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PATRIA, POPORUL, PARTIDUL, COMUNISMUL
acesta este înaltul angajament patriotic, revoluționar, exprimat ieri, la încheierea lucrărilor celei de a IX-a Conferințe 
a Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din România, în scrisoarea adresată Comitetului Central al partidului

Mult iubite și stimate tovarășe 
NICOLAE CEAUȘESCU

Proletari din toate țările, uniți-vă !

întrunită în atmosfera de muncă însu
flețită a întregului popor pentru înfăp
tuirea hotărîrilor Congresului al X-lea 
și Conferinței Naționale ale partidului, 
a sarcinilor de plan pe anul 1973 — an 
hotărîtor pentru îndeplinirea cincinalului 
înainte de termen — cea de a IX-a Con
ferință a Uniunii Asociațiilor Studenților 
Comuniști din România, desfășurîndu-și 
lucrările în lumina prețioaselor indicații 
cuprinse în vibranta dumneavoastră cu- 
vîntare rostită la deschiderea forumului 
studențimii, a analizat In spirit comunist 
exigent, întreaga activitate a organiza
ției noastre și a stabilit sarcinile de vii
tor. organic legate de făurirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate în patria 
noastră.

Conferința a reafirmat, într-o unanimă 
adeziune de inimi și conștiințe, atașamen
tul total al studențimii la politica internă 
și externă, marxist-leninistă, a Partidului 
Comunist Român, care întruchipează cele 
mai înalte idealuri și aspirații ale comu
niștilor, voința întregului popor, politică 
închinată înfloririi multilaterale a patri
ei. cauzei socialismului, păcii și progresu
lui social în întreaga lume.

Dînd glas sentimentelor profunde pe 
care Ie nutrește întregul tineret universi
tar, într-o manifestare de puternic entu
ziasm, Conferința noastră a exprimat 
dragostea fierbinte și înalta prețuire față 
de conducerea partidului, față de dum
neavoastră, mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, pentru grija stăruitoare pe 
care o manifestați față de modernizarea 
școlii superioare, pentru unirea sa orga
nică cu producția și știința, pentru îndru
marea statornică a întregii activități a 
asociațiilor studenților comuniști și pre
gătirea temeinică pentru profesie și viață 
a viitorilor specialiști.

Stabilind, în spiritul hotărîrilor partidu
lui și al prețioaselor indicații pe care ni 
le-ați dat în Conferința noastră, direcțiile 
șl sarcinile asociațiilor studenților comu
niști, Conferința a adoptat un program 
concret de acțiune îndreptat spre inte
grarea și mal activă a întregii studențifrii 
tn viața economică și social-politică a 
patriei spre formarea și afirmarea fiecă

rui student ca militant activ în înfăptui
rea neabătută a vastei opere de edificare 
a României socialiste.

Sintem hotărîți să răspundem grijii și 
dragostei cu care sîntem înconjurați de 
partid, de clasa muncitoare și de între
gul popor, printr-un efort continuu, res
ponsabil, de a ne ridica permanent nive
lul pregătirii de specialitate și politice, 
prin activitatea efectivă în atelierele- 
școală, în fabrici și uzine, pe marile 
platforme industriale, în unități agricole, 
în școli și instituții cultural-sociale, să 
facem din întreaga noastră muncă și com
portare dovada supremă a conștiinței de 
fii credincioși ai patriei noastre socialiste, 
să ne consacram întreaga energie și ca
pacitate de muncă creșterii bunăstării 
materiale și spirituale a poporului nostru, 
viitorului comunist al României.

Asociațiile vor milita pentru cultivarea 
în rindurile tuturor studenților a senti
mentelor de profund patriotism socialist, 
de prețuire a glorioaselor tradiții revo
luționare ale clasei muncitoare și parti
dului, a realizărilor istorice obținute de 
poporul nostru în anii construcției socia
lismului, a devotamentului față de Parti
dul Comunist Român — conducătorul în
cercat al poporului — a spiritului de 
dăruire și abnegație cu care trebuie să 
slujească interesele și aspirațiile națiunii 
noastre socialiste.

In numele tuturor studenților — ro
mâni, maghiari, germani și de alte națio
nalități — delegații la cea de-a IX-a 
Conferință a Uniunii Asociațiilor Studen
ților Comuniști din România încredin
țează conducerea partidului, pe dumnea
voastră personal, stimate tovarășe secre
tar general, că hotărîrea lor de a munci 
fără preget, de a acționa permanent în 
spiritul normelor vieții și muncii comu
niștilor, ale eticii și echității socialiste, 
care au fost încorporate organic în Sta
tutul organizației noastre comuniste, va

CONFERINȚA

primi pretutindeni acoperire prin fapte, 
că promoțiile pregătite de școala superi
oară românească, pe baza principiilor 
materialismului dialectic și istoric, a ce
lor mai înaintate cuceriri ale științei și 
tehnicii contemporane, vor îndeplini cu 
dăruire și competență sarcinile majore 
ce le revin în procesul de făurire a so
cietății socialiste multilateral dezvoltate, 

îndeplinind năzuința tuturor studenților 
de afirmare și mai puternică în întreaga 
lor activitate soeial-politică, a spiritului 
revoluționar, Conferința a adoptat în 
unanimitate hotărîrea ca organizația noas
tră să se numească de acum înainte Uni
unea Asociațiilor Studenților Comuniști 
din România, denumire care dă expresie 
menirii organizației noastre și angajamen
tului nostru ferm de a ne consacra toată 
energia înfăptuirii idealurilor partidului 
și poporului — făurirea viitorului comu
nist al României.

Vă asigurăm, mult iubite și stimate 
tovarășe secretar general, că vom acționa 
cu fermitate revoluționară în vederea 
îmbunătățirii continue a stilului și meto
delor de muncă ale asociațiilor studen
ților comuniști, a transformării lor în ade
vărate colective de muncă și de luptă 
pentru formarea și educarea comunistă 
a tuturor studenților, făcînd astfel să 
crească necontenit contribuția organizației 
noastre comuniste la înfăptuirea sarcini
lor puse de partid în fața învățămintului 
superior.

Făgăduim, luînd pildă și tărie din mun
ca neobosită, pătrunsă de un însuflețitor 
patriotism, a partidului comuniștilor, a 
dumneavoastră personal, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să fim la înălțimea răspunderii 
pe care ne-au incredințat-o partidul și 
poporul, să răspundem cu entuziasm re
voluționar și dăruire patriotică chemării 
ce ne-ați adresat-o în Conferință, să slu
jim zi de zi, fără preget, toată viața, 
patria, poporul, partidul, comunismul.
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ASOCIAȚIILOR STUDENȚILOR 
COMUNIȘTI DIN ROMÂNIA

N NUMĂRUL 
DE A»

® Comunicat comun 
cu privire la vizita 
tovarâșului Santiago 
Carrillo, secretar ge
neral al Partidului 
Comunist din Spa
nia, în Republica So

cialistă România.

® Tineretul lumii
— Revendicări la 

„Keyo"

® Pași pe Terra
— Mykonos

® Convorbiri la 
Reykjavik

PRIND VIAȚA 
NORMELE UNITARE 

DE STRUCTURĂ 
PENTRU UNITĂȚILE

ECONOMICE

ÎNCHEIEREA 
LUCRĂRILOR 
CONFERINȚEI 

U. A. S. C. R.
Simbătă au luat sfîrșit lu

crările celei de-a IX-a Con
ferințe a Uniunii Asociațiilor 
Studenților Comuniști din 
România, ale cărei lucrări au 
stat sub semnul înaltelor e- 
xigenfe, ale recomandărilor 
cuprinse în cuvîntarea secre
tarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
vibrant mesaj adresat studen
ților de a se pregăti temeinic 
pentru a fi demni continua
tori ai înfăptuirilor poporului 
nostru, oameni de nădejde ai 
societății noastre socialiste, 
care să trăiască și să mun
cească în chip comunist, în
demn însuflețitor de a-și 
aduce o contribuție tot mai 
activă la înfăptuirea întregu
lui program de ridicare a pa
triei pe noi culmi de progres 
și civilizație.

Largul forum reprezentativ 
al studențimii noastre a anali
zat în acest spirit, cu înaltă 
responsabilitate comunistă, 
întreaga activitate de pînă 
acum a organizației revoluțio
nare a tineretului universi
tar, rolul și sarcinile de mare 
răspundere care îi revin în 
făurirea omului nou, înaintat 
al națiunii noastre, în pro
cesul construirii societății so
cialiste multilateral dezvolta
te în patria noastră.

în plen și în comisii, în 
timpul celor două zile de lu
crări, cei 137 participanți la 
dezbateri au evidențiat ade
ziunea deplină a delegaților și, 
prin ei, a întregii studențimi 
la politica internă și externă 
a partidului și statului, dra
gostea și prețuirea lor pro
funde față de partid și con
ducerea sa, față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. A reieșit

cu pregnanță ca principală 
concluzie faptul că expu
nerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, rostită la deschi
derea conferinței, constituie 
un amplu și cuprinzător pro
gram de lucru pentru organi
zația revoluționară a studen
țimii, care trebuie să se re
flecte în documentele prezen
tate spre aprobare conferin
ței, în întreaga activitate a 
Uniunii Asociațiilor Studenți
lor Comuniști din România.

