denumire care, expri
mând în mod nemijlocit carac
terul revoluționar al organizați
ei. trăsăturile moral-politioe ale 
studențimii, semnifică botărirea 
tineretului universitar de a se 
forma .în spiritul normelor vie
ții si muncii comuniștilor, de 
a dobîndi o temeinică pregătire 
pentru muncă si viață.

Vă încredințăm că studenții

Traian Zaharescu, student In 
Institutul de construcții din 
București și să-l dăm dreptul 
lui și tuturor colegilor, să fie 
mîndn că în carnetul de stu
dent, alături de note, pot 
trece, ca simbol și rnotto al 
anilor de învățătură, aceste 
cuvinte de laudă. Pentru că 
ele le dau forța și ambiția 
autodepășirii. Iar forța și am
biția trebuie neapărat să 
existe. întrucît din același 
gînd comunist au venit spre 
ei nu numai laude, ci și obli
gațiile studenției contem
porane acestor vremi, acestei 
societăți. Sînt, însă, obligații 
pentru care receptivitatea re
prezentanților amfiteatrelor 
este foarte largă, — și ele 
trec prin suflet, și se transfor
mă în angajament.

E tonic — și lucrul acesta 
ni-l confirmau în pauză mai 
mulți studenți, ca și cei care 
au urcat la tribuna dezbate
rilor — să vezi că în fața ta 
vine, reprezentînd partidul, 
poporul, un mare comunist, 
și se angajează în dialog cu 
tine, tinăr de 20 de ani, des
pre destinele țării, ale. învă- 
fămîntubii. ale tineretului. Iți 
explica limpede pentru ce te 
pregătești, pentru ce ' 
care-ți va fi viitorul 
rolul tău în făurirea 
viitor. Iți 
treburilor 
iată, prin 
popor, să 
nai hotărîtor, cu mult înainte 
de termen.
grijă. asta

înveți, 
și care-i 

acestui 
înfățișează mersul 
în România, anga- 
unîrea întregului 
realizeze un cînci-

Asta înseamnă
, înseamnă un

generos avans de încredere. 
Asta înseamnă implicare.

Credem că lulia Benedek 
— studentă In Universitatea

patriei sînt hotărîți să se pre.- 
gătească asiduu, la înălțimea 
exigențelor imprimate de con
ducerea partidului, de dumnea
voastră personal. dezvoltării 
noastre economice și sociale, în 
vederea integrării lor active în 
producție, pentru a contribui 
cu tot elanul la efortul între
gului popor de a înfăptui cin
cinalul înainte de termen, de 
a da viață programului de fă
urire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate.

Ca fii ai poporului, ca gene
rație de intelectuali care își da
torează condiția sa transformă
rilor înnoitoare ale socialismu
lui. grijii conducerii partidului, 
vă făgăduim, mult iubite tova
rășe secretar general, că vom 
face din exemplul strălucit ai 
vieții și activității dumneavoas
tră, închinată fericirii poporu
lui, propriul nostru crez, că 
vom munci neobosit să ducem 
mai departe înfăptuirile înain
tașilor, ale generației de comu
niști pe care o reprezentați cu 
cinste în fruntea partidului și 
statului nostru.

In continuarea lucrărilor, to
varășul Ion Traian Ștefănescu 
a prezentat Raportul Consiliu
lui Uniunii Asociațiilor Studen
ților Comuniști din România.

Raportul Comisiei de cenzori 
a fost expus de tovarășul Paul 
Bran.

Conferința a trecut, apoi, la 
dezbaterea generală a probleme
lor înscrise la ordinea de zi. Au 
luat cuvîntul : Ion Sasu, preșe
dintele Consiliului U.A S.C.- 
București, Lucian Moga, vice
președintele Consiliului U.A.S.C.
— Institutul de mine Petroșani, 
Mihai Timofte, președintele Con
siliului U A S.C.-Iași, Kovacs De- 
zideriu, președintele Consiliului 
U.A.S.C.-I.M.F. Tg. Mureș, loan 
Anton, rectorul Institutului poli- 
tehnic-Timișoara, Vasile Bontaș. 
președintele Consiliului U.A.S.C.
— Universitatea-Buciirești ; An
drei Marga, președintele Consi
liului U A.S.C. — Universitatea 
„Babeș-Bolyai“-Cluj ; Alexan
dru Roșu, director general al U- 
zinelor „23 August"-București ; 
Maria Onofriciuc, secretara Con
siliului A.S.C. din Institutul pe- 
dagogic-Constanța ; Sorin Stan- 
ciu, vicepreședinte al Consiliu
lui U.A.S.C. — Universitatea 
Craiova ; Terezia Wendi, mem
bru al Consiliului U.A.S.C. — 
Institutul Politehnic Timișoara; 
Horia Bolboceanu, președin
te al Consiliului A.S.C. — 
I.A.T.C București : Pavel Cri- 
șan, președintele Consiliului 
A.S.C. din Institutul pedagogic
— Oradea ; Țiga Rada, vicepre
ședintele Consiliului U.A.S.C. — 
Universitatea Iași ; Constantin 
Rădoi, vicepreședinte al Consi
liului U.A.S.C. — Institutul pe
dagogic din Bacău ; Aurora Tor
sin, vicepreședinte al Consiliului 
A.S.C. din Institutul de subingi- 
neri — Baia Mare ; Ion Mache- 
don. președinte al Consiliului 
A.S.C al Facultății de silvicul
tură a Universității din Brașov; 
Ștefan Radu, președintele Con
siliului A.S.C. din Facultatea de 
mecanică.« Institutului politeh
nic — Galați.

Pentru a se crea posibilitatea 
unui număr cit mai mare de de
legați și invitați de a participa 
la discuții, la fundamentarea 
măsurilor și hotăririlor confe
rinței. lucrările s-au desfășurat, 
în continuare, pe comisii, pentru 
următoarele probleme : profesio- 
nal-științifice ; politico-ideologl- 
ce și cultural-educative ; spor
tive, turistice și de pregătire 
pentru apărarea patriei ; social- 
gospodărești și de asistență me- 
dico-sanitară ; viața’ de organi
zație și modificări la Statut.

în cadrul comisiilor, au luat 
cuvîntul un mare număr de 
delegați și invitați.

Lucrările conferinței se reiau 
sîmhâtă dimineața, în ședință 
plenară.

Babeș-Bolyai-Cluj, și loan 
Popa — student la Institutul 
de mine din Petroșani aveau 
perfectă dreptate afirmînd că, 
poate, lucrul cel mai de sea
mă pe care l-au înțeles, — și 
l-au înțeles toți colegii din a- 
cest amfiteatru politic. — a 
fost acela că a fi comunist. în
seamnă a fi revoluționar, a fi 
totdeauna pentru ceea ce este 
nou. In numele acestei în
țelegeri au urcat la tribună 
ori s-au angajat în dezbateri 
în cadrul comisiilor zeci de 
studenți. S-au privit așa cum 
sînt și așa cum trebuie să fie 
— revoluționari, trăind și 
muncind ca tineri comuniști. 
S-au implicat în așezarea tre
burilor organizației lor pe care 
secretarul, general a numit-o 
în cuvîntul său Uniunea Aso
ciațiilor Studenților Comu
niști.

Și așa. prima zi a Confe
rinței, a înscris în cronica sa 
gînduri mature despre per
fecționarea învățămîntuluf 
unit cu producția și cerc.e- 
taiea. Gînduri de tineri co
muniști și activiști, care ono
rează organizația perfectînd 
un program de activitate do
minat de tinerețea și condui
ta militantă.

Ce frumoasă este această 
studenție, care întîlnește pe 
azi cu rnîine prin făgăduința 
faptelor, prin fapte de tineri 
comuniști. Ceasurile petrecute 
în amfiteatrul Conferinței 
s-au soldat cu crezul că 
studenția înseamnă a învăța 
și iar a învăța pentru reali
zările pe care le vor consacra 
țării ai cărei fii sînt.

PROIECTUL LEGII PRIVIND DEZVOLTAREA 
CONSTRUCȚIEI DE LUCUINTE SI PROIECTUL LEGII 

PRIVIND ADMINISTRAREA FONDULUI LOCATIV
A

In consens cu cerințele 
progresului économico-social, 

cu principiile eticii 
și echității socialiste

Dorința firească a multor ce
tățeni de a avea o locuință pro
prie a fost, după cum bine se 
știe, sprijinită și stimulată de 
stat, în special în ultimii ani. 
Largile facilități financiare și ma
teriale acordate — credite pe 
termen lung, materiale de con
strucție, execuție, scutirea de 
impozite — celor care și-au 
exprimat această intenție, ca
drul legal favorabil construi
rii de locuințe proprietate per
sonală au dus la creșterea rit
mului în construcții, au oferit 
condiții de rezolvare superioară 
a problemei locuinței pentru nu
meroase familii. Analiza structu
rală a beneficiarilor celor aproa
pe 150 000 apartamente proprie
tate personală construite în mu
nicipii și orașe în anii 1966— 
1972, relevă că ele sînt deținute 
în proporție de peste 40 Za sută 
de muncitori, circa 40 la sută de 
cadre medii și cu pregătire su
perioară etc. Aceasta probează 
dorința și posibilitățile oameni
lor muncii cu venituri mai mici 
și miilocii de a-și construi, lo
cuințe proprietate personală, cu 
sau fără ajutor de la stat, un 
alt argument fiind că numărul 
celor ce solicită construirea de 
locuințe proprii este, la ora ac
tuală, mai mare decît numărul 
locuințelor aflate în construcție. 
Astfel, din planul de 50 000 apar
tamente proprietate personală ce 
urmează a fi construite prin 
O.C.L.P P. în 1973. au mai ră
mas de contractat circa 25 000. 
pentru care sînt înregistrate 
64 000 de cereri.

Este firesc, în această situație, 
ca noua legislație să confirme 
ceea ce a stabilit practica vieții 
sociale, sprijinind și stimulînd 
în continuare toate categoriile 
de cetățeni care intenționează 
să-și asigure un cămin pronriu 
confortabil pentru ei și familiile 
lor

Se dovedește încă o dată prin 
aceasta consecvența partidului, a 
statului nostru, în a traduce în 
viață idealul fundamental, obiec
tivul central al politicii sale — 
ridicarea neîncetată a bunăstării 
materiale și spirituale a tuturor 
celor ce muncesc.

Proiectele de legi puse în dez
baterea publicului reflectă, de 
altfel, și eforturile pe care sta
tul nostru le va întreprinde în 
continuare pentru dezvoltarea 
construcției de locuințe, pentru 
a menține un ritm ridicat al aces
teia. Statul va construi pe mai 
departe într-un ritm intens, su
perior. ca și pină acum .ritmului 
atins de țări dintre cele mai 
dezvoltate economic.

Ordinea de constituire a fon
durilor afectate construcției de 
locuințe arată că principalele re
surse ale dezvoltării fondului lo
cativ vor rămîne, în continuare, 
investițiile centralizate ale statu
lui. Ele vor fi completate cu 
fondurile întreprinderilor, ale or
ganizațiilor cooperatiste și ale 
altor organizații obștești, și, în 
sfîrșit, cu sumele provenite din 
veniturile populației în cazul lo
cuințelor proprietate personală.

Vor fi avantajați cu prioritate 
cetățenii cu venituri mici, fami
liile numeroase, ale căror nevoi 
de locuit vor fi satisfăcute din 
fondul locativ de stat. Așa cum 
este prevăzut în mod expres în 
proiectul legii privind adminis
trarea fondului locativ, se va 
constitui un fond de locuințe 
destinat special și exclusiv sala- 
riaților transferați în interes de 
serviciu, tuturor celorlalte cate
gorii de cetățeni aflați într-o si
tuație tranzitorie, tinerilor care 
au pășit pentru prima oară în 
producție etc.

O NORMĂ LOCATIVĂ SPORITA, 
UN CONFORT SUPERIOR

în loc de 8 mp. — cît este 
actualmente norma locativă pen
tru o persoană — proiectul Legii 
pentru administrarea fondului lo
cativ prevede 10 m.p.

Ce avantaje decurg pentru 
populație din acest spor aparent 
neînsemnat ? O socoteală simplă 
ne arată că această suprafață, 
înmulțită cu numărul celor ce vor 
locui în noile condiții reprezintă 
circa 20 milioane metri pătrați, 
echivalentul a circa 350 000 a- 
partamente medii. Acest spor nu 
este întîmplător. El este re
zultatul firesc al ritmului ne
maicunoscut atins la noi în 
construcția de locuințe, rezulta
tul eforturilor — pe care le pu
tem constata la tot pasul — de
puse de stat pentru a asigura 
cît mai bune condiții de locuit 
tuturor cetățenilor. Reprezintă, 
deci, acest plus de spațiu, înain
te de toate, un plus de confort. 
Necesitățile oamenilor muncii au 
sporit, condițiile de locuit trebuie 
în mod firesc să fie ridicate la 
nivelul cerințelor. Baza materia
lă — așa cum arătam mai sus 
— există în bună parte ; se află 
în curs de constituire, pe de altă 
parte, o bază materială superioa
ră. Tată că noul cadru legislativ 
consfințește, deci, atît un dezi
derat firesc al cetățenilor repu
blicii noastre cît și eforturile în
treprinse pentru împlinirea lui.

*n plus, un calcul aricit de su
mar ridică și un alt efect al a- 
cestui adaus la norma locativă. 
Este vorba. în speță, de micșo
rarea practică a chiriei, în con
formitate cu prevederile viitoarei 
legi privind administrarea fon
dului locativ. Pentru același spa
țiu. o familie care are dreptul să 
ocupe, în mod normal, un apar
tament. din proprietatea statului, 
va plăti o chirie diminuată cu 
circa 20—25 la sută. De aici ar 
rezulta o economie lunară pentru 
populație de peste 15 milioane 
lei.

Situația e și mai relevantă 
dacă folosim o comparație cu alte 
țări, cu modul în care este rezol
vată, în lume, problema locuinței.

Avînd în vedere că salariul me
diu din țara noastră este de 1 500 
lei, vom observa că întreținerea 
și chiria pentru un apartament 
convențional se ridică la circa 
280 lei, ceea ce reprezintă apro
ximativ 17 la sută din venitul sa
lariatului. Aceleași cheltuieli ra- 
poitate la salariul mediu tarifar 
al unui muncitor de înaltă cali
ficare reprezintă circa 20 la sută 
în Suedia. 21 la sută în R. F. 
Germania, 37 Ia sută în Franța, 
50 la sută în Mexic etic.

PRECIZĂRI EA CEREREA CITITORILOR
O serie de scrisori sosite la redacție cuprind, alături de su

gestii și propuneri, unele întrebări referitoare. în principal, la 
modalitatea de aplicare a viitoarelor legi, la felul in care tre
buie interpretate diferite prevederi ale acestora.

Cu sprijinul unor specialiști din cadru] C S.E.A.L. răspundem 
acestor solicitări în cele ce urmează.

Astfel, se precizează că suma-plafon de 900 lei venit pe 
membru de familie are in considerare venitul brut deci fără 
a fi scăzute din calcul impozitele și alte obligații ale salaria- 
ți lor.

Articolul 10 din proiectul Legii privind administrarea fondu
lui locativ prevede. în cei de-al treilea aliniat, că salariații 
transferați în interes de serviciu în altă localitate, cei angajați 
în noile întreprinderi, precum și tinerii muneijori și specialiști 
ce se încadrează pentru prima oară în muncă vor putea benefi
cia in continuare de locuințe din fondul de stat, indiferent de 
venit, timp <le cinci ani. KAspunzînd unor întrebări, precizăm 
că timpul de efectuare a stagiului militar sau alte întreruperi 
nu sînt calculate în acești cinci ani.

Calculul chiriei pentru locuința ocupată de o familie în care 
sînt mai mulți salariați sau pensionari se va face nu pe baza 
venitului mediu ci pe baza salariului tarifar lunar sau a pensiei 
celei mal mari. Această precizare este, de altfel, cuprinsă in 
mod expres in artitolul 31 din proiectul Legii privind adminis
trarea fondului locativ.

Ce persoane cuprinde o familie în înțelesul legii ? — întreabă 
alți cetățeni.