în partea a doua a ședin
ței de simbătă dimineața, 
după încheierea dezbaterilor 
generale, conferința a aprobat 
în unanimitate Raportul 
și activitatea Consiliului 
U.A.S.C.R., Raportul și ac
tivitatea Comisiei de Cenzori. 
Conferința și-a însușit, de 
asemenea, în unanimitate, 
modificările propuse — îm
preună cu observațiile dele
gaților — la statutul 
U.A.S.C.R., împuternicind 
noul organ de conducere de 
a le revedea în detaliu spre 
definitivare.

într-o atmosferă de mare 
entuziasm, participanta la 
conferință au aprobat în una
nimitate, conform propuneri
lor făcute de studenți și care 
au întrunit adeziunea între
gului tineret universitar și a 
delegaților lor, schimbarea 
denumirii organizației în 
Uniunea Asociațiilor Studenți
lor Comuniști din România — 
denumire care reflectă nemij
locit caracterul revoluționar, 
militant al activității pe care 
o desfășoară U.A.S.C.R. din 
țara noastră.

(Continuare în pag. a llî-a)
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tocită, a colaborării în stabi
lirea tehnologiilor moderne, 
in acțiunea de autodotare, în 
pregătirea și specializarea în 
comun a cadrelor. Totodată 
insă avem prilejiil să aflăm 
amănunte și despre stări de 
lucruri ce determinau, in 
ultimă instanță, transforma
rea centralei într-o simplă

I
ln urmă cu citeva luni, 
la Uzinele „Timpuri. Noi“ 
din Capitală, discutam cu 
tovarășul inginer șef adjunct 
Constantin Barbu despre ra

porturile existente între în
treprindere și centrala eco
nomică de care aparține, 
respectiv Grupul de uzine 
„23 August“. Referindu-se la 
această problemă interlocu
torul nostru sublinia opor
tunitatea constituirii centra
lei în sensul apropierii con
ducerii de producția nemij-

LA ORDINEA ZILEI 
ÎN AGRICULTURĂ

Ample acțiuni inițiate de organizațiile U. T. C. 
în județele Bacău, Vrancea, Vaslui, Tulcea

Mii de tineri din județele afectate de zăpada căzută la mij
locul lunii martie și-au intensificat în zilele din urmă activitatea 
în perimetrul suprafețelor cu exces de umiditate și de-a lungul 
rîurilor ce amenință cu revărsarea. Răspunzînd chemării orga
nizațiilor U.T.C., ei sînt prezenți cu lopeți și cazmale pe acele 
șantiere al căror obiectiv constă în săparea canalelor de scur
gere a apelor și desfundarea celor existente, ridicarea de diguri 
prevenitoare revărsării apelor învolburate. îndeosebi în Moldova 
și în Bărăgan, în cîmpia Teleormanului și în nordul județului 
Tulcea, unde suprafețele calamitate sau amenințate sînt mari, 
participarea tinerilor este deosebită. Grupăm, astăzi, veștile 
primite din citeva județe afectate.

T
inerii județului Ba
cău acționează pe 
66 de șantiere ai 
căror obiectiv este 
evacuarea apelor 
în exces și preve

nirea revărsării Șiretului, Tro- 
tușului și a celorlalte cursuri 
de apă Peste o mie de hectare 
se află în atenția participanți-

lor la acțiunile de muncă pa
triotică. Cele mai intense acti
vități se desfășoară pe șantie
rele de desecări de la Filipești 
și Șiroc, precum și în punctele 
de lucru pentru eliminarea ex
cesului de umiditate de la Măr
gineni, Blăgești, Buhuși, Letea- 
Veche, Ștefan cel Mare, Tîrgu 
Trotuș și Tîrgu Ocna. în fiecare

zi participă peste 5 000 de ti
neri ; pînă în prezent circa 800 
de hectare fiind deja scoase de 
sub pericolul calamitării. Tot
odată, de-a lungul riurilor, în 
zonele periclitate, s-au înălțat 
diguri în corpul cărora au fost 
‘">sați peste 50 000 m.c. pămînt,.

Z
ăpada s-a .topit ne
închipuit de repede 
din cauza călduri
lor din ultimele zi
le, ne spunea tova
rășa Adriana Na- 

horniță. președinta Consiliului 
tineret sătesc din cadrul Comi
tetului județean Vrancea al 
U.T.C., și apele amenință să se 
reverse, iar cîmpul e lac de apă. 
Această situație ne solicită la 
maximum Iar tinerii din Vratv 
cea, permanent antrenați de

către organizațiile U.T.C., au 
răspuns prezent peste tot acolo 
unde situația a impus partici
parea unor brațe vînjoase, har
nice, entuziaste. 3 000 de hectare 
constituie acum principalul 
obiectiv al muncii uteciști- 
lor. Evacuarea apelor de 
pe aceste roditoare pămîn- 
turi impune executarea a 
peste 120 000 m.c. terasamerite și 
săpături, ridicarea a 4 000 m.l. 
diguri și regularizarea rîurilor 
pe 3,5 kilometri. La Milcov și 
Gologanu uteciștii execută lu
crări pentru eliminarea excesu
lui de umiditate de pe 1 130 de 
hectare, la Tătăranu — în punc
tul Salcia Nouă, de pe 850 de 
hectare, iar la Sîngulești Malu

(Continuare în pag. a IV-a) Se lucrează intens la diminuarea riscului de inundație
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LUCRĂRILE CELEI DE A IX-A CONFERINȚE A U. A. S. C. R.
în cea «ie a doua zi a lucrărilor celei de a IX-a Conferințe a 

U.A.S.C.R. au continuat dezbaterile in ședință plenară. Ca și 
iu prima zi, ele s-au caracterizat printr-un pronunțat carac
ter de lucru și printr-e inalili combativitate.

DORU NASTÀSESCU preșe
dintele consiliului A.S.C. din fa
cultatea de mecanică de la Insti
tutul politehnic București a 
subliniat că. după recenta vizita 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
in Institutul politehnic, s-a pro- 
dus o puternică efervescența m 
rîndul studenților. Indicațiile 
prețioase date de secretarul ge
neral al partidului cu acest pri
lej au dus la mobilizarea tutu
ror forțelor pentru traducerea 
lor în fapt.

După cum știți — a continuat 
vorbitorul — specificul, institu
tului nostru cere o integrale 
deplină si imediată. Un adevă
rat specialist nu poate fi creat 
numai în sălile de curs. El tre
buie să cunoască probleme e 
concreta de producție, să fie 1» 
zi cU cerințele ivite în între
prinderi. Ne aflăm, așa., cum 
a subliniat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. încă în primele faze 
»le acestor preocupări.

După ce a trecut în revistă 
formele specifice folosite în or
ganizarea activității practice la 
Politehnică - practica în între
prinderi productive ; atehere- 
le-seoală : munca de proiectare 
prin contracte care însumează 
i alori ridicate ; activitatea co
lectivelor mixte cu profil com 
plex, vorbitorul a menționat ; 
numărul studenților care parti
cipă la cercetarea științifica, 
care realizează prototipuri sau 
aparate necesare producției, 
<-are abordează probleme termi; 
ce ale ir. deprinderilor unde își 
desfășoară practica, este încă 
mic. tn această privința lipsuri 
-erioase s-au manifestat și în 
activitatea asociațiilor studen
țești care nu au antrenat m 
Mificientă măsură masa studen
ților, nu au acționat operativ 
pentru înlăturarea unor defi
ciențe în modul de desfășurare 
a practicii, limitîndu-se de mul
te ori doar la sesizarea lor, nu 
au stabilit legături permanente 
cu organizațiile U.T.C. din în- 
treprinderi.

Subliniind aceste deficiențe, 
vorbitorul a propus între altele 
următoarele măsuri : organiza
rea unor acțiuni comune între 
studenti și organizațiile U.I.c. 
din întreprinderi : organizarea 
unor schimburi de experiența 
irtrè filialele de cercetare stu
dențești ; prerepartizarea ștu- 
deniilor încă de la anul in , e 
l'ectuaréa unei perioade de Pr*ic-

■ ici si de către cadre didactice. 
Chemarea la întrecere, adresata 
studențimii întregii țari de cen
trul universitar din Capitala 
trebuie să constituie un stimu
lent deosebit în pregătirea pro
fesională. să determine o ridi
care valorică, de ansamblu a 
muncii organizațiilor.