In această privință, între înțelesul acordat de cele două 
proiecte de legi termenului de „familie“ apare o ntică deosehi- 
re. Astfel, proiectul Legii privind administrarea fondului loca
tiv precizează, în ultimul aliniat din articolul 15, că „fac parte 
din familie soții și copiii acestora precum și părinții soților 
întreținuți de aceștia“ De aici concluzia că, în înțelesul acestui 
text, nu contează vîrsta copiilor, ei uimind a fi considerați 
membri ai familiei și după împlinirea viratei de 19 ani și be
neficiind în continuare, in această calitate, d- prevederile con
tractului de închiriere In ce privește părinții soților, proiectul 
legii menționate arată, conform citatului, că ei pot locui îm
preună cu titularul de contract numai în cazul că sînt întreținuți 
de acesta Evident, in cazul că nu se află în întreținerea soți
lor. părinții acestora au dreptul la o locuință proprie sau închi
riată din fondul de stat.
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deși ti- lor

Am citit cu atenție prevederile celor două proiecte de lege publicate în presă. Consider că, din punctul de vedere al nostru, al tinerilor, ele aduc niște reglementări deosebit de favorabile. Una dintre ele ar fi aceea prevăzută în viitoarea lege privind administrarea fondului locativ, și anume, aceea care stabilește ca tinerilor muncitori sau specialiști care fac pentru prima oară cunoștință cu producția, să li se acorde un termen de cinci ani pentru acomodare, termen în care ei urmează a-și stabili și opțiunea pentru una sau alta din posibilitățile de locuit. Mi se pare că această prevedere reflectă în mod osebit grija partidului statului nostru pentru neri, pentru situația materială, pentru condițiile lor de muncă și viață. De aceeași grijă sînt străbătute și alte prevederi cuprinse în proiectele celor două legi. Am să mă refer, spre exemplu. la. acea prevedere privitoare la căminele muncitorești. Pornind de la situația concretă a tinerilor care lucrează la noi, Ia „Autobuzul“, cred că stabilirea u- nor răspunderi concrete pentru conducerile întreprinderilor, pentru consiliile populare în privința construirii și administrării căminelor pentru tineret
SUGESTII, OBSERVAȚII, PROPUNERI

• CONSTANTIN MARINES- 
CU, Trustul construcții Ilfov. 
Vor exista, fără îndoială, nu
meroase preferințe ale cetățe
nilor pentru locuința ce o vor 
cumpăra. Mulți vor dori să 
schimbe un apartament cu al
tui etc Ar fi binevenită. în a- 
cest sens, înființarea unui ofi
ciu care să faciliteze înțelege
rile între persoane.

• ING, DAN CONSTANTl- 
NESCU. București. Spiritul e- 
chității acestor legi se reflectă 
și în normele conform cărora 
vor fi determinate preturile de 
vînzare a locuințelor. Există, 
însă, un fond de locuințe vechi, 
țip vilă, construite cu mulți ani 
în urmă, a căror amortizare s-a 
făcut în cea mai mare parte. 
Acestea prezintă o stare fizică 
bună și un confort sporit, la 
nivelul celor noi. înseamnă, 
deci, că va exista o mare dife
rență de preț între aceste două 
categorii, confortul fiind egal 
sau aproape egal. Cred că ar fi 
mult mai just 'acă s-ar face 
vînzarea acestora pe sistemul 
licitației. De asemenea propun 
ca cetățenii care au ocupat mai 
mulți ani același apartament și 
au salarii mai mici, să fie scu
tiți de plata avansului, sau 
această sumă să fie mai scă
zută.

• NEDELCU GHEORGHE, 
Galați, strada Craiului nr. 13. 
Consider cS articolul 15. ai. 1 și 
2, din proiectul Legii privind 
dezvoltarea construcției de lo
cuințe ar trebui imhogățit. a- 
dieă ar fj bine dacă ar cu
prinde și dreptul acelor persoa
ne care au construit o locuință 
eu credit de stat de a-și con
strui o nouă locuință in ace

este de natură să ducă la crearea unor condiții de viață superioare pentru tineri, ridicînd astfel, indirect, calitatea și cantitatea muncii lor, aportul lor în producție. La ora actuală urmează să înceapă pentru tinerii din uzina noastră
Expresie

â grijii față

de tineret
construirea unui cămin cu 300 de locuri. Organizația U.T.C. și-a asumat obligația de a mobiliza pe toți u- teciștii din uzină la acțiuni de muncă voluntar-patrio- tică pentru a putea contribui și noi, cu forțele noastre, la mai grabnica rezolvare a acestei probleme. O altă prevedere a legii privind dezvoltarea construcției de locuințe, de această dată, se referă la facilitățile acordate tinerilor familiști pentru construirea de locuințe proprietate personală. Este știut că. în primii ani de producție, respectiv în primii ani după căsătorie, posibilitățile ma-

leași condiții, în caz că familia 
lor s-a mărit iar vechiul a- 
partgment nu mai corespunde 
ca suprafață. Aceasta ar fi, de 
altfel, în spiritul prevederilor 
celuilalt proiect de lege. în 
sensul că fiecărui om îi e ne
cesar un minimum de 10 m.p. 
spațiu locuibil.

Mai propun ca, în scopul de 
a Se înlătura orice posibilitate 
de abuz și speculă Ia întocmi
rea formelor de vînzare a lo
cuințelor. așa cum sînt ele in 
prezent reglementate, să ia fi
ință un oficiu pentru vînzare- 
cumpărare, atît pentru locuin
țele din fondul de stat cit și 
pentru cele proprietate perso
nală.

• ANTONIU IOSIF, str. Mă- 
rășești nr. 9, Bacău. Se preve
de. în proiectul Legii privind 
administrarea fondului locativ, 
ca la închiriere să se tină sea
ma. pe cît posibil, ca un apar
tament să fie atribuit unei sin
gure familii, dar în cazul că 
suprafața locuibilă depășește 
cu cel puțin o cameră separa
tă nevoile unei familii, locuin
ța poate fi închiriată mai mul
tor familii. Cred că această re
glementare poate crea, așa cum 
se mai întîmplă si în prezent, 
animozități între locatarii res
pectivelor familii, puși în situ
ația de a conviețui. Atîta timo 
cît. cei cu venituri medii peste 
900 lei pe membru de familie 
vor trehui sâ-si cumpere sau 
să-și construiască locuințe, nu 
e echitabil ca pină vor intra în 
posesia apartamentelor să fie 
puși în situat'a de eventual 
conflict cu alți cetățeni. Iată 
de ce propun ca textul respec
tiv să prevadă expres atribui

Legea privind dezvoltarea construcției de locuințe, în alinia
tul final al articolului 5, înțelege prin familie numai soțul, soția 
și copiii minori Aceasta înseamnă că, la majorat, copiii pot 
rămîne in locuința părinților sau, dacă vor. își pot construi 
locuințe proprii. Părinții soților, de asemenea, au acest drept, 
textul legii fiind avantajos in acest sens, nentru că oferă cetă
țenilor posibilitatea de a locui in condiții sporite de confort, 
acordă posibilități mai largi de construire a unor locuințe pro
prietate personală

Ce se va întîmplă cu apartamentul cumpărat în cazul că pro
prietarul se transferă în altă localitate în interes de serviciu ? 
Proiectul Legii privind dezvoltarea construcției de locuințe a 
avut in vedere și această situație. In articolul 15 din acest 
proiect se arată că, în caz de mutare definitivă în altă locali
tate — fie în interes de serviciu, fie datorită unor probleme 
de familie — cetățenii care au o locuință proprietate personală 
o pot vinde și au dreptul să-și construiască o nouă locuință în 
localitatea în care se stabilesc. Mai mult, ei beneficiază de 
sprijin în acordarea de teren pentru construcție și, dacă suma 
încasată din vînzarea vechii locuințe nu acoperă costul unei 
locuințe noi. pot primi un credit de completare, fără a depăși 
plafoanele de credite prevăzute în lege.

Mai trebuie adăugat că in caz de divorț, de deces al unuia 
din membrii familiei, de înfiere sau desfacere a înfierii preve
derile viitoarelor legi privind transferul drepturilor patrimo
niale se întregesc cu dispozițiile Codului civil în vigoare. 
Aceeași precizare e valabilă și pentru transmiterea acestor 
drepturi prin moștenire. Mai menționăm că — așa cum e pre
văzut în mod expres — nimeni, nici o familie nu poate noseda 
două sau mai multe locuințe, titularul acestora avînd dreotul 
la o singură locuință proprietate personală și fiind obligat să 
înstrăineze în termen de un an orice nouă locuință proprietate 
personală, dobîndită prin căsătorie sau moștenire, sau orice alt 
mod legal de transmitere a proprietății.

Locuință — în sensul proiectelor de legi pe care le dezbatem 
— înseamnă o unitate locativă de sine stătătoare, determinată 
ca atare prin construcția sa, deci una sau mai multe camere de 
locuit cu dependințele aferente adică un apartament in între
gul său.

teriale ale tinerilor sînt mai mici. Tocmai de aceea acordarea unor credite pe termen lung, eșalonarea convenabilă a ratelor, este de natură să stimuleze atit dorința tinerilor de a avea locuințe proprietate personală, cit și preocuparea lor pentru o viață ordonată, pentru mai buna gospodărire a salariilor. Părerea mea este că. din acest punct de vedere, viitoarea lege va avea și un efect educativ. Intr-o bună măsură ne vor ajuta și acele dispoziții cuprinse în proiectele de legi care îngrădesc specula de locuințe. Desigur, într-un viitor a- propiat, problema locuinței se va rezolva favorabil pentru toți tinerii muncitori și specialiști din uzină. Pină atunci este însă bine ca ei să nu cadă pradă intereselor meschine ale u- nor elemente profitoare, cum se mai întîmplă, u- neori, actualmente. Mai mult, aș propune ca sancțiunile prevăzute pentru cei ce speculează locuințe proprii sau din fonduri de stat să fie mărite, văzînd în aceasta un element util pentru evitarea speculei cu locuințe.HAȚEGAN TIBERIU, locțiitorul secretarului U.T.C. de Ja Uzina „Autobuzul" din București

I

I
rea unui apartament către o 
singură familie.

• IOAN CONȚIU. lăcătuș la 
Combinatul de îngrășăminte 
azotoase din Tg, Mureș. Le
gea privind dezvoltarea con
strucției de locuințe și ad
ministrarea fondului locativ es
te așteptată de mult. Ea tre
buie să reglementeze noile ra
porturi care s-au născut odată 
cu dezvoltarea societății noas
tre, cu permanenta sa tendință 
de perfecționare. Printre alte
le. unul din scopurile acestor 
I.egi ar fi. consider eu, acela 
de a stimula spiritul de econo
mie a! fiecărui cetățean, gin- 
direa si responsabilitatea pen
tru gospodărirea judicioasă a 
avutului personal și. în ultimă 
instanță, a avutului obștesc. 
Deci nu pot să nu mă declar 
întru totul de acord cu ideea 
sau, mai bine zis. ideile care 
reies din proiectele amintitelor 
legi. Aș face si o propunere i 
plafonul de la care să se por
nească în obligarea la construc
ția de locuințe să fie de 1 200 
de lei pe membru de familie. 
Iar obligativitatea tinerilor ab
solvenți să nu vină după cinci 
ani, ci după 10. în această pe
rioadă absolvenții se căsătoresc, 
își consolidează familiile, atît 
moral cît și material. Cît pri
vește cazarea în căminele mun
citorești, consider că ar fi bi
ne să se stabilească o limită de 
vîrstă. ținîndu-se cont de peri
oada de 10 ani de la absolvire, 
după care tinerii să fie obligați 
să-l părăsească. Acest lucru 
l-ar face pe fiecare să gindeas- 
că la viitor, la asigurarea con
dițiilor de locuit. încă din pri
mele zile de salariu.
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•Un recital
Sagan, pe adevăratul său nu

me Françoise Quoirez, a fost o 
vreme, cam cît era necesar, co
pilul teribil al romanului fran
cez. Născută la Capote în 1936, 
ea a debutat cu Bonjour, tris
tesse în 1954 tocmai în perioada 
în care francezul pleca în con
cediu, adică în toiul verii. O 
susținută campanie de presă o 
impune rapid atenției publicu
lui, fapt pentru care tînăra au
toare se grăbește să publice la 
scurte intervale încă două ro
mane : Un anume suris și Vă 
place Brahms ? Se retrage apoi 
pe Coasta de Azur- într-o stați
une celebră și o tăcere între
ruptă doar de paginile unor 
reviste mondene și de încă două 
romane rămase fără ecou.

Lui Anatole Litvak „îi place 
Brahms“ și ecranizează romanul 
avînd grijă să-și aleagă o dis
tribuție care să salveze aparen
țele și să nu dea dureri de cap 
producătorului, adică tot lui. 
Un film de casă deci, da, dar 
nu numai atît, căci cu „Vă place 
Brahms ?“ s-a petrecut un lucru 
destul de rar s filmul a fost

•Un articol
Nu ne este dat să citim prea 

des în presa culturală — preo
cupată mai mult, cum la urma 
urmei este și firesc, de consem
narea rapidă, concentrată, cel 
mai des rezumativă cirul nu ex
peditivă a fenomenelor la ordi
nea zilei — articole substanțiale 
dar și accesibile despre opera 
unora dintre marii artiști. De 
aceea semnalăm apariția in Con
temporanul (16 martie 1973) a 
unui mic studiu intitulat „Geniul 
lui Andreescu“ semnat de N. 
Argintescu-Amza. Articolul con
ține o serie de indicații extrem 
de prețioase, favorabile unei mai 
exacte încadrări a pictorului Ion 
Andreescu in arta europeană și 
în sprijinul mai adecvatei lui re
cepții, de către publicul româ
nesc. Privită ca o expresie de 
înaltă originalitate a geniului a- 
utohton, deloc aservită modele
lor străine (se știe că artistul a 
trecut prin școala de la Fontaine-

actoricesc
mai bun decît cartea. De ce ?

Litvak este în primul rînd un 
bun profesionist, el știe să con
ducă acțiunea ferm : deși sce
nariul îi oferă prea puține în- 
tîmplări așa-zis „de cinema“, 
filmul totuși nu trenează. Con
cepută La modul cel mai sobru 
posibil, pelicula reușește să țină 
trează atenția spectatorului.

Ca de obicei. Yves Montând 
se achită conștiincios de rol 
mînuindu-și cu obișnuita tehni
că mijloacele artistice de care 
dispune.

Antony Perkins este în acest 
film o revelație. De altfel, de 
jocul său plin de farmec și de 
inegalabila interpretare a rolu
lui feminin ce i-a revenit lui 
Ingrid Bergman, ține tot succe
sul filmului.

In concluzie, filmul se reduce 
la un veritabil recital actoricesc 
din care romanul cu același 
titlu al lui Françoise Sagan nu 
a avut decît de cîștigat. Dar 
oare cîți dintre noi n-au spus 
măcar o dată „Vă place 
Brahms ?“ Așa că...

ștefan stoian 

substanțial 
bleau-Barbizon) pictura lui An
dreescu conține, în viziunea lui 
N. Argintescu-Amza, o „extremă 
tensiune secretă îmbinată cu o 
forță de reținere, de cumpănire 
aproape austeră, tipic autohtonă“. 
In pictura lui Andreescu, arată 
criticul, „esențială este forța de 
transfigurare, atît de tipică în 
Miorița noastră, unde elementul 
de nuntire mîntuitoare cu viața 
cosmosului, și mai ales cu cea a 
peisajului, păstrează ceva dintr-o 
esență tragică pre-creștină multi
milenară“. Relevind, mai departe, 
cîteva note ale specificului, între 
care „supla seninătate constitu
țională“, „intima participare ne
exaltată“, autorul conchide : „Ia
tă, deci, în cadre europene, o 
viziune departe și de agitatul 
homo faber tipic occidental, po
zitiv, astăzi supertelmicizat, cît 
și de contemplația anihilantă, 
pîndită de nihilism...“M. COSTEA

• Telerecordinq XX
Nu de mult a apărut în „Edi

tura muzicală a Uniunii compo
zitorilor“ volumul TELERECOR- 
DING XX — ÎNTÎLNIRI C.U 
MUZICA UȘOARA avînd sub
titlul „Eseuri, interviuri“. Au
tor : Mircea M. Ștefănescu. Mir- 
cea M. Ștefănescu nu-i necu
noscut și trebuie să spunem că-i 
apreciem activitatea pe care de 
ani de zile o depune la Ateneul 
tineretului, organizind acolo a- 
devărate stagiuni muzicale cu 
tineri talentați dintre care unii 
au devenit chiar cunoscuți. Re
cent, acest entuziast și pasionat 
animator a publicat o carte des
pre muzica ușoară, in special 
despre cea românească. O ase
menea carte este desigur bine
venită, popularitatea de care se 
bucură genul justificând din plin 
apariția unor asemenea volume, 
însă tocmai de aceea la elabo
rarea lor se cuvine meditat mai 
intens asupra tonului adecvat 
căci, se știe, fiecare domeniu, 
fiecare problemă chiar, își re
clamă un ton și un stil potrivit, 
obligatorii pentru obținerea efec
telor urmărite.

Iată, privită și dintr-un alt 
unghi, forța mirajului muzicii, 
artă față de care nu vom deveni 
niciodată inerți. chiar dacă tim
pul uman al planetei a căpătat 
o accelerație atît de impresio
nantă, incit numai în ultimii 50 
de ani am survolat pentru pri
ma dată Oceanul Atlantic și Po
lul Sud, am declanșat energia 
atomică și termonucleară, am 
coborît roboți pe Venus și pe 
Marte. am pășit pe Lună“ — 
scrie M. Ștefănescu.