Tn încheiere vorbitorul și-a 
exprimat adeziunea deplină .a,a 
de politica externa. marxi»t-le- 
ninistă deosebit de activa a 
partidului și statului nostru, ex
primată încă o dtatat„at'l,,vîn pregnant în importanta, cuv n-
■ are rostită la conferința de to
varășul Nicolae Ceaușescu

Referindu-se, în cuvîntulsau, 
la munca asociațiilor în vederea 
dezvoltării sentimentelor d 
dragoste si devotament fa,a de 
cuceririle ’ revoluționare ale? po
norului, fată de partid, PANIE 
I IMON VIȘAN, vicepreședinte 
al consiliului U.A.S.C. din cen
imi universitar Timișoara. » 
subii r.iat atitudinea, responsabi
lă cu care studenții au primit 
noua lege a Apărării. Naționale. 
Tn aplicarea ei, 
dinților comuniști sînt chsrna 
si desfășoare o largă munca de 
elaborare cu organizațiile 
U.T.C. din 'centrele . militai e 
centru a scurtă la maximum pe
rioada de integrare a tinerilor 
admiși în învățămînțul superior, 
tn viața universitară.

Vorbind despre activitatea 
sportivă studențească, .delegatul 
timișorean. a aratat ca, în spi
ritul recentei Plenare, a Comi
tetului Central al Partidului Co 
munist Român cu privire la 
dezvoltarea continuă a educa
ției fizice și sportului în țara 
noastră, asociațiile studenților 
comuniști sînt datoare sa des
fășoare o muncă mai susținute 
în'vederea atragerii și mobili
zării masei de studenti la prac
ticarea exercițiilor fizice și a 
sportului Vorbitorul a sublinia, 
cîteva dintre sarcinile ce le re
vin tn acest sens : dezvoltarea 
spiritului de colectivitate, astfel 
îneît activitatea sportiva de 
masă să devină modalitate di
rectă de transpunere în viața a 
normelor eticii și echității so
cialiste ; depunerea de eforturi 
stăruitoare care să asigure ac
tivității sportive un puternic 
caracter educativ ; cu privire.la 
soortul de performanță, asocia
țiilor le revine și sarcina de 
mare răspundere de a contri
bui plenar la creșterea valorii 
performanțelor studenților spor- 
tivi pe plan național și inter
național : crearea unui climat 
educativ stimulator în relații.e 
dintre echipele sportive și stu
denti. .

tn cuvîntul rostit ^ tribuna 
conferinței, tovarășul ION . , ■ 
LEANU. secretarul comitetului 
fle partid din centrul universi
tar Cluj, a subliniat că în aces
te zile, în toate colectivele, oa
menii muncii au gindit și ho- 
tărît programul de lucru al a- 
cestui an — an ce se va înscrie 
cu siguranță ca o filă de istorie 
încărcată de bărbăție și dărui
re. în istoria propriei noas.re 
deveniri. într-un astfel de cli
mat social-oo’itic este firesc ca 
școala, să gfndească la rost»«1}* 
și chemările ei. căci școala este 
si ea un loc de muncă, iar das
călii și studenții sînt. firesc, oa
meni ai muncii.

Referind.--«e Ia unul, dintre 
evenimentele de mare însemna
ta»» din viata studențimii cluje
ne"— p-ezența secretarului ge- 
n»ra1 al oartidului la festivită
țile de la Cluj prilejuite de 
deschiderea acestui an universi
tà _ vorbitorul a spus : am 
simți» atunci căldura și profun- 
•imea gîndirii conducătorului 
nostru, chibzuință și certitudi
nea, validate de istorie, cu care 
marchează drumul frontal spre 
bunăstare si fericire, fermitatea 
gîndului și faptei asociata cu 
cea mai omenească grijă fața 
de om. Astăzi nu există pentru 

noi o hotărîre mai dlrză, îzvo- 
rită dintr-o nestrămutată con
vingere. decît să acoperim cu 
fapte planurile la care am chib
zuit atunci. Măsurile deja pro
movate sînt, fără îndoială, pro
misiunea unui început viguros : 
integrarea unor facultăți, cate
dre sau discipline pe platfor
mele industriale și de cerceta
re, introducerea practicii pro
ductive ca disciplină obligato
rie a procesului de învățămint, 
accentuarea laturii aplicative a 
învățămintului, perfecționarea 
planurilor și programelor de în- 
vătămînt, stabilirea stagiilor în 
producție pentru personalul di
dactic, atragerea în învățămint 
a cadrelor didactice asociate, 
constituirea unor noi organe de 
conducere colectivă în institute 
și facultăți cu participarea spe
cialiștilor din producție și cer
cetare și alte asemenea măsuri 
cu consecințe pozitive incon
testabile. Trebuie însă să măr
turisim deschis că sintem încă 
departe de a fi realizat adevăra
ta și deplina integrare a învă
țământului în producție și cer
cetare, definită cu claritate ca
racteristică de către secretarul 
general al partidului nostru, că 
ni se cer în continuare mari 
eforturi.

Vorbitorul a arătat în conti
nuare, în ceea ce privește nece
sitatea îmbunătățirii stilului de 
muncă al organizațiilor studen
țești, că se impune prezența la 
toate nivelele a unei concepții 
prospective și creatoare în 
munca asociațiilor, temeinic ra
portată la imperativele sarcini
lor concrete ce Ie revin.

Pînă nu de mult, a spus în 
încheiere vorbitorul, eu însumi, 
ca președinte al studențimii 
clujene, gîndeam la rosturile 
organizației, la căutările și reu
șitele ei. Tocmai din acest mo
tiv, cunoscînd priceperea și e- 
nergia studențimii și a organi
zației ei, și avînd drept model 
de viață gindirea și fapta secre
tarului general al partidului 
nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, dinamismul, stăruin
ța și chibzuință omului ce și-a 
închinat întreaga viață unui 
singur scop, scopului suprem al 
poporului, inrolindu-ne cu băr
băție și credință în rîndurile 
partidului noștru, nu putem să 
nu avem succes, pentru că 
chibzuim cu toții la fapte do
rite și curate care vor înscrie 
în storie, cu litere de credință 
și dăruire existența noastră de 
astăzi și cea de mii ne.

Pentru o mai bună corelare 
a procesului de învățămint cu 
realitățile majore ale sectoru
lui de producție, a menționat, 
în cuvîntul său, MARIUȚA 
CIMPORESCU, vicepreședintă 
a consiliului A.S.C. din Facul
tatea de horticultură-Craiova. 
pregătirea teoretică și practică 
a studenților se desfășoară ast
fel îneît încă din facultate șl în 
modul cel mai concret să fie 
cunoscut specificul activității 
din unitățile horticole, pentru 
o adaptare cît mai rapidă și e- 
ficientă în producție după ab
solvire.

Convinși de faptul că, parti- 
cipînd direct în procesul de 
producție, vom acumula cunoș
tințe practice necesare formării 
specialistului de mîine — a 
menționat vorbitoarea — ne-am 
asumat răspunderea de a efec
tua integrai lucrări din sectorul 
horticol pe anumite suprafețe 
din cadrul bazinului legumicol 
Isalnița și ferma didactică a U- 
niversității. Pentru că stațiunea 
didactică rămîne și în continu
are unul dintre principalele 
centre de instruire, constituind 
primul contact al studenților cu 
producția, în numele asociații
lor studențești din cadrul Fa
cultății de horticultura, folosesc 
acest prilej pentru a transmite 
dorința noastră Ministerului A- 
griculturii și Ministerului Edu
cației -și învățămintului să do
teze aceste stațiuni cu o bază 
materială corespunzătoare pro
cesului de integrare, la nivelul 
cerințelor sporite din activita
tea productivă.

Desfășurîndu-ne activitatea de 
instruire practică în celt mai 
reprezentative și corespunzătoa
re unități cu caracter horticol 
din zonă, avem posibilitatea să 
ne pregătim temeinic din punct 
de vedere practic astfel ca după 
absolvire să fim capabili să în
deplinim atribuțiile ce ne revin. 
Tn acest context putem remarca 
faptul că pentru prima oară s-a 
făcut prerepartizarea studenți
lor din anul V în practica de 
stagiatură în unități de produc
ție unde vor fi repartizați de
finitiv după susținerea exame
nului de stat.

Tot in scopul instruirii cît 
mai temeinice, consiliul A.S.C 
din facultate a solicitat specia
liști consacrați din producție și 
cercetare care țin în fața noas
tră prelegeri la diferite disci
pline de specialitate, lucru ce 
și-a dovedit pe deplin eficiența.

Tn încheiere, vorbitoarea a 
exprimat angajamentul studen
ților craioveni în fața conducerii 
de partid, în fața conducerii 
organizației de a depune toate 
eforturile pentru pregătirea cit 
mai temeinică, pentru a dovedi 
că studențimea craioveană. știe 
să răsplătească prin fapte înal
ta grijă și atenție acordată.