Iată, după opinia noastră, un 
stil nepotrivit. al cărui efect 
comic, nu credem că a fost ur
mărit de autor. Ce are de-a f?ce 
muzica ușoară, top-urile care 
sînt acum la modă cu sateliții, 
cu a patra stare a materiei, sau. 
intrînd în „stilul“ autorului, cu 
eforturile unite ale medicilor 
împotriva cancerului sau cu e- 

• Ca ta Io
Catalogul unei expoziții 

reprezintă, se știe, prima și 
cea mai elementară posibili
tate de ghidaj a publicului. 
Datele biografice ale artis
tului, aprecierile unui critic, 
care-i prefațează manifesta
rea, spicuirile din presă, u- 
neori expunerea succintă a 
propriului crez artistic, 
reproducerile lucrărilor
ș.a.m.d. oferă celui ce vine 
în contact pentru prima oa
ră (sau mai rar) cu creația 
acestuia o minimă dar in- > 
dispensabilă introducere. Am 
văzut în ultima vreme cata
loage excelente, adevărate 
instrumente de lucru prin 
informația conținută, ade
vărate lucrări de artă prin 
ținuta lor grafică : cataloa
ge, fapt extrem de impor
tant, difuzate in timp opor
tun, odată cu vernisajul ex
pozițiilor. Le întâlnim însă 
cu precădere în expozițiile 
personale și, nu e greu de 
bănuit, le datorăm în spe
cial stăruințelor artiștilor 
respectivi. Nu putem spune 
același lucru, din păcate, 
despre manifestările colecti
ve. în acest caz cataloagele 
lipsesc de obicei ori sînt di
fuzate cu citeva zile înain
tea închiderii lor. Ca să nu 
mai vorbim de înfățișarea și 
conținutul lor (simple înși
ruiri de nume și titluri de 
lucrări însoțite de un .,cu- 
vînt înainte“, vag, prea ge
neral, bun de folosit la toa
te manifestările de acest 
gen). De ce se ignoră aceas
tă posibilitate de informare 
și îndrumare a publicului, a

fectele dăunătoare ale poluării ? 
Desigur, nu ne scapă locul 

muzicii ușoare in viața tinere
tului și sintem de acord că stu
diul reacțiilor produse de ea 
în rindul publicului, ne poate o- 
feri date interesante despre 
mentalitatea, despre structura 
sentimentală a tineretului de azi. 
Dar a ne lega atît de definitiv 
„șansa de viață“ de ritmurile 
muzicii ușoare, cum înclină să 
recomande Mircea M. Ștefănes
cu, ni se pare, totuși, o exage
rare : „Istorie din istoria însăși, 
in spectacolul de televiziune, în 
muzica înregistrată pe disc, pe 
banda de magnetofon sau trans
misă la radio prin instalații ste
reofonice complexe... muzica u- 
șoară încetează de a mai fi so
cotită doar o parte a muzicii, ea 
inscriindu-se in cercul marii 
arte și transformind momentele 
petrecute sub vraja ei intr-o ade
vărată șansă de viață, memora
bilă, uneori unică, de multe ori 
irepetabilă“.

Cunoaștem și noi audiența 
mare de care muzica ușoară se 
bucură in rindul unor largi ca
tegorii de tineri de foarte diver
se profesiuni, de la elevi pînă 
la ingineri. înclinăm să credem 
totuși că muzica ușoară rămîne 
în mare măsură un mijloc, a- 
greabil, de a petrece. Și nu ex
cludem ci tuși de puțin posibili
tatea ca acest „mijloc“ să fie 
realizat la cel mai înalt nivel 
artistic. De altfel, concertele din 
ultima vreme au și probat acest 
lucru. Considerăm însă nepo
trivit stilul pretențios și cam 
bombastic, tenta filozofardă a 
multor pagini dintr-o carte des
pre muzica ușoară ale cărei in
formații pot fi. neîndoios, inte
resante și utile. Nu de alta dar 
ai impresia, Ia lectura unor pa
gini, că subiectul nu-i muzica 
ușoară ci, spre exemplu, Imma- 
nuel Kant.TUDOR STANESCU
a ge I e...

specialistului chiar, care — 
in timp — poate reconstitui 
astfel mai exact (dacă ar fi 
totodată cultivată și repro
ducerea fotografică) compo
ziția unor asemenea impor
tante momente expoziționa- 
le ? Ce am spune dacă ar
tiștii ne-ar prezenta și ei 
lucrările fără rame, fără so
cluri, fără titluri, nefinisate, 
asa. fie pe temeiul concen
trării asupra substanței și a 
ignorării „fleacurilor“, fie 
pe temeiul unui presupus 
lux ?

Același lucru se poate a- 
firma și despre cataloagele 
retrospectivelor. Ele apar, 
de obicei, cu aceeași întîrzi- 
ere, zăcînd apoi ani și ani 
în rafturile standurilor de 
Ia intrările muzeelor. Cata
loagele retrospectivelor sînt 
de regulă, minuțios și com
plet alcătuite, sînt bogat i- 
lustrate dar, sînt, în același 
timp, puse în circulație Ia 
prețuri cam piperate (40 
sau 50 de lei, de pildă, deci 
la nivelul unui mare album 
de artă, a unei mari lucrări 
artistice de sinteză). Așa 
cum se prezintă interesează 
mai ales specialiștii. N-ar fi 
însă util ca paralel cu un 
astfel de catalog exhaustiv 
să se pună in circulație și 
unul mai modest, mai puțin 
pretențios, consacrat în pri
mul rînd publicului? Nn 
s-ar cuveni ca organizatorii 
expozițiilor colective sau a 
retrospectivelor să țină sea
ma și de problema „minoră“ 
a cataloagelor ?

C. R. C.

NELIA A., Galați:
„Încep scrisoarea prin- 

tr-o rugăminte : faceți lec
tura acestei epistole pînă 
la capăt, nu vă lăsați des
curajat de lungimea ei, de 
stilul meu Vă relatez un 
lucru dure-os, poate că 
merită durerea acest sacri
ficiu.

Am 18 ani și sînt elevă 
la un liceu din Galați. A- 
cum doi ani am plecat, ca 
de obicei, in vacanță, la 
bunica. Aici, intr-o împre
jurare nu prea plăcută, 
am intîlnil un băiat. Ciad 
l-am văzut prima oară nu 
mi-a atras atenția cu ni
mic. Dimpotrivă. Mi -se 
părea un băiat cam urît 
datorită unui defect pe 
care îl avea la ochiul drept 
iar felul lui de a se purta, 
dur, cinic. îi demasca un 
moral care mă respingea. 
Am făcut cunoștință prin- 
tr-un văr de-al meu. O 
simplă rostire reciprocă de 
nume — și atît. Nu m-a 
impresionat în nici un fel 
această cunoștință. El în
să. crezînd probabil că a 
mai găsit un prilej priel
nic pentru o nouă cuceri
re, a început să debiteze 
cu superioritate fraze care 
mă iritau. (Amintesc fap
tul că el avea 19 ani și eu 
16). l-am spus părerea 
mea sinceră despre o ase
menea discuție. Obiecțiile 
mele l-au schimbat brusc. 
Am început să discutăm 
despre cărți, despre școa
lă, despre filme. Mi-a spus 
că e din București și, ca 
și mine, își petrece vacan
ța la bunici. Discuția a 
continuat fără exagerare 
mai bine de trei ore, me
reu mai interesantă, pen
tru că mereu descopeream 
ceva nou la acest băiat. 
Îmi trecuse- și prima sen
zație cînd îl văzusem urît. 
Ochiul lui arăta urma unui 
accident și, așa cum a- 
veam să aflu mai încolo, 
suferise chiar un accident. 
Ne-am întîlnit ca să stăm 
de vorbă încă patru zile. 
Ochiul îl necăjea. Lăcrima, 
vederea i se împăienjenea. 
Ne-am despărțit, vacanța 
lui sfîrșindu-se. Intre noi 
se așterneau 250 de hm. 
distanță. Băiatul începuse 
să-nu placă, dar mă con
vingeam că n-am voie să 
cred într-o prietenie între 
noi. Ajungînd fiecare aca
să — eu la Galați, el la 
București — vom uita 
unul de altul. Credeam că 
și el gîndește la fel. Dar 
viața m-a contrazis și iată 
că începe să-mi scrie, 
să-mi spună că îl. leagă de 
mine mal mult decît o 
simplă cunoștință, că do
rește să trăiască și să se 
comnorte astfel incit -să 
fiu bucuroasă de. el. Elec
trician la o fabrică din 
București, muncea mult, 
dar așa cum reieșea din 
scrisori, avea timp să se 
gîndească și la mine destul. 
In următorii doi ani. co
respondența noastră a avut 
o mare regularitate, ne-am 
șl întîlnit de trei. ori. o 
dată plecînd eu într-o ex
cursie la București, de 
două ori. venind el să mă 
vadă la Galați. Așa, înce
tul cu încetul, am aflat că 
accidentul său s-a petre
cut în fabrică, lucrînd în 
schimbul de noapte, și am 
mai aflat încă ceva: că 
în primii ani ai adolescen
ței, datorită unui anturaj 
pe care n-a izbutit să-l 
ocolească, a trăit prea pu
țin sau deloc ca un tînăr 
de la noi. M-am adresat 
sensibilității lui. ■ l-am asi
gurat că va putea să de
pășească perioada cînd

n-avea de ce să se bucure 
de stimă, și el a dat exa
men la seral, dorind să 
mă ajungă, dorind să se 
cultive, să nu mai semene 
cu prietenii care apucase
ră pe drumuri greșite. 
Făcea eforturi mari, însă 
ochiul nu-i dădea pace. O 
intervenție chirurgicală i-a 
scos o fărîmă de șpan din 
ochi, vederea însă i se 
tulbura mereu, avea ame
țeli, se interna mereu prin 
spitale fără un rezultat 
vizibil. Eu țineam din ce 
în ce mai mult la el. Mă 
făcea fericită faptul că 
știam că și eu contribui- 
sem puțin la noua traiec
torie a vieții lui, o viață 
acum pe deplin morală, 
cu zilnice exerciții de vo
ință. Ne scriam și ne fă
ceam planuri mereu mai 
îndrăznețe. Voiam să ră- 
mînern împreună pentru 
totdeauna, el făgăduin- 
du-mi că se va muta la 
Galați imediat după ce-și 
va vindeca ochiul. Am 
sperat în această vindeca

buie să ne facem visuri, 
că dragostea noastră e 
mai bine — pentru mine, 
în primul rind — să se 
sfîrșească. El a făcut totul 
ca greșelile lui să fie ier
tate, dar dacă n-a fost po
sibil, nu vrea să-mi fie o 
povară. Vă întreb ce ați 
face în locul lui ? Ați pă
răsi viața, așa cum gîn
dește el acum ? El crede, 
nevăzînd altă soluție, că 
aceasta e scăparea. Nici 
ajutorul meu, atît cît i-l 
puteam da. nu vrea să-l 
mai primească. E prea 
mindru. Mă iubește și 
vrea să-i răspund cu iu
bire, nu ou milă. Dar la 
mine nu e milă, e dragos
te. dragoste pură, adevă
rată. I-am spus că, chiar 
dacă ar fi orb, tot l-aș 
iubi și l-aș face să trăias
că frumos. Nu, mi-a răs
puns, vei suferi și pe mine 
m-ai pune într-o situație 
cumplită.

Ce credeți că e de fă
cut ? Nu-mi mai scrie, 
respinge fiecare gest de

Aș zice, hodoronc-tronc, că nu pot primi. Am, hodo- 
rono-tronc, foarte multe motive să te refuz, unul mai 
hodoronc-tronc decît tronc ca altul — dar cel dintîi ar 
fi acela că, neașteptîndu-mă la o astfel de propunere, 
m-am însurat. Tot ce pot face pentru tine este să-ți 
declar că în planurile mele de viitor nu mi-am prevă
zut și detențiunea pentru bigamie iar, hodoronc-tronc, 
nu-s capabil să mă gîndesc la așa ceva. Iartă-mă dacă 
îți distrug viața. O fac silit de împrejurări. Adio !

IULIU B., 20 de ani, 
Brad:

„La începutul lui ia
nuarie v-am scris și nu 
mi-ați răspuns. Atunci 
m-am supărat, dar acum 
vă mulțumesc. In sorisoa-

re o criticam pe prietena 
mea. însă între timp ne-am 
împăcat. Dacă citea ce-arn 
scris atunci despre ea, 
poate că nu ne mai îm
păcăm... Mi-ați făcut un 
mare serviciu neacordîn- 
du-mi atenție...“

Nu mă laud, dar fac destule servicii în acest sens ! 
Nu-i adevărat că nu ți-am acordat atenție. Mi-am zis 
doar că va veni ziua cînd voi vă veți împăca și am 
făcut ce era normal să fac ca să nu mai pun și eu gaz 
peste foc. Nu voi distruge însă prima ta scrisoare. Ți-o 
țin la dispoziție pentru cazul cînd, vreodată, dorind 
să-ți faci o aspră autocritică, vei simți nevoia unui do
cument justificativ.

UN SOLITAR, Galați.
Da, încerc. Și încerc pentru că te înțeleg.

„Stimate redactor.
Mă numesc Gavrilă Ilie, 

sînt din comuna Ghioj-

are contract cu C.G.L. 
Găiești, instituția care a și 
școlarizat-o. De menționat

N-am voie să nu cred în cinstea și în revolta ta 
sinceră. Dar una e să te revolți pentru o acuzație ne
dreaptă și alta să-ți schimbi locul de muncă din pri
cina asta. Mai devreme (ceea ce îți doresc) sau mai 
tîrziu (ceea ce oricum e mai bine ca niciodată) cei 
din jur se vor convinge de cinstea ta și vor dori să-ți 
ceară scuze. Dă-le șansa s-o facă, rămînînd printre ei.

DOINIȚA BERIEȚEANU, Cîmpulung Moldovenesc.
Regret similitudinea dintre inițialele numelui tău și 

cel al fetei, (tot din Cîmpulung Moldovenesc, tot de 17 
ani și avînd și ea o soră mai mică), a cărei scrisoare 
am publicat-o sîmbăta trecută. Mă grăbesc să declar 
că tu nu ești ea și ea nu e Domnița Beriețeanu. Ești 
mulțumită ?

D. M„ 18 ani, București.
Gravitatea destăinuirii tale mă decide să-ți propun 

o convorbire urgentă. Telefonează chiar azi la redacția 
„Scînteii tineretului". (17.60.10, interior 1733) și cere 
numărul meu de telefon de acasă. Sună-mă astă seară. 
„Mannix“ se reia și mîine așa că-ți pot sta la dispoziție.

DRAGOMIR T„ Bucu
rești :

„Tovarășe redactor,
o să vă povestesc ceva

Je la OM la OM
de OCTAV PANCU-IAȘ!

re, am sperat în fericirea 
noastiă, dar... Lucrurile 
s-au petrecut cu totul alt
fel. Boala lui se agrava. 
Medicii i-au spus că nu
mai o intervenție în străi
nătate l-ar putea ajuta. A 
luptat să poată pleca pen
tru efectuarea acestei in
tervenții. însă — așa cum 
îmi scria el — „probabil 
trecutul meu murdar nu 
nui mai lasă să calc pe 
covoare de pluș“. N-a ple
cat și ochiul a început să-l 
supere din ce în ce mai

apropiere a mea de el. Eu 
însă mai aștept o minune. 
Se mai pot petrece oare 
minuni ? Aș da totul pen
tru această minune care 
ar reface viața unui tînăr 
de 21 de ani. Chiar dacă 
el nu s-ar mai întoarce la 
mine, doresc din tot sufle
tul această minune, e un 
băiat capabil, inteligent, 
plin de voință. Vă jur că 
nu spun acestea fiindcă 
judec ca o fată amețită 
de prima iubire... Vă rog 
mult aiutați-mă și vă voi 
fi — prin tot ce voi pu
tea să fac mai bun și mai 
frumos pentru viață — re
cunoscătoare“.

deni-Vrancea și lucrez ca 
strungar în secția asii mon
tate a Uzinei de utilaj 
greu „Progresul“, Brăila. 
In perioada 1 februarie— 
30 septembrie 1971 am 
absolvit un curs de cali
ficare de 8 luni cu parti
cipare în producție în 
urma căruia am încheiat 
cu întreprinderea, pe o 
durată de 3 ani, un con
tract. Pînă aici nimic de
osebit care să mă facă să 
vă cer sprijinul. Dar în 
luna februarie a acestui an 
m-am căsătorit cu o tînără 
din comuna Gugești, Vran- 
cea. Soția a terminat școa
la profesională în decem
brie 1972 și, ca și mine,

că soția este singura fiică 
a unor părinți în vîrstă, pe 
care nu-i poate părăsi, și 
că, neavînd altă locuință, 
casa noastră, a tinerilor 
căsătoriți, este cea a pă
rinților ei. Eu am cerut 
transferul la C.G.L. Gă
iești, pentru a fi alături de 
soție și pentru că nu o pot 
aduce pe ea la Brăila, aici 
neavînd unde să stăm. 
Uzina „Progresul“ nu-mi 
acordă însă nici transferul 
și nici demisia. Am fost la 
serviciul juridic și mi s-a 
comunicat că nu pot. pă
răsi uzina decît acceptînd 
să fiu sancționat. Credeți 
că situația mea merită o 
sancțiune ?“

care o să vă stârnească 
rîstit, dar vă rog, după ce 
vă amuzați îndeajuns, să 
mă ajutați cu un răspuns... 
Am 20 de ani și ca orice 
tînăr la vîrsta mea, e fi
resc să am o prietenă. Ne 
întîlnim de două ori pe

săptămână și, pe Ungă alte 
discuții, încerc să-i vor
besc despre viața de fami
lie, despre întemeierea ți
nui cămin. De fiecare dată 
mă asigură că mă iubește, 
că este foarte statornică tn 
dragostea ei pentru mine, 
dar că sînt un copil dacă 
mă gîndesc de pe acum 
la căsătorie, amenințîn- 
dti-mă că se supără dacă 
îi mai vorbesc despre așa 
ceva. Am absolvit o școa
lă profesională de trei ani, 
lucrez la uzina (...), la sta
ția de înaltă tensiune și 
frecventez cursurile serale 
ale liceului industrial pen
tru construcții de mașini.