Reprezentînd la această con
ferință pe cei peste 7 000 de 
studenți ai Academiei de studii 
economice, — spunea MIRCEA 
[’URCAREA, președintele con
siliului A.S.C. de la Facultatea 
de economia producției — vă 
rog să-mi îngăduiți să-mi ex
prim de la această tribună 
bucuria de a fi martor și păr
taș la entuziasmul cu care tine
retul se angajează să participe, 
alături de întregul popor, la în
făptuirea mărețelor sarcini Sta
bilite de partid, a sarcinilor pe 
care ni le-a înfățișat în confe
rința noastră tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Vorbitorul a făcut în conti
nuare o amplă referire la modul 
în care asociațiile acționează în 
problemele pregătirii profesio
nale și politice a studenților, 
subliniind preocuparea perma 
nentă a asociației, sub condu
cerea organizației de partid, 
pentru orientarea spre proble
mele importante ale procesului

2K» cuvîntul purticipunîilor
de pregătire. Vorbitorul a apre
ciat că sesizările și poziția luată 
de reprezentanții studenților în 
consiliile profesorale și senat, 
au dus la cunoașterea și rezol
varea mai rapidă a unor pro
bleme ca acelea privind acope
rirea cu material didactic a pro
cesului de învățămint, efectua
rea compactă a practicii, îmbu- 

> nătățirea planurilor și a pro
gramelor de învățămint.

Privind autocritic activitatea 
asociației în rîndul studenților 
din anul I, care nu au fost aju
tați suficient să se integreze 
rapid în viața universitară, 
vorbitorul a făcut propunerea 
ca un număr cît mai mare de 
elevi ai liceelor economice să fie 
îndrumați către învățămînțul 
superior economic, fapt care va 
duce la admiterea în institut a 
unor studenți cu o bună pregă
tire economică prealabilă și 
care, în final, va duce la ridi
carea în continuare a pregătirii 
economiștilor.

Vorbitorul s-a referit apoi pe 
larg la modul în care pregătirea 
politică a studenților a consti
tuit o preocupare nu numai în 
cadrul procesului de învățămint, 
ci si în activitatea asociațiilor, 
detâșînd o seamă de experiențe 
pozitive. In același timp, pentru 
realizarea unor acțiuni de largă 
audiență la studenți, dezbaterile 
si informările politice trebuie sa 
se bucure de participarea unor 
personalități politice, ziariști, 
scriitori, sugerîndu-se crearea 
la nivelul centrului universitar 
a unui colectiv de asemenea 
personalități care șă răspundă 
solicitărilor studenților. Această 
propunere a fost susținută de 
vorbitor și prin aceea că se 
simte nevoia unei mai largi in
formări a studenților privind 
problemele politicii externe a 
României, ale activității inter
naționale, ale mișcării de tineret 
în lume.

In încheiere, spunea vorbito
rul, doresc să-mi exprim ade
ziunea la propunerea de schim
bare a denumirii U.A.S.R. în 
Uniunea Asociațiilor Studenților 
Comuniști din România, consi
dered *câ această titulatură re
flectă pe deplin caracterul re
voluționar al organizației noas
tre, rolul ei de școală a educa
ției comuniste.

Adresînd participanților la 
conferință un călduros salut în 
numele conducerii Ministerului 
Educației și învățămintului și 
al corpului profesoral universi
tar, tovarășul ALEXE POPES
CU. adjunct al M.E.I. a spus i 
înalta valoare a expunerii se
cretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a- 
supra legăturii organice dintre 
învățămint, cercetare și pro
ducție constituie pentru școala, 
pentru slujitorii săi și întreaga 
studențime a țării, ilustrarea li
nei gîndiri și analize profunde, 
a unei viziuni realiste asupra 
perfecționării multilaterale a 
învățămintului superior, într-o 
concepție unitară, în strînsă le
gătură cu dezvoltarea economi
că și socială.

Pe baza experienței acumula
te pînă în prezent, s-au contu
rat direcții de orientare a in
tegrării învățămintului cu cer
cetarea și producția, dar, așa 
cum s-a subliniat, ne mișcăm 
încă foarte încet; de aceea, se 
impun. în continuare, acțiuni 
mai conjugate și susținute ale 
tuturor factorilor implicați, atit 
din învățămint, cadre didactice 
și studenți, cît și ale celor din 
rîndul specialiștilor din unită
țile de producție, cercetare și 
proiectare.

,S-au semnalat și la această 
conferință, — a subliniat în con
tinuare vorbitorul — adoptarea, 
uneori, a unor soluții formale 
în desfășurarea practicii pro
ductive a studenților determi
nate, în parte, de organizarea 
defectuoasă a acesteia de către 
conducerile unor facultăți, dar 
si de insuficienta preocupare a 
specialiștilor din unele între
prinderi. In acest sens, încheie
rea unor convenții de practică 
pe perioade mai îndelungate 
între facultăți și întreprinderi, 
soluție propusă în raportul pre
zentat la conferință, este de_ na
tură să statornicească legături 
mai stabile și mai organice, 
care sâ răspundă concepției 
despre integrare. Considerînd 
îndreptățite criticile aduse unor 
facultăți la care, în predarea 
unor cursuri, mai persistă incă 
tendința de descriptivism, care 
solicită mai mult memoria decît 
gindirea studentului, vorbitorul 
arăta i adresez rugămintea nou
lui Consiliu al Uniunii Asocia
țiilor Studenților Comuniști din 
România, care va fi ales, con
ducerilor asociațiilor din insti
tute, tuturor studenților de a 
asigura o prezență mai activă 
în consiliile profesorale și în 
senate, să militeze consecvent 
și cu pasiunea caracteristică 
tineretului nostru, pentru per
fecționarea continuă a învăță- 
mîntului, pentru înfăptuirea 
programului de integrare cu 
cercetarea și producția.

După ce a subliniat pe larg 
ideea că formarea specialiștilor 
temeinic pregătiți pentru muncă 
si viață nu se poate realiza de
cît pe baza unei concepții uni
tare, în care instrucția și edu
cația să constituie un tot indes
tructibil. vorbitorul a spus în 
încheiere t subliniind numeroa
sele si judicioasele propuneri 
făcute în cadrul lucrărilor con
ferinței dumneavoastră, propu
neri care privesc toate laturile 
activității din învățămînțul su
perior _ profesionale, științifice, 
poiitice, educative, cultural-ar- 
tistice si sportive, vă asigurăm că 
acestea vor fi examinate împre
ună cu noul Comitet Executiv 
al U.A.SC.R. în vederea găsirii 
celor mai bune soluții de re
zolvare. îmi exprim totodată 
convingerea că prezența unui 
reprezentant al studenților în 
Consiliul M.E.I. va permite co
laborarea mai directă, nemijlo- 
■ită intre conducerea M.E.I. și 

Comitetul Executiv al Uniunii 
Asociațiilor Studenților Comu
niști din România,

Vorbind despre participarea 

activă și conștientă a tinere
tului universitar la identifi
carea personalității sale morale 
și civice cu idealul constructiv 
al socialismului si comunismu
lui. SZANTO PAULA GEOR- 
GETA. membră a biroului con
siliului U.A.S.C. din centrul 
universitar Cluj, a arătat că 
studentul nu trebuie să fie nu
mai specialistul de mîine, care- 
și va îndeplini sarcinile impuse 
de profesiune, ci și un cetă
țean angajat, cu înalte răspun
deri sociale, chemat să rezolve 
în spiritul concepției materia- 
list-științifice despre lume și 
viață problemele ce apar în 
contextul dezvoltării sociale.

Sub îndrumarea permanentă 
a organizației de partid și cu 
sprijinul catedrei de științe so
ciale, asociația studenților din 
I.M.F. Cluj a lărgit și diversi
ficat tematica dezbaterilor ideo
logice pe probleme de actuali
tate, a stimulat dialogul viu 
pentru cunoașterea fenomene
lor nou apărute în viața noa
stră social-politică, pentru re
ceptarea valorilor autentice din 
cultura și arta națională și 
universală. Apreciind că, deși 
izolat, au apărut printre stu
denții institutului tineri cu 
concepții filozofice contradicto
rii, incompatibile calității de 
viitor medic-cetățean, consiliul

A S.C. a înființat un cerc teore
tic de ateism, care dezbate, sub 
îndrumarea unor prestigioase 
cadre, raportul dintre spiritul 
teologic și valorile științei con
temporane.

Asociația studențească a avut 
în vedere că nu izolarea, ci a- 
tragerea acestor tineri în toa
te formele activității cultural- 
educative de la nivelul grupei, 
anului de studiu și al facultății 
își va dovedi eficiența — edu
cația materialist-științifică fiind 
un proces de lungă durată, ne- 
cesitînd confruntări de opinii, 
un spirit angajat împotriva cu
rentelor și interpretărilor idea
liste, de neutralism filozofic.

In încheiere, vorbitoarea a 
arătat i sintem pe deplini con- 
știenți cu în contextul actual 
social-istorie al dezvoltării pa
triei noastre, nouă, asociațiilor 
studenților comuniști, ne revin 
sarcini sporite în vederea for
mării convingerilor comuniste 
ale studenților, profilului lor 
moral corespunzător modelului 
uman al socialismului.

Pregătirea politică și profe
sională, însușirea cunoștințelor 
de specialitate și a deprinderi
lor viitorului profesor,, sînt o- 
biective primordiale ale activi
tății noastre, a spus în cuvîn
tul Său CLEMENT GAVRILA, 
președintele consiliului U.A.S.C. 
din Institutul pedagogic-Su- 
ceava.

Noi toți am înțeles că viitorii 
absolvenți vor profesa în me
diul rural și că se impune ca 
și practica pedagogică să fie 
efectuată și la școlile generale 
din sate și comune, să patro
năm cămine culturale, să reali
zăm schimburi de experiență 
cu cadre didactice tinere, cu 
comitetele comunale ale Uniu
nii Tineretului Comunist, să în
treprindem cercetări cu carac
ter sociologic în mediul rural, 
pentru a putea cunoaște cît mai 
bine problemele concrete pe 
care le vom întîmpina în acti
vitatea noastră viitoare.

Desfășurarea de pînă acum a 
întregii activități politîco-ideo- 
logice și în mod deosebit dez
baterile proiectului de norme 
ale vieții și muncii comuniști
lor, aîe eticii și echității socia
liste, constituie un temei sigur 
că studenții din institutul suce

vean înțeleg obligațiile politice, 
sociale ce, le revin acum și după 
absolvire. Totuși, studenții nu 
sînt solicitați în suficientă mă
sură în activitatea comitetului 
municipal și județean U.T.C. 
pentru a conduce dezbateri po
litice cu elevii, pentru a par
ticipa direct la organizarea și 
desfășurarea unor activități ale 
organizațiilor de tineret din în
treprinderile economice etc. Se 
impune deci realizarea unei 
mai bune colaborări a asocia
țiilor studențești cu organiza
țiile U.T.C. din școlile,. institu
țiile și întreprinderile din mu
nicipiul și județul Suceava.

In adunările generale pe an 
— a arătat vorbitorul — s-au 
ridicat cîteva probleme legate 
de învățămint, de activitatea la 
catedră în mediul sătesc. în 
urma dezbaterilor ce au avut 
loc în adunările de an, propu
nem ca la nivelul Ministerului 
Educației și învățămintului să 
se analizeze problema practicii 
pedagogice șî a manualelor șco
lare. Legat de practica pedago
gică vreau să arăt că obligațiile 
ce ne revin, de a ține cîte zece 
lecții pentru fiecare speciali
tate, nu pot fi realizate din 
cauza planurilor de învățămint 
ale școlilor generale din muni
cipiul Suceava. Propunem să se 
creeze condiții pentru ca stu

denții să poată efectua practica 
pedagogică o săptămînă la șco
lile generale din satele județu
lui Suceava.

Tn încheiere, vorbitorul a 
subliniat că studențimea suce
veana, organizația sa comunistă, 
sînt angajate ferm pentru des
fășurarea unei intense munci 
politico-ideologice, pentru îm
bunătățirea radicală a întregii 
activități de organizație, răs- 
punzînd astfel alături de toți 
studenții patriei, grijii perma
nente pe care o poartă genera
ției tinere partidul, personal 
secretarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Luînd cuvîntul în numele ce
lor peste 1.200 de uteciști de la 
Uzina de mecanică fină Bucu
rești, PETRU IRIMIA, muncitor, 
student la Facultatea de me
talurgie, secția serală de sub- 
ingineri, și-a exprimat mulțu
mirea și recunoștința față de 
gri.ia pe care partidul și statul 
nostru, personal tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, o poartă ti
neretului, față de eforturile în
tregului popor pentru asigura
rea unor condiții optime de 
muncă și studiu.

Referindu-se la hoțărîrea de 
înființare a cursurilor serale 
de subingineri organizate pe 
lingă marile întreprinderi in
dustriale, vorbitorul a subliniat 
că ea se înscrie in cadrul pre
ocupărilor partidului și statului 
nostru pentru pregătirea de noi 
cadre tehnice cu pregătire su
perioară din rîndul muncitori
lor, capabile să facă față cerin
țelor mereu crescinde ale pro
ducției. Informez conferința, a 
afirmat vorbitorul, că actuală 
formă se bucură de o înaltă 
apreciere din partea tineretului 
studios din marile unități in
dustriale, întrucît ea reprezin
tă o modalitate reușită de îm
binare a cunoștințelor teoretice 
cu producția, cu problemele ei 
complexe.

Sintem conștiențî de respon
sabilitatea ce ne revine, atît 
acum în procesul de producție, 
cît și după absolvirea cursuri
lor de subingineri, cind, cu o 
pregătire superioară, vom va
lorifica cu maximum de eficien
ță cunoștințele însușite. Chiar 
dacă timpul nostru de studiu 
este mai limitat, vom face se
rioase eforturi pentru ca la oh- 

solvirea facultății de subin£i- 
neri, să nu existe deosebire în
tre un subinginer absolvent al 
cursurilor serale și subingine- 
rii absolvenți ai cursurilor de 
zi. Aș vrea să vă spun că sîn- 
tem mîndri pentru faptul că 
sintem prima promoție de suh- 
ingineri care își va începe ac
tivitatea în primul an al cinci
nalului viitor.

Subliniind semnul înalt sub 
care se așează forumul organi
zației revoluționare a studen
țimii prin prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la lucrările 
sale, semn ce reprezintă în 
fapt continurea unei tradiții a 
Almei Mater românești — NI
COLAE DAN FRUNTELATA, 
secretar general de redacție la 
revista „Viața studențească“, 
a spus : Cuvintele pe care 
ni le-a adresat de la această 
tribună conducătorul partidului 
si al statului, nouă, participan- 
ților la conferință și prin noi 
tuturor celor aproape 150 000 de 
studenți care învață în institu
tele noastre, îndemnurile de a 
impune activității noastre un 
permanent caracter creator, ex
presie a gîndirii comuniste, un 
permanent spirit revoluționar, 
constituie legea de acțiune a 
organizației studențești, rațiu
nea de realizare a destinelor 
sale.

în continuare vorbitorul s-a 
referit la problemele presei 
studențești, subliniind că Viata 
studențească, Amfiteatru și cele 
patruzeci de reviste de in
stitut, se manifestă ca o pre
zență activă în actualitatea po
litică și socială a țării, ca un 
veritabil instrument de lucru 
al asociațiilor în domeniul edu
cării studenților în spiritul nor
melor comuniste de muncă . și 
viață, al reflectării tuturor la
turilor vieții universitare, ca o 
tribună a schimbului fertil de 
idei, a afirmării spiritualității 
studențești.

Referindu-se la revista Viața 
studențească, a menționat per
manența preocupării pentru e- 
ducarea patriotică a studenți
lor în cultul muncii, pentru în
deplinirea obiectivului funda
mental al universității româ
nești contemporane — unifica
rea cu producția și cercetarea, 
încercarea de a reflecta con
structiv fiecare din etapele a- 
cestui proces esențial. Presa 
studențească este o adevărată 
școală de ucenicie publicistică, 
un climat propice formării și 
afirmării unor aptitudini de 
publicist comunist, relevant fi
ind în acest sens faptul că re
vistele studențești, si printre 
ele de multi ani revista Viața 
studențească — au format încă 
din perioada studenției un ma
re număr de publiciști care lu
crează astăzi în întreaga presă.

Consider .însă că amplificarea 
preocupărilor asociațiilor stu
dențești. creșterea responsabili
tăților ce le revin în actuala e- 
tepă de dezvoltare a scolii su
perioare românești, trebuie să 
atragă firesc si o creștere va
lorică a presei studențești, tre
buie să ducă la eliminarea unor 
neajunsuri re mai persistă în
că în activitatea ei.

Tn încheiere, vorbitorul a sub
liniat că sarcina de oerspecti 
vă a publicisticii studențești 
este de a se integra organic a?-' 
tlvității de ansamblu a organi
zației noastre revoluționare s; 
'ie a participa intr-o tot ma’ 
mare măsură la formarea . unor 
soecialisti si cetățeni demni de 
idealurile prezentului si viito
rului socialist al patriei.

Sînt profund impresionat — 
a spus in cuvîntul său PETRE 
l’ANOIU. membru in consiliu! 

A.S.C. din Institutul pedagogic 
Pitești — de prezența in mijlo
cul nostru a conducerii de par
tid și de stat, în frunte cu se
cretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, de 
prețioasele îndrumări date, re
feritoare la necesitatea creșterii 
rolului asociațiilor studențești 
in procesul de educare comu
nistă a tineretului studios. _

Referindu-se Ia rolul învăță
mintului universitar și pedago
gic de a forma, cu precădere, 
educatori comuniști, militanți 
activi și consecvenți pentru a- 
plicarea si traducerea în viață 
a Proiectului de norme ale vie
ții si muncii comuniștilor, ale 
eticii și echității socialiste, pen
tru promovarea celor mai înal
te idealuri ale patriei și parti
dului, vorbitorul a arătat par
ticularitățile pe care le îmbra
că munca asociațiilor studen
țești din aceste institute. In a- 
cest sens, valorificarea deplină 
a orelor de practică, contactul 
cu organizațiile U.T.C. din me
diul rural, cu problemele, spe
cifice satelor — ca viitoare 
locuri de muncă ale majorității 
absolvenților — capătă o în
semnătate deosebită șl cer aso
ciațiilor inițiativă, și perseve
rență în conceperea și realiza
rea acțiunilor propuse.