Acum vă rog să-mi răs
pundeți la două întrebări:

1) Vi s-a întîmplat ca 
la vîrsta de 20 de ani să 
vă spună cineva că sinteți 
copil ?

2) După cele ce ați a- 
flat despre mine, ce cre
deți, mai sînt sau nu co

tare, risca chiar să-și piar
dă vederea și cu celălalt 
ochi. Mi-a scris că, în a- 
ceste condiții, nu mai tre-

Avern multe de discutat. Dar cum avem prea puțin 
timp pentru vorbe, să trecem, așadar, urgent la fapte. 
Toată corespondența pe care o primesc la această ru
brică este mai întîi cunoscuta de către redactorii secției 
„Scrisori“ a ziarului. Plicul tău a fost deschis de către 
redactoarea care se numește Vera Radu. Ea l-a însoțit 
de cîteva rînduri pe care ți le dezvălui : „Tov. O. P.-I., 
vă rog mult cereți Neliei A. să vă trimită adresa tînă- 
rului care se află într-o asemenea suferință. Ziarul vrea 
să-l recomande unui oftalmolog de prestigiu și să facă 
totul ca el să se însănătoșească“. Deocamdată, deci, tri
mite adresa. Vom sta de vorbă mai tîrziu, vom sta de 
vorbă atunci cînd. sper din toată inima, vom avea pri
mele vești bune despre sănătatea prietenului tău.

C. CONSTANTIN, lași:
„Am citit în rubrica „De 

la om la om" de simbătă, 
17 februarie, scrisoarea lui 
Georgică F. din Simeria, 
prin care își exprimă pă
rerea că a’ fi bine să a- 
pară o carie cu modele de 
scrisori de dragoste. Apre
ciez răspunsul dat de dv. 
Ceea ce trebuie luat ca 
model sînt tinerii care se 
iubesc cu adevărat și nu 
scrisorile lor de dragoste. 
Acestea nu pot fi copiate

In
nia cititorilor.

ECATER1NA V., 20 de 
ani. București:

„Ce-ați zice dacă, hodo-

de la. alții. In prezent în
să am terminat de redac
tat o carte cuprinzând 
scrisorile expediate, timp 
de șase ani, de doi tineri 
care se iubesc. înainte de 
a trimite această carte li
nei edituri, aș dori să 
știu dacă acceptați să vă 
trimit, dv. manuscrisul pen
tru a vă da o părere. Vă 
mai rog să întrebați pe 
tinerii cititori dacă i-ar 
interesa o asemenea carte“.

ce mă privește, accept cu plăcere. Aștept și opi-

ronc-tronc, v-aș cere tn 
căsătorie ?“

N-are prea mare importanță ce cred eu despre aceas
tă sancțiune. Mai important e să-ți rezolvi situația. 
Uzina are dreptate ai semnat un contract și dorește să 
ți-1 onorezi. Dar ai și tu dreptate: te-ai căsătorit și 
dorești să stai împreună cu soția. Sînt oare două drep
tăți care se bat cap în cap, așteptînd judecata unui 
rege Solomon redivivus ? Poate că lucrurile sînt mai 
simple. Poate că totuși conducerea uzinei, care, desigur, 
a mai fost pusă în situația de a interpreta o lege nu 
numai prin litera ei, ci prin omenia pe care o degajă 
toate legile noastre, îți va acorda transferul sau demi
sia, fără să te mai blagoslovească și cu o sancțiune. 
Iar dacă pe lîngă omenie, vei mai găsi și puțin umor 
la cei în măsură să-ți rezolve în mod favorabil pro
blema, sînt sigur de reușita ta : își vor spune că, de 
fapt, ți-ai dat singur o sancțiune, acceptînd să locu
iești cu socrii — și nu vor încerca să te pedepsească 
a doua oară...

C. T., elev, Școala pro
fesională minieră, Cîmpu
lung '

„Eu o să vă pun o în
trebare mai grea și anume: 
cum poți acuza pe cineva 
că e hoț cînd el n-a furat 
nimic ? Acesta e cazul 
meu. Intr-o zi am rămas 
în atelierul electric îm
preună cu un muncitor. 
Pe urmă am plecat și noi 
să montăm niște becuri. 
Cînd s-au întors în atelier

ceilalți muncitori și co
legii mei, s-a observat că 
lipsește un buton și o si
guranță. Au început să 
dea vina pe mine. Ani fost 
jignit. în tot ce am mai 
scumv, cinstea mea. M-am 
hotărît să-mi schimb sec
torul de muncă și vă în
treb și pe dv. dacă fac 
bine. Eu nu pot să îndur 
ca cineva să mă acuze de 
ceea ce mai bine mi-aș 
tăia mîna decît să fac“.

pil F‘.

Așa cum începi scrisoarea, mă așteptam să mă tăvă
lesc de rîs, dar n-am izbutit — și asta nu pentru că 
sînt eu un om acru, ci pentru că n-am izbutit să desco
păr cam de pe unde ar putea țîșni hazul. Să-ți răspund 
însă la întrebări.

1) Da, mi s-a întîmplat ca la vîrsta de 20 de ani 
să-mi spună cineva că sînt copil, ba chiar să mi-o repete 
pînă la această vîrstă cînd eu însumi am copii. Mă refer 
la mama.

2) Din cele ce am aflat despre tine — atît cît am 
putut afla din rîndurile tale — n-am de ce să cred 
că ești copil. Pentru a te căsători însă nu e suficient 
ca cineva să ateste că ai depășit vîrsta pantalonilor 
scurți, că nu mai joci șotron și nu mai crezi că berzele 
pleacă toamna pentru a se întoarce primăvara cu copii 
în plisc. De fapt, această întrebare a ta simt că ai vrut 
s-o formulezi altfel: „sînt sau nu, la vîrsta de 20 de 
ani, copt pentru o căsătorie ?“ Nu-ți pot răspunde 
fiindcă nu te cunosc decît din cîteva fraze așternute 
pe hîrtie, dar chiar dacă ai fi fiul meu, tot aș ezita 
să-ți dau un sfat. Cu aceeași sinceritate cu care, altă
dată. mi-am exprimat neîncrederea în viabilitatea dic
tonului „fiecare moare singur“, îmi exprim încrederea 
deplină în posibilul dicton „fiecare se căsătorește sin
gur“ (adică nu numai din proprie voință și nesilit de 
nimeni, dar și nesfătuit de nimeni).

NOTĂ :

Celor care îmi cer adresele unor cîntăreți de muzică 
ușoară, fotbaliști, actori de cinema, Ie răspund în bloc 
că nu cunosc aceste adrese și. paradoxal poate, nici nu 
simt nevoia să le cunosc. Sînt fericit că aceștia toți nu 
locuiesc la singura adresă pe care o știu perfect: cea 
a mea.

Pe sîmbăta viitoare !

ROMÂNIA—FILM== PREZINTĂ:

producție a studiourilor poloneze 
O subtilă dramă psihologică

„Cel mai interesant film francez al anului 1972", după 
opinia criticii franceze.

Cu : Jean-Louis Trintignant, Michel Piccoli, Gian Maria 
Volonté, Jean Seberg, François Périer, Philippe Noiret;

Regia : Yves Boisset

ecranizarea piesei omonime a Iui M. Gorki 
Scenariul și regia : Abram Room.
Cu : Igor Kvașa, Anastasia Vertinskaia Cu : Zbigniew Zapasiewicz, Maja Korncrowska 

Scenariul și regia : Edward Zebrowski
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TELE E
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliului 

de Stat al Republicii Socialiste România, a trimis tovarășului 
LUDVIK SVOBODA, președintele Republicii Socialiste Ceho
slovace. următoarea telegramă :

Stimate tovarășe Svoboda,
Cu ocazia realegerii Dumneavoastră în înalta funcție de pre

ședinte al Republicii Socialiste Cehoslovace, îmi este deosebit 
de plăcut să vă adresez, în numele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, al poporului român și al meu per
sonal, felicitări cordiale, împreună cu cele mai bune urări de 
sănătate și succes în activitatea consacrată înfloririi Republi
cii Socialiste Cehoslovace.

îmi exprim și cu acest prilej convingerea că, în spiritul în- 
tîlnirii și convorbirilor fructuoase pe care le-am avut recent 
la Praga, relațiile de prietenie și colaborare multilaterală din
tre partidele și_ țările noastre vor cunoaște și în viitor o dez
voltare continuă, spre binele popoarelor român si cehoslovac, 
al cauzei socialismului și păcii în lume.

R A Inundații și alunecări

de teren în unele județe
Acte normative de PENTRUJ

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia NICOLAE CEAUȘESCU, a trimis președintelui Republicii 
Indonezia, general SUHARTO, următoarea telegramă :

Realegerea dv. în calitate de președinte al Indoneziei îmi 
oferă ocazia să transmit Excelenței Voastre sincerele mele fe
licitări, împreună cu cele mai bune urări de succese în înalta 
dv. misiune.

îmi exprim convingerea că bunele relații existente între 
România și Indonezia se vor dezvolta în viitor în interesul 
ambelor noastre popoare, al cauzei păcii și înțelegerii inter
naționale.

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST 
ROMAN a trimis CELUI DE-AL XXI-LEA CONGRES AL 
PARTIDULUI COMUNIST DIN LUXEMBURG, următoarea te
legramă :

Dragi tovarăși,
Comitetul Central al Partidului Comunist Român adresează 

salutul său călduros și mesajul de prietenie frățească celui 
de-al XXI-lea Congres al Partidului Comunist din Luxemburg, 
tuturor comuniștilor, clasei muncitoare și oamenilor muncii 
luxemburghezi împreună cu urările de succes în activitatea 
ce o desfâșurați pentru apărarea intereselor vitale ale clasei 
muncitoare, ale maselor largi populare luxemburgheze. în 
lupta dumneavoastră pentru triumful idealurilor democrației, 
socialismului și păcii.

Subliniind satisfacția noastră pentru relațiile frățești stator
nicite între Partidul Comunist Român și Partidul Comunist 
din Luxemburg, ne exprimăm convingerea că ele se vor dez
volta si pe viitor în interesul întăririi prieteniei dintre țările 
și popoarele noastre, în folosul unității mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, a tuturor forțelor antiimperialiste.

Datorită căderilor masive de 
zăpadă de la mijlocul lunii mar
tie și încălzirii timpului, apa 
provenită din topirea bruscă a 
zăpezii a dus la creșterea ni
velului unor riuri, la sporirea 
excesului de umiditate în sol, 
provocînd inundații și alune
cări de teren în unele județe. 
Astfel, în județele Buzău, Te
leorman, Brăila, Ilfov, Ialomița, 
Argeș, Vaslui, Iași, Prahova, 
Vrancea și Botoșani au fost aco
perite suprafețe de teren agricol, 
apele au inundat gospodării ță
rănești și construcții agro-zoo- 
tehnice, iar alunecările de teren 
au avariat locuințe, au întrerupt 
temporar circulația pe unele 
șosele și căi ferate și activita
tea în unități industriale pto- 
vocindu-se pagube materiale 
întreprinderilor socialiste, pre
cum și gospodăriilor populației, 
în județul Buzău, de pildă, au 
fost inundate aproape în între
gime satele Cotorca și Satul Nou, 
în Brăila au fost inundate a- 
proape 1 200 ha teren agricol, 
în zona petrolieră Boldești-Scă- 
eni alunecările de teren au în
trerupt activitatea unor sonde, 
iar în județul Vaslui alunecarea 
de teren s-a extins asupra în
tregului sat Zizinca.

Comandamentele județene din

zonele afectate au mobilizat ce
tățenii și importante mijloace 
tehnice pentru înlăturarea și 
evitarea efectelor inundațiilor și 
alunecărilor de teren. Se ac
ționează fără întrerupere pen
tru desfundarea șanțurilor, eli
berarea de ghețuri a podurilor 
și podețelor, consolidarea di
gurilor. a terenurilor. în loca
litățile calamitate și periclitate, 
organele de partid și de stat au 
venit în sprijinul familiilor 
care au avut de suferit, luînd 
măsuri operative pentru caza
rea acestora, aprovizionarea cu 
produse de strictă necesitate și 
acordarea de asistență medicală. 
Totodată, s-a acționat energic 
pentru reluarea activității nor
male în unitățile socialiste.

întrucît timpul continuă să 
se încălzească provocînd în 
continuare topirea bruscă a ză
pezii se mențin nivelurile ri
dicate ale unor rîuri, excesul 
de umiditate în sol și în con
secință posibilități de inundații 
și alunecări de teren. Organele 
locale de partid și de stat sint 
chemate să stabilească de ur
gență programe de măsuri pen
tru prevenirea și combaterea 
unor noi pagube și înlăturarea 
imediată a urmărilor inundații
lor și alunecărilor de teren.

mare
(Urmate din pag. I)

organismelor și instituțiilor 
stingheresc dezvoltarea ini-

Inmînarea „Premiului
Intemațional de promovare 

pe 1972“ întreprinderii 
Antrepriza Română de 

Construcții — ARCOM
în cadrul unei festivități care 

a avut loc vineri dimineața la 
București, Antrepriza Română 
de Construcții — ARCOM a pri
mit „Premiul internațional de 
promovare pe 1972" pentru con
tribuția constructorilor români 
la dezvoltarea colaborării tehni
ce și științifice cu firme și spe
cialiști din diferite țări.

După întreprinderea „Tehno- 
forestexport", Antrepriza Ro
mână de Construcții este cea 
de-a doua organizație de comerț 
exterior din România căreia i se 
conferă această distincție de că
tre Institutul internațional de 
promovare și prestigiu de la Ge
neva, distincție atribuită Între
prinderilor și personalităților ce 
s-au remarcat prin contribuții 
deosebite pe plan mondial la 
progresul industrial și cultural- 
științific.

La festivitate au participat 
Nicolae M. Nicolae, ministru se
cretar de stat la Ministerul Co
merțului Exterior, Constantin 
Ionescu, adjunct al ministrului 
construcțiilor industriale, repre
zentanți ai unor instituții cen
trale economice, întreprinderi de 
construcții și de comerț exterior, 
ingineri și constructori. Institu
tul de promovare și prestigiu 
din Geneva a fost reprezentat 
de Leo Hamon, fost ministru al 
informațiilor in guvernul fran
cez, Gisele Rutman. președintele 
Comitetului executiv al institu
tului, și Fazlolah Reza, repre
zentant permanent al Iranului 
pe lingă UNESCO.

A fost de față Francis Le- 
vasseur, ambasadorul Franței la 
București.

înmînind premiul, dl. Leo Ha
mon a arătat că Antrepriza Ro
mână de Construcții constituie 
un exemplu de participare activă 
la dezvoltarea colaborării teh- 
nico-științifice intre intreprin- 
deri din diferite țări. Tehnica 
înaltă, conștiinciozitatea in rea
lizarea contractelor, construcțiile 
remarcabile ridicate în R.F. Ger
mania, Cehoslovacia, Iran și în 
multe alte țâri — a spus vorbi
torul — sint deosebit de bine 
apreciate, fapt care a stat la baza 
acordării premiului pe anul 
1972.

V.ineri după-amiază, tovară
șul Ion Pățan, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, a pri
mit pe Leo Hamon, fost minis
tru al informațiilor în guver
nul francez, reprezentantul In
stitutului de promovare și pres
tigiu de la Geneva, Gisele 
Rutman, președintele Comite
tului executiv al institutului, și 
Fazlolah Reza, reprezentant 
permanent al Iranului pe lîngă 
UNESCO, care se află în țara 
noastră cu prilejul decernării 
Premiului internațional de 
promovare pe 1972. al Institutu
lui internațional de promovare 
si prestigiu de la Geneva, 
Antreprizei române de con
strucții — ARCOM.

în zilele de 21—23 martie 
197.3, au avut loc în municipiul 
Drobeta-Tr. Severin și la Kla- 
dovo convorbiri între delega
țiile guvernelor Republicii So
cialiste România și Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia 
în legătură cu unele probleme 
concrete ale colaborării eco
nomice dintre cele clouă țări, 
inclusiv utilizarea în continua
re a potențialului energetic al 
sectorului comun al Dunării.

Delegația română a fost con
dusă de Constantin Băbălău, 
ministrul energiei electrice, iar 
delegația iugoslavă de Dușan 
Gligorievici, membru al Consi
liului Executiv Federal.

în perioada 19—23 martie s-au 
desfășurat la București lucră
rile celei de-a IlI-a sesiuni a 
Comisiei mixte româno-daneze 
de cooperare economică, 
trială și tehnică.

Protocolul încheiat cu 
prilej a fost semnat, din 
română, de N. Petrescu,
tor genera! în Ministerul Co
merțului Exterior, iar din partea 
daneză de K. Hannover, preșe
dintele Comitetului danez pen
tru cooperarea economică și 
industrială.

indus-
acest 

partea 
direc-

Următorul număr 
ziarului nostru va 
pare duminică 25 

martie

al
a-

REAȘEZAREA 
NECESARĂ

însemnătate
TIMPUL

DV. LUISEN
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(Urmare din 
xul direct productiv - resimțeau 
munci pe nivelul suprapopulat al

Perfecționarea structurilor de 
tabelelor de funcții și apropierea 
ducere de bază, de nevoile imediate ale producției - iată 
cîteva idei centrale pe care le desprind din aceste hotărîri.

Elaborarea unor norme unitare de structură pentru unitățile 
economice va permite, neîndoielnic, eliminarea paralelismelor 
și verigilor intermediare, blocarea proliferării de funcții și com
plicării rețelei de informație. Sint norme care statuează o 
structură simplă și elastică, permeabilă la inovare și aptă 
de funcții racordate armonios. O structură care este expresia 
grijii pentru utilizarea socială a specialiștilor pornind în pri
mul rind de la nevoile presante ale producției nemijlocite. 
Favorizarea controlului riguros pe sensul descendent și a 
informației autentice pe sensul ascendent al verticalei răs
punderilor este în măsură - în noile condiții - să conducă 
ia instituirea unor circuite de informație optime, fără baraje 
de hîrtie consemnată într-o puzderie de reglementări, regu
lamente, instrucțiuni, dispoziții adesea contradictorii și nerea- 
liste. Sectoarele de execuție ale producției vor simți, fără 
doar și poate, aerul nou al inițiativei neincorsetate, se vor 
lansa pe pantele creativității și utilizării maximale a unor 
competențe sustrase la timp din mrejele unui proces acce
lerat de uzură morală.

Unitatea dintre simplicitate, funcționalitate și economicitate 
definește ansamblul normelor unitare de structură pentru 
unitățile economice. Izvorîte din necesitatea obiectivă a per
fecționării întregii vieți sociale, probînd că știința conducerii 
este o știință în acțiune, operațională, insensibilă la tentația 
speculației de cabinet, aceste norme au nevoie de o aplicare 
operativă și concretă, fără derogări și excepții mascate. In- 
demnind ia o mai bună folosire a capacităților profesionale 
ale tuturor în interesul tuturor, aceste norme nu vizează o 
simplă redistribuire de funcții, ci o integrare totală a specia
liștilor în producția nemijlocită, acolo unde se generează 
valorile materiale.

lată de ce consider că, exprimînd în ultimă instanță grija 
față de om, față de calitățile sale profesionale față de valo
rile sociale, normele recent avansate spre traducere in viață 
sint un veritabil elogiu adus competențelor.

In vederea asigurării a- provizionării ritmice a populației. Ministerul Comerțului Interior a dispus ca, in perioada 21—31 martie. unitățile comerciale din toate orașele și centrele muncitorești să-și prelungească programul de lucru, in funcție de necesități.De asemenea, duminică, 25 martie, toate magazinele vor fi deschise pînă la ora 13.00.
O înțelegere de colaborare pe 

anul 1973 intre Asociația cineaș
tilor din Republica Socialistă 
România și Uniunea cineaștilor 
din Uniunea Sovietică a fost 
semnată vineri la București. 
Documentul prevede, intre al
tele, o serie de acțiuni menite 
să ducă la
profesionale între cineaștii ro
mâni și cei sovietici.

lărgirea contactelor

Sub auspiciile Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste, vi
neri s-a deschis în sala Dalles 
din Capitală Expoziția de pic
tură și grafică din Republica 
Populară Chineză.

La vernisaj au luat cuvîntul 
Ion Dodu Bălan, vicepreședinte 
al Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste, și Cian Hai-fun, 
ambasadorul R.P. Chineze la 
București.

Sub auspiciile Institutului Ro
mân pentru Relațiile Culturale 
cu Străinătatea, vineri a avut loc 
în Capitală o seară culturală, 
consacrată Zilei naționale a Re
publicii Islamice Pakistan.

Cu arest prilej. Ion Cârje, di
rector general adjunct al Ager- 
pres, redactor-șef al revistei 
„Lumea“, a împărtășit celor pre- 
zenți impresii de călătorie din 
această tară.

Programul serii culturale s-a 
încheiat cu proiecția filmului 
documentar dedicat vizitei pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu în 
Pakistan.

ror
care _ 
țiativei creatoare în unitățile de 
bază. Pe această linie s-au ob
ținut realizări de seamă care au 
avut o înrîurire favorabilă, au 
impulsionat procesul dezvoltării 
pe toate planurile. în economie, 
perfecționarea formelor organi
zatorice prin crearea centralelor 
industriale, instituționalizarea 
conducerii colective, a adunări
lor generale, legiferarea atribu
țiilor și răspunderilor diferitelor 
structuri economice, a relațiilor 
dintre ele, au avut ca obiectiv 
crearea cadrului adecvat pentru 
realizarea unei conduceri dina
mice, suple și operative, bazată 
pe criterii de eficiență economi
că, pe participarea largă a oa
menilor muncii la luarea deci
ziilor în scopul folosirii depline 
a potențialului material și 
uman al țării. Iar dacă în ulti
mii ani economia noastră națio
nală s-a dezvoltat în ritm acce
lerat, dacă s-au făcut pași im
portanți pe linia modernizării 
producției, a creșterii eficienței 
economice în general, nu încape 
nici o îndoială că toate aceste 
realizări se datorează în bună 
măsură și acțiunii de îmbunătă
țire a structurilor organizatorice, 
de perfecționare continuă a con
ducerii planificate a economiei.

Făcînd o amplă analiză a re
zultatelor obținute în acest pro
ces de perfecționare pe toate 
planurile, Conferința Națională 
a P.C.R. din iulie 1972, relevînd 
realizările pozitive, a apreciat, 
totodată, că aceste măsuri n-au 
fost duse pînă la capăt. Acțiu
nea de lichidare a unor forme 
de centralism excesiv, a unor 
paralelisme și verigi interme
diare în conducerea unităților 
de bază, n-a fost încheiată, s-a 
apreciat în Conferința partidului. 
Ba, în unele ramuri s-au creat 
chiar noi paralelisme și verigi 
intermediare noi. S-a făcut încă 
puțin pentru simplificarea evi
denței, pentru îmbunătățirea în
tregului sistem informațional ; la 
unele ministere și centrale in
dustriale s-a manifestat tendin
ța menținerii unui aparat greoi 
care a absorbit cadre valoroase 
de specialiști din unitățile di
rect productive. Conferința a tra
sat sarcina de a se acționa cu 
toată fermitatea pentru lichida
rea acestor neajunsuri care im
pietează asupra dezvoltării acce
lerate a economiei naționale.

în lumina acestor directive, 
recenta Plenară a C.C. al P.C.R., 
a adoptat, după cum se știe, ho- 
tărîri care să asigure perfecțio-

narea și simplificarea structuri
lor organizatorice, lichidarea ve
rigilor intermediare, a parale
lismelor și a fenomenelor de 
centralism excesiv, o mai judi
cioasă repartizare și utilizare a 
cadrelor. în acest context se în
scriu și cele două decrete adop
tate în ultimele zile de Consi
liul de Stat cu privire la stabi
lirea normelor unitare de orga
nizare a ministerelor și a celor
lalte organe centrale de stat și 
de structură pentru unitățile eco
nomice. Cele două acte norma
tive stabilesc o reglementare 
unitară a diferitelor comparti
mente pe care le poate cuprin
de ministerul, alte organe cen
trale de stat, centrala industria
lă, întreprinderea economică, 
nomenclatorul funcțiilor de bază 
și numărul maxim al funcțiilor 
pe diferite categorii.

Ce se realizează prin aceste 
acte normative ? înainte de toa
te se creează cadrul adecvat pen
tru aplicarea unui principiu pro
priu oricărei economii moderne : 
apropierea conducerii de locul 
unde se desfășoară procesul de 
producție. Prin simplificarea or
ganizării centralelor industriale, 
prin grefarea lor, de regulă, pe 
structura uneia dintre întreprin
derile cele mai reprezentative se 
realizează premisele pentru inte
grarea deplină a centralei și uni
tății respective, se elimină sur
sele de paralelism în exercitarea 
acelorași atribuții, de angrenare 
inutilă a unui număr exagerat de 
cadre pentru rezolvarea acelorași 
probleme. Prin raționalizarea a- 
paratului de conducere și orga
nizarea judicioasă a unităților de 
producție și concepție, a com
partimentelor funcționale a în
treprinderilor se realizează for
me și structuri organizatorice 
mai suple, mobile, mai eficien
te cu un grad ridicat de func
ționalitate. Mai puține trepte 
ierarhice înlătură sursele de biro
cratism. Deciziile, instrucțiunile 
de orice natură emanînd de la 
organele de conducere economi
că vor urma astfel calea cea mai 
scurtă spre cele de execuție. în 
același timp sesizările, diversele 
propuneri ale producătorilor di- 
recți nu vor mai urma drumul 
sinuos și încîlcit al diverselor ve
rigi care ducea la tărăgănări și 
inoperativitate, la birocratism. 
Se va întări responsabilitatea 
cadrelor, la toate nivelele, în so
luționarea promptă a problemelor 
cu care se confruntă întreprin
derile.

Simplificarea structurilor orga
nizatorice, perfecționarea activi
tății de conducere, determină, 
apoi, un aflux de cadre tehnico- 
inginerești, de specialiști

înaltă calificare angrenați pînă 
acum în lucrări mai ales admi
nistrative, spre activitatea direct 
productivă, în sectoarele de con
cepție. de proiectare și cerce
tare din unități, adică în locu
rile cheie de care depinde pro
gresul neîntrerupt al producței 
materiale. Ceea ce este firesc și 
în concordanță deplină cu legi
le dezvoltării economice. Acest 
aflux de cadre modifică substan
țial o situație nefirească și ana
cronică, pe bună dreptate criti
cată în plenara partidului, situa
ție în care, în timp ce unele 
sectoare de concepție din între
prinderi, proiectare și cercetare 
resimțeau acut lipsa de cadre 
tehnice ceea ce determina în- 
tîrzieri în elaborarea unor pro
iecte, asimilarea unor produse 
noi sau nu se putea asigura o 
asistență tehnică la nivel cores
punzător în toate schimburile — 
un număr însemnat de specia
liști cu pregătire superioară erau 
folosiți în munci cu caracter ad
ministrativ în ministere, centrale 
sau întreprinderi. Se realizează, 
prin urmare, o modificare pozi
tivă a raportului dintre numărul 
cadrelor ocupate în sectoarele 
unde se creează avuția națională 
și numărul celor cuprinși în sec
toarele neproducătoare de venit 
național. Mărirea, pe această 
cale, a proporției cadrelor care 
lucrează nemijlocit în producție, 
proiectare și cercetare asigură 
cîmp larg introducerii tehnolo
giilor noi, de mare randament, 
o folosire cu eficiență economi
că sporită a instalațiilor, mașini
lor și utilajelor ceea ce influen
țează favorabil creșterea produc
tivității muncii pe salariat în fie
care întreprindere, a 
tății muncii t___„. .
zitive ale acestei modificări pen
tru sporirea venitului național, 
accelerarea progresului economic 
și în ultima instanță creșterea 
mai rapidă a nivelului de trai 
a celor ce muncesc sînt eviden
te ca lumina zilei.

Este motivul care ne îndeam
nă să afirmăm că măsurile sta
bilite de recenta Plenară a C.C. 
al P.C.R., transpunerea în viață 
a celor două acte normative, 
răspunzînd unor cerințe majore 
ale dezvoltării economice în pe
rioada actuală și în perspectivă, 
vor da un nou impuls întregii 
activități pentru realizarea și de
pășirea prevederilor maximale 
ale planului pe acest an, pentru 
înfăptuirea angajamentului pa
triotic de îndeplinire a cincina
lului înainte de termen, vor de
termina accelerarea înaintării 
României pe calea progresului 
și prosperității generale.

SÎMBĂTĂ, 24 MARTIE 1973
O ANCHETA DIFICILA : rulea

ză la Lumina (orele 9; 11.15: 13.30; 
16; 18.15; 20,30).

COPILUL SĂLBATIC > rulează 
la Capitol (orele 8,30; 11,45; 14; 
16.15. 18.30; 20.45).

COWBOY : rulează la Sala Pa
latului (orele 17: 20.15), Scala(orele 8.30, 11; 13.30; 16; 18.30; 21), 
București (orele 8.30; 11; 13.30; 16; 
18 30 ; 21).

CLOVNII : rulează la Doina 
(orele 10,45; 12.45; 15,15; 17.30; 20), 
La orele 9 30 program pentru copii.

ALFRED CEL MARE : rulează 
la Luceafărul (orele 8,30: 11; 13.30; 
16, 18,30; 21). Festival (orele 8,30; 
11; 13 30: 16: 18,30: 21). Favorit 
(orele 10; 12.30; 16.30; 18 : 20.30), 
Gloria (orele 8.45: 11; 13,30; 16; 
18.30; 20,45).

EXPLOZIA I rulează la înfră
țirea (orele 15,30, 18; 20.15), Popu
lar (orele 15,30; 18: 20.15).

ORGANIZAȚIA : rulează Ia Fe
roviar (orele 8,30; 10.45: 13,15; 
15.45: 18.15: 20.45). Excelsior (orele 
8.45: 11: 13.30; 16; 18.30: 21), Me
lodia (orele 8,45: 11: 13,30: 16; 
18,30; 20.45), Modern (orele 8.30; 
11; 13.30: 16: 18,30: 21).

EU NU VAD TU NU VOR
BEȘTI EL NU AUDE : rulează la 
Grivița (orele 9; 11,15: 13,30; ltî; 
18,15: 20.30), Miorița (orele 9; 
11.15: 13,30; 15,45! 18; 20,30).

PE ARIPILE VÎNTULUT f ru
lează la Patria (orele 10: 14,30; 
19.15).

FATA CARE VINDE FLORT 2rulează la Aurora (orele 9.30; 12;15,30; 13; 20.30) Vitan (orele 10:15.30; 18; 20.30).
CUPA GLORTET ! rulează la

ndere, a productivi- 
sociale. Efectele po-

Etapa la«.« ultima ora
Din programul etapei a XVII-a 

a diviziei naționale A de fotbal 
se detașează — prin interesul 
pe care îl suscită și miza lui 
deosebită — meciul de la Cra
iova, dintre Universitatea și 
Dinamo. Echipa locală — neîn
vinsă din etapa a Vil-a. din 15 
octombrie, cînd a pierdut cu 
1—0 la Constanța — este anga
jată. acum, după succesul do- 
bindit în fața Rapidului la Bu
curești. în cursa pentru titlul de 
campioană. O victorie a olteni
lor. posibilă și... așteptată, ar 
reprezenta pentru ei depunerea 
unei candidaturi ferme, alături 
de Steaua și Dinamo. în lupta 
pentru titlu. Meciul de la Cra
iova — a cărui importanță, ne 
place să credem, nu va impie
ta asupra spectacolului sportiv, 
a spiritului de fair-play — a- 
nunță doborîrea recordului de 
spectatori prezenți vreodată pe 
stadionul „Central“. Cererea de 
bilete se ridică la aproximativ 
50 000 — s-au vîndut pină joi, 
40 000 — solicitate de suporterii 
localnici și de cei care vor veni 
din județ și din împrejurimi. 
Antrenorii celor două echipe. 
Constantin Cernăianu și Ion 
Nunweiller, au anunțat că vor 
alinia următoarele formații : 
UNIVERSITATEA : Oprea — 
Niculescu. Deselnicu, Sameș, 
Velea — Strîmbeanu, Pană —

• Duminică seara se vor cu
noaște noii jucători convocați la 
lot de Valentin Stănescu.