Asociațiile studenților își pot 
aduce o contribuție însemnată 
la sporirea nivelului de cunoș
tințe cu care fiecare absolvent 
părăsește facultatea, la stimu
larea unor calități pedagogice 
în vederea desăvlrșirii lor ca 
specialiști polivalenți. Pentru 
că, din păcate, uneori absolven
ții sînt dați prea repede uită
rii, nu sînt suficient urmăriți 
cum se integrează și răspund 
necesităților producției, nu stat 
sprijiniți și stimulați pentru in
tegrarea lor deplină în viața 
organizațiilor de tineret exis
tente la nivelul unităților în 
care au fost repartizați.

In încheierea cuvîntulul său, 
vorbitorul s-a angajat In nume
le colegilor pe care îi reprezin
tă să-și sporească eforturile 
pentru pregătirea politică și 
profesională, incit, la absolvire, 
fiecare student să devină spe
cialistul — cetățean, de care 
țara are atîta nevoie.

Reprezentând un foarte tînăr 
centru universitar, VASILE I- 
RIMIA, președintele consiliului 
A.S.C. al celor două facultăți 
sibiene, a relatat în fața confe
rinței o seamă de probleme 
specifice asociațiilor de aici. 
Activitatea organizației noastre 
trebuie să fie subordonată ce
rinței de bază de a contribui la 
o cît mai bună pregătire pro
fesională, politică și ideologică 
a viitorilor specialiști. In nu
mele j acestei idei, ne-am preo
cupat . ca formele organizate 
ale muncii politico-ideologice, 
cum sînt dezbaterile, informă
rile, Întâlnirile cu activiștii de 
partid și de stat. să conțină o 
bogăție de idei, să fie de mare 
actualitate, strîns legate de vii
toarea noastră profesie. Acestor 
forme le-am adăugat noi acti
vități. Astfel, în acest an au 
fost înființate cercuri de 
dezbateri politico-ideologice; 
cercuri la disciplinele de știin
țe sociale, iar în cercurile știin
țifice pe discipline de profil au 
fost incluse teme. de interes 
privind formarea noastră ca 
specialiști, capabili să contribu
im la rezolvarea creatoare a u- 
nor probleme pe care ni le va 
ridica profesia, activitatea în 
producție. La nivelul grupelor 
a existat o continuă preocupa
re pentru ca studenții să fie 
determinați să se pregătească 
-temeinic la disciplinele de știin
țe sociale; '

Tn cadrul activității profesio
nale ne-am preocupat să folo
sim cu mai multă eficiență for
mele muncii de asociație, acțio- 
nînd cu mijloacele activității 
politice. Totodată, am invitat 
ia acțiunile noastre tineri din 
întreprinderi, urmărind să faci
lităm studenților, și pe aceasta 
cale, contactul direct cu pro
ducția,

O asemenea activitate educa
tivă; care a condus la obținerea 
unor bune rezultate profesiona
le — un procent de 85 la suta 
promovați în sesiunea din iarnă 
— obligă asociațiile să-și impu- 

,nă noi exigențe, iar aceste exi
gențe — spunea .vorbitorul — 
le-am desprins cu limpezime 
din cuvîntul adresat nouă ca 
un îndemn, de la tribuna con
ferinței, de către secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

înfăptuirea sarcinilor trasate 
de Conferința Națională a 
P.C.R., de Plenara C.C. al 
P.C.R.'din februarie-martie 1973 
_ I a spus MIHAI NECHIFOR. 
membru în consiliul U.A.S.C. din 
centrul universitar Iași — este 
cu neputință de conceput fără o 
asistentă medicală corespunză
toare, garanția realizării inte
grale a mărețelor transformări 
care vor duce la edificarea so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate.

în acest scop, asociațiile stu
dențești din I.M.F. Iași, consi
derînd drept norme de bază ale 
întregii lor activități indicațiile 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
date in numeroase ocazii, in
clusiv la conferința organizației 
județene de partid. Iași privind 
integrarea învățâmînt-cercetare- 
producție. ca fundament al pre
gătirii viitorului specialist, au 
organizat acțiuni de valorifi
care a cadrului favorabil de 
care se bucură învățămînțul me
dical pentru a obține o eficiență 
maximă a orelor de stagiu sau 
practică, în spitale și policlinici. 
Utilizarea cu folos sporit a orelor 
de muncă la patul bolnavului 
s-a materializat printr-o mai 
bună pregătire profesională a 
majorității studenților.

în continuare referindu-se la 
activitatea practică a studenți
lor vorbitorul a arătat că aso
ciațiile din I.M.F. Iași, împre
ună cu conducerea institutului, 
au sondat opiniile studenților și 
ale cadrelor medicale privind 
practica, elaborînd, ea o con
cluzie a sondajelor, un îndru
mător de practică ce corespunde 
într-o mai mare măsură cerin
țelor profesionale viitoare ale 
medicilor și farmaciștilor.

în urma acestor sondaje a re
ieșit necesitatea legiferării de 
către Ministerul Educației și 
învățămintului a . desfășurării 
practicii anului 1 și II Medi

cină generală. In mod oompact, 
timp de 30 de zile — de la 1 
septembrie la 1 octombrie — ta 
spitale mari, în grupuri mai 
mari de studenți, sub îndruma
rea cadrelor didactice universi
tare.

în încheierea cuvîntului său, 
vorbitorul a spus : conștiente de 
răspunderile care le revin, aso
ciațiile studenților comuniști 
din I.M.F. Iași se angajează ho- 
tărit să depună toate eforturile 
pentru a dă viață hotărîrilor de 
partid și de stat, pentru a asi
gura cadre necesare unei asis
tențe medicale la un înalt nivel 
profesional și etic, componeniă 
indispensabilă progresului so
cietății socialiste românești.

Vorbind în numele elevilor de 
la liceele de cultură generală, 
ADRIAN SEVERIN, secretarul 
comitetului U.T.C. de la Liceul 
„Mihai Viteazul“ din București, 
a subliniat marea responsabili
tate ce revine tineretului studios 
în această etapă în <»re întrea
ga școală românească este che
mată să răspundă necesităților 
de dezvoltare multilaterală a 
României socialiste transpunînd 
în viață politica partidului nos
tru comunist, indicațiile Înțe
lepte și competente ale secre
tarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

îmi este plăcut să remarc, a 
spus vorbitorul, că, ta munca 
noastră de formare In spiritul 
eticii și echității comuniste, soi 
avem adeseori alături ți asocia
țiile studențești, care acordă 
sprijin eforturilor noastre de e- 
ducare științifică și moral-pol.- 
tică a tinerilor.

în ciuda bunelor rezultate ob
ținute ta direcția pregătirii e- 
levilor trebuie să recunoaștem 
că și din cauza unor deficiente 
persistente încă in munca orga
nizației U.T.C. din școală, dar 
și datorită unei defectuoase 
conjugări a eforturilor noastre 
cu cele ale asociațiilor studen
țești, roadele sînt încă departe * 
de dorințe și posibilități, fn a- ' 
ceastă direcție noi vrem să pu
nem în practică, cît mai reped» 
cu putință indicațiile formulate 
recent de Secretariatul C.C. al 
U.T.C. în legătură cu întărirea 
colaborării dintre școlile medii 
și asociațiile studențești tn ve
derea îmbunătățirii procesului 
instrucțiv-educativ.

Vorbitorul a punctat apoi cî
teva din deficiențele actualului 
sistem de selecție universitară 
care se cer eliminate prin efor
tul comun al factorilor de răs
pundere din M.E.I.. cu colabo
rarea organizațiilor de tineret 
din licee și facultăți.

în încheiere, vorbitorul a 
spus s Ascultînd cu atenție im
portanta expunere făcută la a- 
ceastă a IX-a conferință a 
U.A.S.C.R. de către secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolaș Ceaușescu, am înțeles 
încă o dată ce sarcini de mare 
răspundere stau în fața tuturor 
factorilor angrenați în procesul 
de învățămint, fie ei asociații 
studențești, organizații U.T.C. 
din școli etc. îmi exprim con
vingerea că pe viitor legăturile 
dintre învățămînțul mediu și în- 
vățămîntul superior se vor a- 
dînci, așa cum de altfel au pers
pective să o facă, că documen
tele pe care conferința dum
neavoastră le va adopta^ în spi
ritul indicațiilor Partidului Co
munist Român, vor însemna 
contribuții majore la progresul 
școlii românești și prin ea la 
progresul societății noastre mul
tilateral dezvoltate, a României 
socialiste.