LUI

Din agenda

Timpuri Noi (orele 9—20,15 tn con
tinuare).

DACII : rulează la Munca (orele 15.30; 18: 20.15).
MARIA STUART : rulează Ia 

Buzești (orele 14 30; 17).
ANDREI RUBLIOV : rulează la 

Buzești (ora 19.30).
STRUCTURA CRISTALULUI; 

rulează la Viitorul (ora 20,15).
DOMNULUI PROFESOR CU 

DRAGOSTE : rulează la Viitorul 
(orele 15,30; 18) Floreasca (orele 15.30: 18: 20.30).

O FLOARE ȘT DOI GRADT- 
NART : rulează la Tomis (orele 9; 12.30: 16: 19,30).

CU MÎTNTLE CURATE • rulează 
la Lira (orele 15.30: 18; 20.15).

DRUMUL SPRE VEST : rulează 
la Arta (orele 15; 17.45: 20.30), 
Giulești (orele 15.30: 18: 20.30).

EGOW BUT. TC1OV ȘI ALTTT 7 
rulează la Drumul Sări) (orele 18; 20.15).

ANONIMUL VENEȚIA N t ru
lează ts Drumul Sării (orele 10; 15 30).

ADIO ARME ! : rulează la Cen
tral (orele 9: 12.30: 16: 19.30). Vol
ga (orele 9: 12,30: 16: 19.301. Fla
mura (orele 9: 12,30: 16: 19.30).

tinerii : rulează ta Cotroceni 
(ora 20.15).

DACĂ E MARȚI. E BELGTA : 
rulează la Cotroceni (orele 15.30: 18).

ZESTREA ; rulează la Cosmos 
(orele 15.30: 18: 20.15), Progresul 
(orele 15.30: 18; 20.15).

TRANDAFIRI ROȘII PENTRU 
ANGELICA ■ rulează la Dacia 
(orele 9: 11.15: 13.30: 16: 18 45:20.30).

E O POVESTE VECHE î rulează 
la Rahovâ (ora 20.15).

HEI.LO DOLLY : rulează la 
Unirea (orele 11: 14.30). MOARTEA REGELUI NEGRU : (orele 
18; 20,15).

pag. I)
insuficiențele' propriei lor 
excrescențelor birocratice- 

conducere, îmbunătățirea 
întregului aparat de con-

echipa română
Titus Tarău (19 
Savu și Vasile 
inscris cite 15

• Aseară, în sala „< 
din Timișoara a luat 
competiția internațională 
nină de handbal pentru 
Primăverii.“

în 
cu 
La 

cu multe 
baschetba-

• Selecționata divizionară 
masculină de baschet a Româ
niei și-a început turneul 
Israel, jucind la Tel Aviv 
reprezentativa țării gazdă, 
capătul unui meci 
faze spectaculoase, 
liștii români au terminat în
vingători cu scorul de 86—80 
(41—42). Din 
s-au evidențiat 
puncte), Alin 
Popa, care au 
puncte fiecare.

• Cea de-a 16-a ediție a „Cu
pei campionilor europeni" la 
baschet masculin a fost cîști- 
gată de formația italiană Ignis 
Varese, care reeditează astfel 
succesul obținut anul trecut.

în finala susținută la Liège 
cu echipa Ț.S K.A. Moscova, 
baschetbaliștil italieni au ter
minat învingători cu scorul de 
71—66 (41—29).

.Olimpia" 
sfîrșit 
femi- 

__ _____ „Cupa 
în finală, echipa 

Universitatea Timișoara a învins 
cu scorul de 16—13 (10—7) pe 
T.S.K. Berlin. Pe locul trei s-a 
clasat echipa de junioare a Ro
mâniei. urmată de Constructorul 
Timișoara.

Țarălungă. Bălan, Oblemenco, 
Marcu. DINAMO : Rămureanu 
— Cheran. Sărinăreanu II. San
du Gabriel, HJeleanu — Dinu. 
Moldovan. Nunweiller VI — 
Lucescu (Sălceanu). Dumitra
che. FI. Dumitrescu.

PRIN RESTABILIREA
AELENEI, absent din formație 
în etapa inaugurală a returu
lui, Steaua va utiliza împotriva 
C.F.R.-ului din Cluj o linie de 
atac puternică : Pantea, Tătaru. 
Iordănescu, Aelenei.

în legătură cu criticile care 
i-au fost adresate în ultimul 
timp pentru nefolosirea porta
rului Iordache, antrenorul Con
stantin declară : „Haidu deține 
o formă superioară și-mi inspi
ră maț multă încredere și sigu
ranță deck Iordache. La meciul 
de mîine, Iordache nu va fi 
nici rezervă, pentru că, supus 
zilele trecute unui consult me
dical, a fost găsit suferind (cu 
ficatul). El este scutit momen
tan de efort și, în consecință, 
a incetat antrenamentele“.

GOLGETERUL DIVIZIEI A, 
ROZNAI, egalat acum de Oble
menco, își va relua locul în li
nia ofensivă a petroșenenilor. 
Omul de percuție și de gol al 
Jiului, complet refăcut în urma 
accidentului care l-a ținut eta-

pa trecută pe tușă, a reintrat 
joi în meciul de verificare cu 
Dacia Orăștie, marcînd un gol.

SPORTUL STUDENȚESC A 
REVENIT joi dimineață în Ca
pitală din turneul de pregătire 
pe care l-a întreprins la Satu 
Mare, și. în aceeași zi, s-a de
plasat la Snagov, unde și-a con
tinuat antrenamentele. Antre
norul Ola nu-i poate folosi în 
partida cu A.S.A. Tg. Mureș pe 
Leșeanu, accidentat, și Culda. 
suspendat. In schimb, Cuper- 
man și Octavian Ionescu, refă- 
cuți, 
care va începe întîlnirea. Par
tida
A.S.A. Tg. Mureș se va dispu
ta pe stadionul Politehnica (fost 
C.A.M.), unde spectatorii-sțu- 
den ; vor avea accesul gratuit.

LI -I DIMINEAȚA VOR FI 
REUX.1I LA BUCUREȘTI ju
cătorii din reprezentativa nați
onală de foibal. Antrenorul Va
lentin Stănescu nu a dat publi
cității lotul jucătorilor care vor 
fi convocați. anunțind acest lu
cru pentru duminică seara, după 
meciurile etapei a XVII-a. Este 
aproape sigur că din lot nu vor 
lipsi Răducanu, Sătmăreanu, 
Dinu, Hajnal, Dumitru, Beldea- 
nu, Troi. Dobrin, Dumitrache. 
în funcție de comportările și 
forma pe care o vor manifesta 
in meciurile de miine vor fi 
incluși în rîndurile „tricolori
lor“ Dumitriu IV, Aelenci, por
tarul Haidu, Antonescu, Sameș 
și Marcu.

vor fi incluși în „11-le“
Sportul Studențesc

D. V.

sportului de masă
Prima ilustrare concludentă că recenta Hotărire a Plenarei 

C.C. al P.C.R. cu privire Ia dezvoltarea continuă a educației 
tizice și sportului a avut un larg ecou, s-a bucurat de o adezi- 
une deplină în rîndurile tineretului și a factorilor care au ras- 
punden în acest domeniu, este faptul că s-a pornit, de îndată, 
;?.AUCÎU cu "Mărire și ambiție, fapt ce-1 demonstrează activi- 
tațile interesante ce se organizează sîmbătă si duminică în nu
meroase locuri din țară. Secția de specialitate a C.C. al U.T.C. 
ne-a_ pus la dispoziție un amplu program din care reproducem 
următoarele acțiuni și competiții sportive de masă.
• Festivalul ansamblurilor șco

lare de gimnastică modernă.
La Giurgiu, duminică dimi

neață, are loc prima etapă ju
dețeană (Ilfov) a Festivalului 
ansamblurilor școlare de gim
nastică modernă. La întreceri
le primei ediții a acestei noi 
competiții de masă, inițiată si 
organizată de C.C. al U.T.C., 
s-au înscris deja în toată țara 
peste 500 de ansambluri. La 
Giurgiu participă 8 ansambluri 
de fete — fiecare echipă cu
prinde 8 gimnaste — care s-au 
calificat oentru etapa pe județ. 
Manifestarea din orașul de pe 
malul Dunării conține și un 
punct de mare atracție t concu
rentele, elevii, spectatorii 
avea prilejul să urmărească 
demonstrație pe 
mari performere

cii românești, studente la I.E.F.S. 
București. întrecerile din cele
lalte județe ar fi bine să bene
ficieze de asemenea demonstra
ții, de prezența sportivilor de 
performanță.

De asemenea, la Sibiu, Medi
aș. Copșa Mică, Dumbrăveni, 
Agnita, din județul Sibiu, pre
cum și în județul Mureș se des
fășoară întrecerile etapei pe 
localități a aceleiași competiții.
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Opera Română : MADAME

BUTERFLY — ora 19: Teatrul
de Operetă : SE MĂRITĂ FETELE 
— ora 19,30: Teatrul Național
„I. L. Caragiale“ (Sala Comedia) : 
UN FLUTURE PE LAMPA — ora 
15: CUI I-E FRICA DE VIRGI- 
NIA WOOLF ? — ora 20; (Sala 
Studio) : SA NU-ȚI FACI PRĂ
VĂLIE CU SCARA - ora 20: 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra“ 
iSchitu Măgureanu) : D-ALE
CARNAVALULUI — ora 20: (Sala 
Studio) : VALENTIN ȘI VALEN
TINA — ora 20: Teatrul „C. T. 
Nottara" (Sala Magheru) : ' CEI 
SASE — ora 19,30: Teatrul de 
Comedie : BUFFALO BILL ȘI 
INDIENII — ora 20; Teatru! Mic : 
DUPĂ CĂDERE — ora 19.30; Tea
trul Giulești : MĂSURĂ PENTRU 
MĂSURA — ora 19,30: Teatrul 
Evreiesc de Stat : UN ȘIRAG DE 
FERLE — ora 19,30: Teatrul „Ion 
Vasilescu" : DANSUL MAIMUȚE
LOR — ora 19.30: Teatrul „Țăn
dărică" (Sala Victoria) : NINIGRA 
ȘI ALTGRU — ora 17; Teatrul 
„C. Tănasc" (Sala Savov) ; RE
VISTA ARE CUVÎNTUL — ora 
19.30: Circul „Globus" : FRATTI 
LUI FLIPPER — orele 17.30: 19,30.

Program competitions!
FOTBAL. Duminică etapa a 

XVII-a a campionatului progra
mează i în Capitală i Steaua — 
C.F.R. Cluj, ora 14, stadionul 
Republicii și Sportul studențesc 
— A.S.A. Tg- Mureș, ora 16, 
stadionul Politehnica. în țară 
de la ora 16 au loc întîlniriie 
Universitatea Craiova — Dina
mo, „U“ Cluj — F.C. Argeș, 
F.C. Constanța — Steagul roșu, 
C.S.M. Reșița — S.C. Bacău, 
Petrolul — Jiul și U.T.A. — 
Rapid.

Tot duminică, după o vacanță 
destul de lungă își vor relua ac
tivitatea, cu prima etapă a re
turului, divizionarele B și C.

VOLEI. în Capitală, campio
natul diviziei naționale progra- 

Azi, în 
ora 17 i 
și Steaua 
sala Di-

mează etapa a XX-a. 
sala Floreasca, de la
Rapid — I.E.F.S. (m) 
— Dinamo (m), iar în

16 i Dinamo — 
Duminică, în 

la ora 10 i Ne- 
(f), iar în sala 

de la 
10 ; Univ. București —

namo, de la ora 
C.S.M. Sibiu (f).
sala Dinamo, de
dicina — Rapid
Institutului Pedagogic, 
ora

Farul Constanța (f). Meciurile 
restante din etapa de duminică, 
18 martie, se vor desfășura alt
fel i marți, 27 martie. în sala 
Floreasca. de la ora 17 i Steaua- 
I.E.F.S. (m), iar în sala Dinamo, 
de la ora 16 : Dinamo — Viitorul 
(m) ; miercuri. 28 martie, în sala 
Giulești, de la ora 18,30 i Rapid 
— Progresul (m) ; joi. 29 martie, 
în sala Giulești, de la ora 18, 
derbiul feminin dintre Rapid 
și Penicilina Iași.

BASCHET. Etapa a V-a a re
turului campionatului diviziei 
naționale rezervat fetelor pro
gramează duminică în Capitală, 
de la ora 10, în sala Construc
torul, partidele : I.E.F.S. — Vo
ința Tg. Mureș și Politehnica — 
Constructorul.

RUGBI. Campionatul repu
blican programează, în etapa a 
IlI-a (etapa din 18 martie fiind 
reprogramată pe data de 2 mai), 
în Capitală, următoarele par
tide i azi i Gloria — Dinamo, te
ren Gloria, ora 16, iar mîine 
Grivița Roșie — Rulmentul, te
ren Parcul Copilului, ora 9 și 
Sportul Studențesc — Precizia 
Săcele, teren II, stadionul Ti-

vor 
o 

care o susțin 
ale gimnasti-

în țară t Fa- 
Știința 

Ti-
Și

neretului, ora 10. 
rul — C.S.M. Suceava, 
Petroșeni — Steaua, Univ. 
misoara — Politehnica Iași 
C.S.M. Sibiu — Vulcan.

LUPTE GRECO-ROMANE. 
Etapa a doua a campionatului 
republican programează între
ceri duminică în orașele Bacău, 
Rădăuți, Tg. Mureș, Satu Mare, 
Oradea, Medgidia, Slatina 
Pitești.

JUDO. In sala Floreasca. 
și mîine de la ora 9. au loc 
nalele campionatelor individuale 
republicane ale seniorilor.

POLO. Duminică la bazinul 
Floreasca, de la ora 10 au loc 
partidele divizionare Dinamo 
— I.E.F.S. și Rapid — Progre
sul. în continuare meciuri din 
cadrul campionatului municipal 
(juniori I) și. „Cupa școlarul" 
(juniori II).

ATLETISM. în sala „23 Au
gust" azi (ora 16,30) și mîine (ora 
9.30) are 1oc un concurs deschis 
tuturor categoriilor de atleți. 
juniori și seniori.

• Acțiune sportiv-aplicativă.
în munții Băișorii. Comitetul 

județean Cluj al U.T.C., în co
laborare cu ceilalți factori ca
re au răspunderi în domeniul 
sportului, organizează, astăzi și 
miine, un concurs absolut ine
dit la care se preconizează să 
participe circa 1 000 de tine-i. 
Este vorba de întreceri de schi 
combinate cu aplicații practice 
de trageri, la care participă ti
neri încadrați în detașamentele 
de pregătire pentru apărarea 
patriei. Este o primă acțiune, 
care așa cum se subliniază în 
Hotărîrea Plenarei partidului, 
asigură creșterea ponderii exer- 
cițiilor și sporturilor tehnico- 
anlicative în vederea igiei pre
gătiri fizice generale a tinere
tului. De la această manifestare 
vcm reveni cu amănunte.

• Cupa tineretului de la sate.
Și

azi 
ri-

GABRIEL FLOREA

La Timișoara, Sibiu, Alba 
Iulia, Buzău, Satu Mare etc., 
sîmbătă și duminică, se desfă
șoară etapa județeană a Cupei 
tineretului de la sate, ediția d« 
iarnă. Sute de tineri săteni 
participă la pasionante între
ceri de șah și tenis de masă. în 
plus, mai menționăm că tot 
duminică are loc etapa jude
țeană a competiției locale „Cro
sul. Gorjului“. că Ia Satu Ma
re se mai desfășoară întreceri
le etapei pe localități a Con
cursului de șah al elevilor, iar 
la Timișoara Crosul de primă
vară rezervat studenților pre
cum si un concurs de trîntă și 
haltere rezervat tinerilor de la 
sate. C. V.
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PROGRAMUL I

9,00 Curs de limba germană. 
Lecția a 46-a. 9,30 A tost odată ca 
niciodată... — Teatrul poveștilor 
(VI). 10,10 Selecțiuni din emisiu
nea „Cîntare patriei". 10,40 De 
vorbă eu gospodinele. 11,00 Selec
țiuni din emisiunea „Prome
nada duminicală". 12,25 Cărți 
și idei, 13.00 Telejurnal. 16,00 
Telex. 16,05 In actualitate — școa
la. 16,20 Muzică populară. 16,30 E- 
mițiune in limba germană. 18.15 
Ritm, tinerețe, dans. 19,00 Arc 
peste timp. 19.20 1001 de seri. 19.30 
Telejurnal. Cincinalul Înainte de 
termen — cauză a întregului po
por. 20.05 Cintecul săptămînii : 
„îmi place să trăiesc cu fruntea 
sus". 20,10 52 de inițiative în 52 
de săptămîni. 20,25 Tele-enciclo- 
pedia. 21.05 Film serial: „Mănnix". 
21,55 Intimplări de sîmbătă spre 
duminică... Teodor Mazllu vă pro
pune o discuție despre seriozitatea 
rîsului. 22,35 Telejurnal. 22,45 Ro
manțe și cintece. 23,00 Ho
chei pe gheață. România — Japo
nia (Campionatul mondial — gru
pa B).
PROGRAMUL H

16,00 Agenda. 16,10 Armonii 
intime. Muzică din sec. XII— 
XIV pentru voci șl Instru
mente de suflat. 16,40 Azi și 
mîine — emisiune de informație 
culturală la zi. 16,50 Avanpremie
ra. 16.55 Publicitate. 17.00 Concert 
folcloric. 17,20 Prietenii lui Aș- 
chiuță. 17,50 Film artistic : „Balul 
de sîmbătă seara".



Cursul ascendent al relațiilor
româno-daneze de peste hotare m

COMUNICATUL COMUN PRIVIND VIZITA MINISTRULUI
DE EXTERNE ROMAN IN DANEMARCA A.

încheierea
La încheierea vizitei în Danemarca a ministrului afacerilor 

externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, a 
fost dat publicității un comunicat comun.

în timpul vizitei — se arată în 
document — ministrul afacerilor 
externe al României a fost 
primit de Maiestatea Sa Regina 
Margrethe a Il-a. Ministrul 
român a fost primit, de aseme
nea, de primul ministru danez. 
Anker Jorgensen, și a avut 
convorbiri cu ministrul aface
rilor externe, Knud Boerge An- 
dersen, precum și cu ministrul 
afacerilor economice externe, 
Ivar Norgaard.

în cadrul convorbirilor dintre 
cei doi miniștri de externe, 
care s-au desfășurat într-o at
mosferă de prietenie și înțele
gere reciprocă, s-a realizat un 
schimb util de vederi cu pri
vire la evoluția relațiilor bi
laterale. precum și în legătură 
cu unele probleme internațio
nale actuale de interes comun. 
Părțile au constatat, cu deose
bită satisfacție, că raporturile 
dintre România și Danemarca 
se dezvoltă continuu și au evi
dențiat existența unor noi po
sibilități pentru extinderea a- 
cestora. Cei doi miniștri de 
externe au subliniat importan
ța dezvoltării continue a schim
burilor comerciale și a coope
rării industriale, științifice și 
tehnologice româno-daneze.

Ministrul danez al afacerilor 
economice externe a subliniat 
că Danemarca, în calitatea sa 
de membră a Comunității Eco
nomice Europene, sprijină o 
politică deschisă, orientată spre 
exterior, îndeosebi față de 
partenerii săi comerciali tradi
ționali din terțe țări, între 
care România ocupă o poziție 
foarte importantă.

Cele două părți au constatat 
evoluția pozitivă a relațiilor 
dintre statele europene. Eie au 
evidențiat importanța unei 
cooperări strînse între țările 
europene pentru sporirea în
crederii reciproce, în vederea 
consolidării păcii și securității 
în Europa.

Apreciind atmosfera construc
tivă a actualelor convorbiri 
multilaterale pregătitoare de la 
Helsinki, cei doi miniștri au 
reafirmat convingerea lor că

conferință pentru 
și cooperare în 

participarea tuturor

viitoarea 
securitate 
Europa, cu 
statelor europene, precum și a 
S.U.A. și Canadei, va reprezen
ta o contribuție importantă la 
continuarea destinderii în Eu
ropa și la o extindere generală 
a cooperării în numeroase do
menii importante. Ei au expri
mat speranța că reuniunea 
propriu-zisă va putea începe 
înainte de sfîrșitul lunii iunie 
1973.

Cele două părți — se declară 
în comunicat — au fost de acord 
că relațiile dintre toate statele 
participante la conferință tre
buie să se bazeze pe respec
tarea strictă a scopurilor și 
principiilor Cartei Națiunilor 
Unite și a Declarației O.N.U. cu 
privire la principiile de drept 
internațional, cu privire la re
lațiile de prietenie și cooperare 
între state. Ele au fost, de ase
menea, de acord că la convor
birile multilaterale pregătitoare 
de la I-Ielsinki trebuie să se 
depună eforturi pentru elabo
rarea. pe această bază, a listei 
principiilor care să guverneze 
relațiile dintre state, în ve
derea promovării efective a 
obiectivului final de realizare 
a securității și cooperării du
rabile în Europa. Astfel de 
principii trebuie să constituie 
un tot indivizibil și trebuie să 
fie respectate permanent, și în 
totalitatea lor, de către toate 
statele participante, în toate re
lațiile lor reciproce, indiferent 
de mărime, sistem social-politic, 
nivel de dezvoltare, potențial 
și de apartenența sau neaparte- 
nența lor la alianțele militare 
existente.

Evocînd rezultatele 
efectuate anul trecut în 
nia de ministrul danez 
terne, părțile au 
convingerea că dezvoltarea unor 
raporturi normale intre state, 
de bună vecinătate, bazate pe 
principiile dreptului internațio
nal, ale independenței și suve
ranității naționale, egalității in 
drepturi, neamestecului în tre
burile interne și avantajului re-

ciproc reprezintă condiția sine 
qua non pentru instaurarea în 
lume a unui climat de pace, 
destindere și securitate interna
țională.

Cei doi miniștri au procedat, 
de asemenea, la un schimb de 
vederi privind reducerea for
țelor militare și a armamente- 
ior în Europa ca unul din as
pectele importante ale securi
tății pe continent.

Părțile s-au pronunțat pentru 
soluționarea pașnică, pe calea 
tratativelor, a tuturor conflicte
lor care mai există în diferite 
părți ale lumii.

Referindu-se la importanța 
realizării deplinei universalități 
a Organizației Națiunilor Unite, 
părțile au exprimat speranța că 
cele două state germane vor fi 
admise în curînd în această or
ganizație.

Exprimîndu-și satisfacția față 
de rezultatele vizitei ministru
lui afacerilor externe român, 
părțile au evidențiat impor
tanța continuării contactelor 
între reprezentanții României 
și Danemarcei, pronunțîndu-se 
pentru dezvoltarea lor în viitor, 
pentru realizarea de vizite și 
schimburi de vederi la toate 
nivelurile.

Comunicatul informează în 
încheiere că ministrul afaceri
lor externe al României a invi
tat pe ministrul afacerilor ex
terne al Danemarcei, K.B. An
dersen, să facă o vizită oficială 
în Republica Socialistă Româ
nia. Invitația a fost acceptată 
cu plăcere, data urmînd a fi 
stabilită ulterior.

vizitei
delegației 
culturale

romàne in

Ä P. Chineză
Vizita delegației culturale 

române, condusă de tovarășul 
Dumitru Popescu, membru 
al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului cul
turii și educației socialiste, 
făcută în R. P. Chineză, la 
Invitația Grupului pentru cul
tură de pe lingă Consiliul de 
Stat, a luat sfîrșit vineri, 23 
martie.

Pe aeroportul din Pekin, 
membrii delegației române 
au fost salutați la plecare de 
Iao Uen luan, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.C. Chinez, U Da. membru 
al C.C. al P. C. Chinez, șe
ful Grupului pentru cultură 
de pe lingă Consiliul de Stat, 
Ken Biao, membru al C-C. a.l 
P.C. Chinez, șeful secției re
lații externe a C.C. al P.C. 
Chinez, și alte persoane ofi
ciale.

Demisia cabinetului chilian
vizitei 
Româ- 
de ex- 

reafirmat

Decizia va permite președintelui Allende să remanieze cabinetul 
în urma recentelor alegeri.

Ministrul de interne, 
generalul Carlos Prats, a 
prezentat, joi, președinte
lui Salvador Allende, de
misia tuturor membrilor 
cabinetului chilian, anunță 
agențiile France Presse 
și United Press Interna
țional.

„Tractorul românesc s-a dovedit
COOPERARE ROMÄNO-EGIPTEANÄ

STRUCȚIEI DE TRACTOARE
IN DOMENIUL CON-

Am luat această hotărîre pen
tru a acorda deplină libertate 
de acțiune șefului statului în 
vederea restructurării cabinetu
lui în conformitate cu prero
gativele pe care i le acordă 
Constituția, a declarat genera
lul Prats.

Un purtător de cuvint al gu
vernului, citat de agenția Fran-

ce Presse, a precizat că toți mi
niștrii vor rămîne la posturile 
lor pînă oînd președintele Al- 
lende va proceda la remanie
rea cabinetului. El a lăsat să 
se înțeleagă că această măsură 
nu va interveni însă înainte de 
desfășurarea reuniunilor plenare 
ale conducerilor partidelor co
munist Și socialist, programate 
pentru săptămîna viitoare.

Purtătorul de cuvint a preci
zat, . totodată, că cei trei mem
bri militari ai cabinetului își 
vor păstra portofoliile.

Agenția U.P.I. adaugă că noua 
echipă guvernamentală urmează 
să reflecte rezultatele alegerilor 
parlamentare de la 4 martie a.c.

Zilele acestea se împlinește un an de cînd pe porțile fabricii 
„El Nasr Manufacturing Company“ din Heluan — linie inau
gurată cu prilejul vizitei întreprinse în Egipt de președintele 
Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, — a ieșit primul tractor 
românesc asamblat în Republica Arabă Egipt. în scurta peri
oadă care a trecut de la acest remarcabil eveniment, au fost 
realizate primele 1.000 de tractoare, care se bucură de apre
ciere in lumea specialiștilor și oamenilor de afaceri. „Tracto
rul românesc — scria ziarul „Egyptian Gazette“ — s-a dove
dit a fi de înaltă calitate. Multe din tractoarele realizate în 
cooperare cu România lucrează deja pe ogoarele din Valea 
Nouă, Delta Nilului, in provincia Â1 Tahrir, ca și în alte re
giuni unde au fost valorificate întinderile deșertiee. Ele au 
contribuit la ușurarea muncii țăranilor egipteni și la sporirea 
producției agricole“. Calitatea lor, performanțele lor ridicate 
au determinat partea egipteană să manifeste interes 
continuarea și dezvoltarea cooperării în acest domeniu.

Interesul față de tractoarele românești este evidențiat și de 
actuala ediție a Tîrgului din capitala Republicii Arabe Egipt, 
unde numeroși oameni de afaceri și reprezentanți ai unor fir
me au dat o înaltă apreciere noilor tipuri de tractoare expuse 
la pavilionul țării noastre. „Tractoarele realizate în cooperare 
cu România sînt robuste ; ele oorespund terenurilor noastre, și 
mai ales condițiilor climatice“ — a declarat Fahmy Abdel Mo- 
taal, director general în Ministerul Agriculturii din R.A.E.

IN COMISIA PENTRU DREP
TURILE OMULUI

pentru

despre relațiile
cu U. R. S. S.

Răspunzînd interpelării unui 
deputat, cu prilejul ședinței Co
misiei bugetare a Dietei, pre
mierul Kakuei Tanaka a reafir
mat dorința guvernului său de 
n dezvolta relațiile economice 
cu Uniunea Sovietică In inte
resul celor două țări, al priete-

niei și bunei vecinătăți. Subli
niind că dezvoltarea Siberiei 
prezintă interes pentru econo
mia japoneză, premierul Tanaka 
a declarat că Va continua con
tactele cu partea sovietică pen
tru a contribui la dezvoltarea 
accelerată a acestei regiuni.

Adoptarea a 
două rezoluții

Continuindu-și lucrările la 
Palatul Națiunilor din Ge
neva, Comisia pentru drep
turile omului a adoptat, în 
unanimitate, două rezoluții 
privind dreptul popoarelor 
la autodeterminare.

Prima rezoluție, prezentată 
de Pakistan, împreună cu 
alte 11 state, printre care și 
ROMÂNIA, cere secretarului 
general al O.N.U. să pre
zinte viitoarei sesiuni a A- 
dunării Generale un raport 
asupra aplicării rezoluțiilor 
recente privind dreptui ia 
autodeterminare al popoare
lor supuse colonalismului și 
dominației străine.

A doua rezoluție, prezen
tată de ROMÂNIA. împreună 
cu alte 10 state, printre care 
Chile. Ghana. Pakistan, Fi- 
lipine, Tanzania. Nigeria, 
cere subcomisiei pentru pre
venirea discriminărilor și 
protecția minorităților să in
cludă pe ordinea sa de zi, ca 
o problemă de înaltă priori
tate, examinarea evoluției 
istorice și actuale a dreptu
lui popoarelor la autodeter
minare și influența acesteia 
asupra promovării și prote
jării drepturilor omului.

• Secretarul general al Parti
dului Comunist clin Chile, Luis 
Corvala,n, a declarat că partidul 
său este de acord cu propune
rea președintelui Salvador Al
lende privind convocarea unui 
Congres Național al forțelor po
litice, membre ale Frontului U- 
nității Populare — transmite a- 
genția Prensa Latina.

ACȚIUNI PROVOCA
TOARE ALE FORȚELOR 

REACȚIONARE DIN CHILE
Forțele reacționare din Chile 

au comis, în ultimele zile, alte 
acțiuni provocatoare, în încerca
rea de a determina o nouă in-, 
cordare a situației politice in
terne. Astfel, sediul organiza
ției Partidului Socialist din La 
Florida, suburbie a orașului 
Santiago de Chile, a fost incen 
diat, iar în cursul unui incident.. 
provocat de forțele de dreapta 
într-un sat din apropierea ca
pitalei, doi tineri au fost uciși.

în legătură cu această acti
vitate 1 a forțelor reacțiunii. co
misia politică a Partidului So
cialist din Chile a dat publici
tății o declarație în care con
damnă ferm acțiunile sedițioa
se ale grupărilor de dreapta. 
Declarația relevă că scopul poli
tic al actelor de violență ale 
dreptei este de a estompa sem
nificația. recentelor alegeri par
lamentare, al căror rezultat nu 
,a permis oponenților guvernului 
Unității Populare să-și atingă 
țelurile.

Proiectul tunelului sub
Canalul Mînecii suscită
reacții contradictorii

Franța“. E. R.

actu- 
pro- 

poate 
titlu 

între

Cartea verde

celor

Boulogne

amin- 
costul poluarea 

Angliei, 
avansat 
masiva 
circula-

fac 
pu- 

in 
cu

chestiunile 
inconjură-

(in lungi- 
kilometri) 
cite o li
terată le-

prote- 
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citează
specialiștilor 
cărora con-

partea engleză 
arată 
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a re-
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ce 
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caracter 
„Cartea 

reflectă mai
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prin exce- 
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propuneri
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Soldați ai regimului lonnolist retrăgindu-se sub loviturile forțelor patriotice cambodgiene

„Tunelul sub Cana
lul Minecii nu va fi 
construit decît dacă 
se va stabili precis că 
va fi rentabil“ — a- 
firmă „Cartea ver
de“ privind proiectul 
tunelului publicată 
miercuri Ia Londra 
de ministerul britanic 
pentru 
mediului 
tor.

„Cartea 
document 
lență 
numerînd 
susceptibile a fi revi
zuite precizează că 
decizia definitivă pri
vind construcția ma
relui tunel submarin 
va fi luată în vara a- 
ceasta, probabil in iu
lie, pe baza raportului 
concluziv al unui grup 
de experți (decizia 
respectivă, Ia latitu
dinea guvernelor fran
cez și britanic, ar ur
ma să fie aprobată de 
parlamentele 
două țări).

Documentul 
tit apreciază 
total al construirii 
tunelului Ia 371 mili
oane de lire sterline 
(in prețuri constante 
1972). Aproape cinci 
milioane de lire au 
fost, de altfel, cheltu
ite pînă acum cu stu
diile și explorările 
pregătitoare.

Dacă lucrările se 
vor desfășura potrivit 
graficului proiectu
lui de bază, tunelul 
(sau mai exact, cele 
două tunele) ar putea 
fi deschise traficului 
la începutul anului 
1980. Fiecare din cele 
două tunele 
me de 55 
va cuprinde 
nie de cale 
gînd localitatea brita
nică Cheriton (în a- 
propiere de Folkes- 
tone) de localitatea 
franceză Sangatte (in 
apropiere de Calais). 
Unul dintre tunele va 
fi afectat transportu
lui de pasageri fără 
vehicule iar celălalt 
va servi ca un gen de 
ferry-boat subteran. 
La fiecare patru mi
nute. cîte un tren va 
pleca in ambele sen
suri. Traficul maxim 
estimat : 15 milioane 
pasageri anual.

în ce privește pro
blemele ridicate pen
tru 
„Cartea verde“ 
că se prevede 
voltarea masivă 
țelei rutiere in comi
tatul Kent dar că, pa
ralel, se vor depune

părerea că „documen
tul apare ca un pre
ludiu la sfredelirea 
tunelului sub canal“.