Sintem conștienți că dezvol
tarea economiei, științei și cul
turii românești, actualul cincinal 
reclamă creșterea aportului or
ganizației comuniste a studen
ților la traducerea în viață a 
indicațiilor secretarului general 
al partidului — a spus SER- 
GIL-LAURIAN I.UPU, student 
lai Institutul de construcții 
București. Subliniind că rezv’- 
tatele muncii studenților de i-i 
construcții nu sînt întru totul 
satisfăcătoare, vorbitorul a ară
tat că asociația din institut a 
acționat, cu insuficientă energic 
împotriva neajunsurilor, lăsînd 
rezolvarea acestor probleme pe 
seama decanatelor. Există și 
mulți studenți buni în institut, 
dar un număr mare dintre ci 
manifestă dezinteres față de re
zultatele colectivului în care 
își desfășoară activitatea.

în continuare, vorbitorul a 
inserat măsurile luate pentru 
remedierea lipsurilor. Dar tre
buie să spunem — a precizat 
vorbitorul — că activitatea pro
fesională slabă a studenților 
din. institutul nostru se dato- 
rește și unor neclarități ale pro
cesului de învățămint, care se 
cer elucidate cît mai curînd. 
Vorbitorul a exprimat apoi do
rința studenților din institut ca 
sesiunea din vară să reprezinte 
saltul calitativ în activitatea 
profesională. Tn condițiile ac
tuale, ale unui învățămint mo
dern. așa cum arăta și tovară
șul Nicolae Ceaușescu in con
ferință. pregătirea teoretică tre
buie făcută în strînsă legătură 
cu o pregătire practică, care să 
asigure deprinderea viitorului 
specialist cu realitățile concrete 
ale producției. Iată de ce orga
nizarea practicii constituie un 
obiectiv ce se află permanent în 
atenția conducerii institutului, a 
asociației comuniste. Mențio- 
nînd formele concrete ale acti
vității practice, în organizarea 
căreia s-au manifestat și lipsuri, 
vorbitorul a subliniat : sintem 
pentru generalizarea formei de 
practică angajată a studenților, 
formă ce are ca urmare stabili
rea unor relații deosebit de 
precise între studenți și între
prinderea unde își desfășoară 
practica.

După ce s-a referit Ia proble
mele cercetării studențești, în 
încheiere, vorbitorul a conclu
zionat sensul activității viitoare, 
in spiritul cuvîntării tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu la con
ferință. subliniind că trebuie să 
ne raportăm mai mult la per
spectivă, la necesitatea ca fie
care nou specialist ieșit de pe 
băncile facultății să fie, la locul 
de muncă, unde se simte nevoie 
de el. un promotor al noului.
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In aceeași, deplină unanimitate 
a fost adoptată Rezoluția Confe
rinței a IX-a a Uniunii Asociați
ilor Studenților Comuniști care, 
în spiritul hotărîrtlor Congresu- 
lui al X-led și Conferinței Națio
nale ale P.C.R., al indicațiilor 
secretarului general al partidului, 
direcționează întreaga activitate 
a organizației studenților comu
niști, stabilește modalitățile con
crete de acțiune pentru creș
terea aportului asociațiilor la mai 
strînsa legare a învățămîntului cu 
cercetarea și producția, la edu
carea și formarea profesional-po- 
litică a tineretului universitar.

Trecîndu-se la ultimul punct 
al ordinii , de zi, conferința a 
ales, prin vot secret, Consiliul și 
Comisia de Cenzori ale 
U.A.S.C.R., pe baza propuneri
lor de candidați, ale conferințelor 
centrelor universitare, ținîndu-se 
seama de acordul adunărilor ge
nerale ale studenților în care au 
fost discutați Cei desemnați.

Participanții au luat, apoi, cu
noștință de rezultatele primei 
plenare a Consiliului U.A.S.C.R., 
în cadrul căreia a fost ales Co
mitetul Executiv.

Luînd cuvîntul, tovarășul Con
stantin Boștină, președintele 
Consiliului U.A.S.C.R., a spus :

Conferința noastră, care a 
dezbătut cu exigență, în chip co
munist, critic și autocritic, în
treaga activitate desfășurată, 
confirmînd activizarea politică 
mai largă a studenților și conso
lidarea politico-organizatorică pe 
care au cunoscut-o asociațiile în 
ultimii ani, pe baza aplicării mă
surilor stabilite de conducerea 
partidului în vederea îmbunătă
țirii muncii în riadul tineretului, 
a stabilit, în spiritul recomandă
rilor cuprinse în cuvîntarea to
varășului Nicolae Ceaușescu la 
deschiderea lucrărilor, sarcinile 
activității viitoare pentru anga
jarea deplină a detașamentului 
de studenți comuniști, cu toate 
forțele, ou întreaga lor pricepere 
și capacitate de muncă, în pro
cesul de făurire a socialismului

și comunismului pe pămîntul 
României.

Adresîndu-vă, în 
membrilor consiliului 
mulțumiri pentru mandatul în
credințat, vă asigurăm de hotă
rîrea noastră de a munci cu per
severență, solicitîndu-vă, tot
odată, sprijinul dumneavoastră, al 
tuturor studenților țării în activi
tatea pe care o începem azi de 
transpunere în fapt a tuturor 
măsurilor și sarcinilor stabilite în 
cele două zile de rodnice dezba
teri.

Avem ferma convingere că 
studenții comuniști din România 
socialistă, fii credincioși ai eroi
cului popor, se vor pregăti cu 
responsabilitate, la nivelul exi
gențelor actuale și de perspecti
vă, pentru încadrarea cit mai 
profundă în efortul 
al întregii națiuni de 
programului stabilit 
greșul al X-lea și 
Națională ale partidului de fău
rire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate în țara noastră.

In aplauzele entuziaste ale 
delegaților și incitaților, confe
rința, în numele întregii studen- 
țimi, a adresat o scrisoare Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Român, personal tovară
șului Nicolae Ceaușescu.

Sint momene de mare sărbă
toare. Participanții la conferință 
scandează „Ceaușescu—F.C.R.“, 
„Ceaușescu și studenții“, 
„U.A.S.C.R.“ — inițialele noii 
denumiri a organizației revolu
ționare a tineretului studios. Se 
intonează „Internaționala“, cîn- 
tecul patriotic „Tricolorul“, im
nul studențesc „Gaudeamus 
Igitur".

In această atmosferă vibrantă, 
tovarășul Ion Traian Ștefănescu, 
prim-secretar al C.C. al U.T.C., 
ministru pentru problemele ti
neretului, a declarat închise lu
crările Conferinței a IX-a a 
Uniunii Asociațiilor Studenților 
Comuniști din România, moment 
deosebit de rodnic, cu profunde 
implicații în activitatea organi
zației revoluționare a tineretului 
studențesc.

numele 
nou ales,

constructiv 
realizare a 
de Con- 
Conferința
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verigă intermediară între u- 
zină și minister, complica
rea inutilă a sistemului in
formațional, sporirea artificială 
a sarcinilor birocratice.

Sîntem din nou în uzină, în 
dorința de a relua convorbirea 
în perspectiva Decretului pri
vind stabilirea normelor uni
tare de structură pentru unită
țile economice.

— Indiscutabil — ne spune 
tovarășul Barbu — efectele 
reglementărilor prevăzute în 
Decret nu vor întîrzia să apară. 
Și aceasta nu numai pentru că 
la nivelul întreprinderii cadrele 
tehnico-administrative vor fi 
îndrumate spre locuri de muncă 
unde efectiv se realizează pro
duse, unde vor putea mai con
cret să-și utilizeze cunoștințele 
de specialitate, dar, mai ales, 
pentru că același lucru se va în- 
tîmpla și în perimetrul centralei 
industriale; Se creează astfel 
garanția că va fi în sfîrșit în
trerupt fluxul hîrtiilor, al adre
selor de tot felul ce ni se ce
reau fără ca, la urma urmei, 
această „inflație“ să folosească 
în mod practic cuiva, ba, dim
potrivă. Căci, de ce să nu arăt 
deschis, nu o dată eram împie
dicați de la canalizarea efortu
rilor spre problemele exprese 
ale planului întrucît trebuia să 
dăm curs întocmirii diverselor 
„corespondențe“, tabele și tabe
lase.