Presa britanică re
flectă —. pe marginea 
„Cărții verzi“ — opi
nii împărțite. TIMES 
consideră că proiectul

panamez

tunelului este, proba
bil, „o eroare“, că 
„revine la un cost 
prea ridicat“ și că „va 
crea dezavantajul că o 
mare parte a expor
tului și importului 
britanic va fi dirijată 
numai prin

w

Dimpotrivă, GUAR- 
DIAN emite părerea 
că „un tunel rentabil 
și care ar putea asi
gura un trafic rapid 
intre Anglia și conti
nent ar fi un nou atu 
pentru Marea Brita- 
nie“.

ldeea construirii u- 
nui tunel sub Cana
lul Mînecii e veche 
de aproape 200 de ani. 
Din momentul în ca
re primul proiect de 
tunel sub canal, dato
rat inginerului fran
cez Thome de Ga- 
rnond. era prezentat 
reginei Victoria a An
gliei au trecut 
ani. Va începe, 
sfîrșit, realizarea 
drăzneței construcții ? 
Nimeni nu s-ar putea 
hazarda, la ora 
ală, să facă un 
nostie ferm. Se 
aminti doar, cu 
anecdotic, că 
1882 și 1950 parlamen
tul britanic a discu
tat de 35 de ori ches
tiunea tunelului fără 
să ia vreo decizie...

Consultările 
de la Helsinki

Consultările multilaterale de 
la Helsinki pentru pregătirea 
conferinței europene în proble
mele securității și cooperării 
s-au desfășurat, vineri, in ca
drul unei noi ședințe plenare. 
Participanții la dezbateri au a- 
juns la un consens în vederea 
constituirii — pe baza propu
nerii prezentate de delegația 
Poloniei — a unui grup de lu
cru, însărcinat să examineze 
problemele de ordin financiar 
și tehnic, legate de organizarea 
conferinței europene.

Acest grup urmează să pre
zinte concluziile sale plenului 

■ partieipanților la reuniunea con
sultativă, iar, ulterior, după ce 
în ședință plenară vor fi adop
tate hotărîrile privind data, lo
cul, procedura și structura con
ferinței, acest grup de lucru va 
aborda examinarea problemelor 
de detaliu cu caracter financiar 
și tehnic al reuniunii general- 
europene.

în aceeași ședință, delegația 
Iugoslaviei a prezentat o amplă 
propunere referitoare la dispo
zițiile de ordin procedural pen
tru convocarea conferinței. Do
cumentul iugoslav se inspiră 
din regulamentele Organizației 
Națiunilor Unite și se bazează 
pe normele procedurale cu pri
vire la organizarea actualei reu
niuni consultative, care au fost 
adoptate prin consens de dele
gații celor 34 de state reprezen
tate la Helsinki, la 30 noiembrie 
1972.
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• Raport despre 
relațiile economice 
ale S.U.A.

Președintele Richard Nixon a 
trimis Congresului un raport 
consacrat relațiilor economice 
ale S.U.A., primul document a- 
nual de acest gen al Adminis
trației americane. Raportul — 
apreciat de agențiile de presă 
ca „deosebit de critic la adresa 
Pieței comune și Japoniei“ — 
afirmă că exporturile S.U.A. 
sînt afectate negativ de „proli
ferarea acordurilor preferenți
ale“ ale C.E.E.. precum și de 
politica sa în domeniul prețu
rilor produselor agricole.

Referitor la negocierile pri
vind comerțul internațional, din 
toamna acestui an. documentul 
subliniază necesitatea elaboră
rii unor acorduri de natură să 
garanteze ..o economie mondială 
mai liberă și mai deschisă“.

Administrația S.U.A. — subli
niază. pe de altă parte, raportul 
— va cere Congresului împu
terniciri depline, pe o perioadă 
de cinci ani. pentru a cobori, 
ridica sau impune bariere tari
fare și pentru a acorda anumi
tor țări clauza națiunii celei mai 
favorizate.

baterea poluării apelor. Specia
liștii celor două țări au stabilit 
programul, precum și rîurile și 
lacurile unde vor fi efectuate 
cercetările de rigoare. In Uni
unea Sovietică, pe rîurile Mos
cova și Donețul de Nord, pre
cum și în Statele Unite pe Dela
ware și Ohio, vor fi create sis
teme automatizate pentru con
trolul șî menținerea purității 
apelor.

insulei. a unul enorm glob de 
probabil un meteorit — 

violent seism,
foc 
urmată de un _____  ,
care au făcut să fie înghițite de 
valuri, împreună cu locuitorii 
lor, toate insulițele vecine cu 
Insula Paștelui.

• Colaborare
sovieto-americana

La Moscova a avut loc ședința 
grupului de lucru sovieto-a- 
meriean de colaborare in com-

• Misterul
Insulei Paștelui

într -un interviu publicat de 
„Journal de Brasil“, profesorul 
Vaz de Melo, de la Universita
tea din Belo Horizonte, a afir
mat că, prin descifrarea unor 
scrieri hieroglifice, a izbutit sâ 
lămurească misterul... Insulei 
Paștelui !

Profesorul brazilian a putut 
să citească, pe plăcuțele aflate 
la dispoziția sa, o descriere — 
făcută de locuitorii de demult 
ai îndepărtatului pămînt —, a 
giganticului cataclism care pare 
să fi distrus, la o dată nepre
cizată, întregul arhipelag din 
care făcea parte insula, cu ex
cepția acesteia. Traducerea a 
două plăcute a arătat că arhipe
lagul „a l’ost distrus de un ta
laz gigantic, cu o înălțime de 
peste 30 de metri, în timp ce 
locuitorii încercau zadarnic să-și 
pună ambarcațiunile în stare 
de plutire“. Vechiul document 
hieroglific mai precizează că 
năvala oceanului a coincis cu 
căderea, la unul din capetele

• La sediul reprezentanței 
permanente a Uniunii Sovietice 
pe lingă Oficiul O.N.U. din Ge
neva a avut loc, vineri, o nouă 
întilnire a delegațiilor sovietică 
și americană participante la tra
tativele pentru reducerea arma
mentelor strategice — informea
ză agenția T.A.S.S.

• Sesiunea jubiliară 
a Comisiei Dunării

La Budapesta a avut loc, vi
neri. sesiunea jubiliară a Co
misiei Dunării, cu prilejul îm
plinirii a 25 de ani de la semna
rea Convenției privind navi
gația pe Dunăre și de la consti
tuirea acestei organizații inter- 
guvernamentale. La sesiunea ju
biliară au participat reprezen
tanți ai Austriei, Bulgariei, Ce
hoslovaciei, Iugoslaviei. Româ
niei, Ungariei și U.R.S.S., pre
cum și reprezentanți ai unor or
ganizații ce întrețin legături de 
cooperare cu Comisia Dunării.

Sesiunea a fost deschisă de 
ambasadorul român loan Cotoț, 
reprezentantul țării noastre în 
Comisia Dunării, actualul pre
ședinte al Comisiei.
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eforturi pentru 
jarea mediului 
ant in această 
Documentul 
opinia 
potrivit
struirea tunelului nu 
va agrava 
in sud-estul 
Argumentul 
este că mai 
concentrare a
țiej pe o singură axă 
va duce Ia diminuarea 
sensibilă a circulației 
rutiere de suprafață 
spre porturi. în sfîr
șit „Cartea verde“ nu 
consideră că existen- 

unui tunel va adu- 
prejudicii extinde- 

traficului aerian 
pasageri și, îndeo

sebi, rentabilității ce
lui de-al treilea mare 
aeroport londonez, la 
Mauplin, a cărui con
strucție urmează să 
fie terminată către a- 
nul 1980.

Deși cu 
consultativ, 
verde' 
degrabă tendința fo
rurilor 
tale

guvernameu- 
britanice de a 

convinge de necesita
tea construirii tunelu
lui și de a diminua 
temerile ce se 
simțite în opinia 
blică (mai ales 
sud-estul țării) 
privire Ia eventuale 
urmări negative, pe 
planul poluării. în a- 
ceaștă lumină, FRAN
CE PRESSE emite

Lago des geplenten1 
Eissnbahntunneis

Pștoffitiânge] 
b toi |

ln partea de sus a montajului : localizarea tune
lului (conform proiectului). In partea de jos: o 
secțiune prin tunelele proiectate. La mijloc, un 
tunel de capacitate mai mică, destinat lucrărilor 
de întreținere, (din revista vest-gennană DER 

SPIEGEL).

SUBLINIERI

Reuniunea Comisiei 
conomice R.D. Vietnam 

S.U.A.

NATURA ÎN ZGARDA
„Animalul domestic pare să amelioreze, prin simpla sa 

existență, indiferența pe care societatea o arată individului“ 
— a apreciat, la sfîrșitul unui foarte serios studiu despre 
psihologia parizienilor posesori de căței și pisici, doctorul 
Ange Condoret.

Pentru a intui dimensiunea „indiferenței societății“ față 
dé individul trăitor în orașe și cutremurat de angoase vom 
preciza că, in cițiva ani, Franța a ajuns pe primul Ioc intre 
țările Europei occidentale în ceea ce privește cantitatea de 
căței si pisici adunate in locuințe. Opt milioane de pisici și 
șase milioane cinci șute de mii de căței contribuie, vorba 
doctorului Condoret, „prin simpla lor existență", la conser
varea echilibrului sufletesc a cîtorva milioane de persoane 
care mingiind blănuri și cozi de cele mai diferite tipuri 
canine și feline se simt in mijlocul naturii, reconfortați de 
viguroasele și deloc disimulatele lătrături și miorlăituri ale 
odraslelor. Desigur, nu este vorba de cohortele de stradă, 
paupere, fără căpătii și hăulind iu debandadă spre spaima 
municipalităților și a proprietarilor care încearcă să con
serve integritatea corporală și igienică a patrupedelor de 
casă pentru care, de altfel, plătesc impozit.

Devenind fenomen, au apărut cu promptitudine magazi
nele de specialitate. Conservele, hrana moale și hrana tare, 
detergenții, coloranti!, parfumurile, ba chiar cele mai so
fisticate piese de lenjerie se proiectează meticulos în func
ție de „nivelul social“ al miței sau cățelului, spre a fi vîn- 
dute în magazine și la prețuri corespunzătoare. Cifra de 
afaceri pentìu alimentația animalelor de casă depășește 300 
de milioane de franci anual. Cea pentru drăgălașe nimicuri 
care să facă plăcere cățeilor și mițelor deocamdată atinge 
doar 10 milioane. Cu mari șanse de creștere. Metabolismul 
progeniturilor a și început s-o impună. S-a constatat că ex
trase din mediul lor firesc și reduse Ia cadrul static și con- 
strins al domiciliilor, animalele încep să se comporte bizar. 
Sedentarismul și lipsa de perspectivă le perturbă reacțiile 
firești. Cățeii devin mahmuri iar pisicile profund angoasate. 
Industriei de specialitate nu i-a scăpat semnificația imedi
ată a dramei. Firmele care produc biciclete de casă, bărci 
de casă și tot felul de alte aparate pentru menținerea silue
tei și tonusului clientelei umane au trecut Ia producția de 
serie a covoarelor rotative cu pereți. Cățeii mahmuri și pi
sicile angoasate sînt puse, astfel, cu drag, să alerge tot tim
pul și pe foc spre a se relaxa și, în ultimă instanță, a lătra 
și miorlăi spontan, din inimă, fără reticențe, ca în mijlocul 
naturii.

PARIS 23 (Agerpres). — La 
Centrul parizian de conferințe 
internaționale de pe Avenue 
Kleber a avut loc, vineri, cea 
de-a patra reuniune a Comisiei 
economice mixte R. D. 'Vietnam 
— S.U.A.

Părțile au convenit 
tîlnească din nou 
martie.

să se în- 
luni, 26

DECLARAȚIA
G.R.P. ĂL REPUBLI- 
VIETNAMULUI DE 

SUD

M.A.E.

RADU BUDEANU

AL 
Cil

purtător de euvînt al Mi-Un . 
nisterului Afacerilor Externe al 
G.R.P. al Republicii Vietnamu
lui de Sud a dat publicității o 
declarație in care condamnă o- 
perațiunile lansate de adminis
trația saigoneză împotriva re
giunilor Tong Le Chan și Rach 
Bap. care se află de mult timp 
sub controlul Guvernului Revo
luționar Provizoriu, informează 
agenția de presă „Eliberarea“.

O formulă de compromis 
n-a putut fi găsită și repre
zentantul S.U.A. a recurs Ia 
veto pentru a împiedica a- 
doptarea unui text care re
afirma drepturile suverane 
ale Republicii Panama asu
pra întregului său teritoriu 
național. Consiliul de Secu
ritate n-a adoptat nici o re
zoluție în această problemă 
deși documentul adus în dis
cuție a întrunit 13 voturi.* 
Dar problema Canalului Pa
nama nu va rămîne îngro
pată în stenogramele depozi
tate meticulos în arhivele 
O.N.U, Chiar dacă rezoluția 
a fost blocată, destinul aces
tei căi de comunicație (o en
clavă colonială pe teritoriul 
unui stat suveran — cum a- 
firrnau exponenții panamezi) 
s-a impus in atenția opiniei 
publice. Dosarul nu va pu
tea fi sustras privirilor aten
te ale popoarelor. Veto-ul nu 
a închis discuția, ci i-a con
ferit noi dimensiuni.

Inițiativa unei dezbateri 
desfășurată la numai o sută 
de metri de bariera care 
marchează o graniță artifi
cială — cea a zonei canalu
lui — a plasat in actualitate 
o realitate generată de un 
tratat anacronic. Revendică
rile panameze au găsit o pu
ternică rezonanță. Reprezen
tanții altor state de pe con
tinent au adus sprijinul lor 
cauzei panameze. Un obser 
vator semnala că în prezent 
Canalul Panama a devenit 
o problemă a Americii lati
ne în ansamblul ei. Panama 
cere respectarea deplină a 
suveranității efective asupra 
întregului său teritoriu, eli
minarea unei situații nefi
rești care lezează demnita
tea națională și alimentează 
un conflict cu grave impli
cații. Panama revendică o 
soluție justă, echitabilă, ba
zată pe drepturile legitime 
ale poporului său și pe nor
mele de legalitate și mora
lă internațională. Proiectul 
de rezoluție pregătit de Pa
nama, Peru, Iugoslavia, In
dia, Indonezia, Guineea. Ke
nya și Sudan — deși în 
cursul unei lungi și obositoa
re negocieri de culise a su
ferit modificări susceptibile 
de a-1 face acceptabil Wa
shingtonului — a fost res
pins deoarece S.U.A. refuză, 
în ultimă instanță, să recu
noască Republicii Panama 
dreptul de a dobîndi depli
na suveranitate asupra zonei 
Canalului. Practic, din vo
tul american rezultă inten
ția de a prelungi prezența 
S.U.A. în această parte a A 
mericii latine, cu riscul de 
a înfrunta ostilitatea opiniei 
publice. Necesitatea de a de
ține în continuare acest 
punct strategic esențial a 
eîntărit în balanță mai greu 
decît efectele psihologice si 
politice ale gestului S.U.A.

Washingtonul a afirmat că 
este dispus să continue tra
tativele cu Panama. Dar în
dată după încheierea lucră
rilor sesiunii Consiliului de 
Securitate, conducătorul pa 
namez, generalul Torrijos, a 
făcut cunoscut că va începe 
o suită de consultări spre a 
decide dacă țara sa va con 
tinua sau nu negocierile cu 
S.U.A. în vederea realizării 
unui nou tratat asupra Cana
lului. Torrijos intenționează 
să realizeze o largă consul 
tare populară și va aduce a- 
ceastă problemă și in dezba
terea celor 505 membri ai 
Adunării Naționale. Liderul 
panamez a mărturisit că „nu 
este foarte optimist“ în pri
vința șanselor unei noi run
de de negocieri. Oricum, Pa
nama și-a afirmat hotărîrea 
de a continua lupta în in
stanțele internaționale. Mi
nistrul de externe panamez 
a arătat că va cere înscrie
rea problemei pe ordinea de 
zi a Consiliului de Securitate 
și pe agenda Adunării Ge
nerale a O.N.U.

Sesiunea Consiliului de 
Securitate înscrie în bilanțul 
său și adoptarea unei rezo
luții destinate apărării suve 
ranității statelor latino-ame- 
ricane asupra resurselor îor 
naturale. Este un document 
concludent pentru noile ten
dințe care se afirmă în a- 
ceastă zonă, pentru dorința 
statelor de pe continent de a 
recupera bogățiile naționa
le, de a pune capăt ameste
cului străin în treburile lor 
interne, de a respinge pre 
siunile exercitate în numele 
intereselor monopoliste, de r» 
păși ferm pe drumul învin
gerii — prin propriile forțe 
— a subdezvoltării.

„Mobilizarea atenției lumii 
asupra viitorului Canalului 
Panama va fi, fără îndoia
lă, principalul rezultat al se
siunii extraordinare a Consi
liului de Securitate“ — scria 
FRANCE PRESSE. Reuniu
nea de la Ciudad de Panama 
reprezintă o etapă — deose
bit de semnificativă — in 
bătălia pe care un popor mic 
dar însuflețit de sentimentul 
demnității naționale o poar
tă pentru apărarea drepturi
lor sale.

E. O.
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