— în același context — adau
gă tovarășul 
Gheorghe 
exemplu. Dacă un 
dorea să 
„Timpuri Noi“ unul sau

director adjunct 
Chitic — iată încă un 

beneficiar 
contracteze cu Uzina 

mai

multe produse el trebuia să se 
adreseze, mai intîi, Grupului de 
uzine ,,23 August“. Acesta Ii 
primea cererea și ne-o trimitea 
nouă pentru a o aviza. O altă 
adresă pleca de la centrală cu 
direcția beneficiarului căreia îi 
transmitea să ia legătura cu 
noi. în cele din urmă, după ce 
timpul trecea, după ce hîrtiile 
se mișcau după direcția „De ce 
simplu, practic și eficient cind 
se poate complicat și fără rost“ 
beneficiarul trata direct cu noi. 
Trebuia bineînțeles să avem 
grijă să aducem la cunoștința 
centralei noua relație stabilită, 
să întocmim alte și alte hîrtii. 
Așadar, rolul centralei se măr
ginea la acela de simplă veri
gă intermediară, rol indiscu
tabil în flagrantă contradicție 
cu menirea pentru care a fost 
creată. Se cere precizat însă că 
în urma aplicării Decretului 
privind stabilirea normelor uni
tare de structură, pentru uni
tățile economice aceste carențe 
vor fi eliminate. Pe de altă 
parte este asigurat de acum ca
drul optim pentru evitarea pa
ralelismelor destul de frecvent 
apărute în exercitarea diferite
lor atribuții. Activitatea de 
proiectare, de pildă, a unități
lor economice din componența 
centralei de care aparținem a 
fost încredințată Centrului de 
proiectări de pe lîngă Grupul 
de uzine „23 August“. înseamnă 
asta că noi ca întreprindere nu 
avem serviciu propriu de pro
iectare ? Nicidecum. Avem șl 
noi, în plus, în uzină fiind de
tașată și o grupă separată, cu 
aceeași menire, a Centrului de 
proiectări. Or, firesc, așa stînd 
lucrurile nu o dată s-a întîm-
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1260 metri. Iarna... Cota 
și anotimpul fixează temporal 
și spațial o faptă. Mina din 
Valea Blajnei, a exploatării 
miniere Rodna, județul Bis- 
trița-Năsăud, trebuia să intre 
în exploatare în iulie. In pre
zent, deja se lucrează, ; 
mele cantități de minereu 
ind trimise la preparație. 
parent, un fapt obișnuit, 
atitea altele: un obiectiv 
intrat în funcțiune înainte 
termen. In spatele acestui 
fapt însă stau dovezile de e- 
roism ale unor tineri (putem 
spune acest lucru fără a greși, 
chiar dacă nu eroismul, ci 
datoria a fost mobilul real 
ce i-a animat).

Povestește ing. Anton Bau- 
er: „Ne-am dat seama că 
mina poate intra mai curind 
în funcțiune. Dar trebuia aer. 
Aer comprimat. Din cele trei 
compresoare, nu ni se pu
teau asigura însă decît două, 
și acelea în septembrie. Prea 
tirziu. Am început exploata
rea cu aer „de împrumut“ de 
la echipele de geologi ce fă
ceau prospecțiuni în zonă. 
Aer puțin, plătit pe deasu
pra ; nu puteam lucra decît 
două echipe. Ne-am hotărît 
să transportăm un compresor 
și un motor Diesel de la mina 
din Valea Vinului. Nu era 
simplu, dar era posibil. Greu
tatea de-abia acum urma: 
lucrările de montaj, progra
mate pentru primăvară și 
vară, trebuiau executate iar
na, pe viscol și ger. Am che
mat tinerii. Erau de meserie 
electricieni și mecanici. S-ar 
zice că era datorie de servi
ciu. Dar ei au executat acolo 
toate lucrările: betonări, să
parea puțului de apă, montaj, 
totul,. Și toate acestea, lu- 
crlnd în schimburi prelungite, 
de dimineața și pînă seara, 
în ger, pe un viscol că-ți 
tăia respirația. Au fost, bine
înțeles, și unii care s-au es
chivat ; certificate medicale, 
situații familiale etc. Nu toa
te erau întemeiate, dar am 
renunțat ușor la ei: acolo 
aveam nevoie numai de oa-

pri- 
'■ fi-

A-
ca 

a 
de

meni adevărați. De tineri ca 
Alexandru Deldegan, Laurian 
Mureșan, Ioan Katler, Iosif 
Gröber, Gavrilă Mezofi, Gri- 
gore Anca și alții... Acum, lu
crările sînt pe terminate, mina 
deja produce cu șase echipe 
în loc de două. Aceasta și 
datorită tinerilor uteciști care 
au lucrat, hotărîți să demons- 
terze prin fapte demnitatea 
lor de tineri comuniști...“.

Despre faptele de munciși 
viață ale tinerilor uteciști de 
aici mi-au vorbit și Cristian 
Someșan, secretarul comitetu
lui comunal al U.T.C., și An-

EXEMPLE
DE MUNCĂ

FAPTELE
TINERILOR
COMUNISTI

drei Orosz, membru al comi
tetului, șef al lotului Rodna 
al Trustului de construcții- 
montaj minier — Arghireș. 
„Avem — spunea secretarul 
comitetului comunal — tineri 
ca Emil Porcius, tinăr șef de 
brigadă, colectiv care-și de
pășește lunar sarcinile de plan 
cu aproximativ 5 la sută; a- 
vem tineri ca Octavian Domi- 
de, miner și el, sau ca Bela 
Vargovski și Rudolf Szabo, 
cu care ne putem mîndri o-
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plat să se înregistreze parale
lisme sau reversul medaliei, 
oamenii incluși în această acti
vitate să nu aibă practic de ce 
să se ocupe.

Deducem de aici că delimi
tarea, în cadrul Decretului, a 
normelor de structură separat 
pentru centralele industriale și 
unitățile economice este bine
venită și din această perspecti
vă. După cum, stabilirea exac
tă a drepturilor, competențelor 
și responsabilităților fiecăruia 
permite o intervenție promptă, 
la obiect și în deplină cunoștin
ță de cauză în conducerea și 
perfecționarea propriei activi
tăți economice.

— Se creează astfel posibili
tatea — completa tinărul ingi
ner Virgil Ioniță, abordînd din- 
tr-un alt unghi actul normativ 
în discuție — ca și în compar
timentul din care lucrez, respec
tiv Constructor Șef II, atelierul 
de autoutilări să fie asigurat cu 
cadrele inginerești necesare. Se 
realizează astfel un deziderat 
obligatoriu de înfăptuit dacă ne 
gîndim că numai în acest an 
avem de realizat utilaje în va
loare de aproape 5 milioane lei, 
că în anii ce vor urma se tinde 
tot mai mult spre executarea 
mașinilor și instalațiilor unica
te în întreprindere. Cum stă
teau lucrurile pînă acum, cu 
numai patru ingineri la auto- 
dotări, dintre care doi aflați de 
curînd în uzină — era dificil, 
aproape imposibil să reușim să 
ne ducem la capăt misiunea. Și 
găsesc că este cit se poate de 
potrivit ca inginerii să fie atrași 
de munca de concepție, spre 
sectoarele unde este nevoie in
tr-adevăr de ei, și nu așa cum 
sînt cazuri și la noi în uzină, 
ei să îndeplinească funcții mai 
mult administrative și de dispe
cerat.

Așadar, din cele spuse de in
terlocutorii noștri rezultă că 
aplicarea în practică a prevede
rilor Decretului privind stabi
lirea normelor unitare de struc
tură pentru unitățile economice 
reprezintă și pentru Uzina 
„Timpuri Noi“ din Capitală ca 
de altfel pentru întreaga eco
nomie națională, un pas impor
tant în perfecționarea întregii 
activități productive, în apro
pierea în și mai mare măsură a 
conducerii de producție, decre
tele adoptate contribuind la 
înlăturarea unor fenomene de ' 
birocratism, la simplificarea 
fluxului informațional, optimi
zarea relațiilor dintre întreprin
deri și centrale industriale, In 
ultimă instanță în înscrierea 
fermă pe coordonatele impuse 
de creșterea eficienței economi
ce, de îndeplinirea cincinalului 
înainte de termen.

l

2 Numai dacă analizăm
Decretul privind sta
bilirea normelor uni

tare de structură pentru 
unitățile economice din 
punct de vedere strict al 
specialistului în general și al 
tînărului în special, și este 
suficient pentru a-i eviden-

ricînd. Sint modele atit în 
muncă, cit și în viața de or
ganizație. Exemplul lor însu
flețește și pe cei mai „noi", 
pe tinerii absolvenți de școa
lă profesională angajați aici, 
pe colegii lor de muncă. Da
torită acestui climat sănătos, 
instaurat în organizația noas
tră, nimeni nu dă înapoi în 
fața greutăților. Ba mai mult, 
sarcinile și le asumă singuri. 
Exemplul propunerii pe care 
au făcut-o tinerii, ca demon
tarea coloanei de apă și aeraj 
de la „Planul înclinat“ — 
cota 40, din Valea Vinului, să 
o facă ei, prin muncă patrio
tică, aducînd economii de a- 
proape 15 mii de lei, pe lin
gi scurtarea termenului de 
execuție, este un argument 
pentru spiritul de lucidă res
ponsabilitate ce îi animă,.“

Angajați cu toate forțele în 
iureșul producției, hotărîți 
să-și îndeplinească și depă
șească angajamentele asuma
te în cadrul întrecerii lansa
te de Biroul C.C. al U.T.C. 
„Tineretul — factor activ în 
îndeplinirea cincinalului în 
patru ani și jumătate“, tinerii 
de la Exploatarea minieră 
Rodna nu precupețesc nici 
un efort. Pentru ei, aceste a- 
devărate fapte de eroism co
tidian sînt numai însemne 
simple ale datoriei. „O tră
sătură de bază a profilului 
moral al membrilor de partid, 
al tinerilor comuniști trebuie 
să fie înalta conștiință pro
fesională, responsabilitatea 
pentru îndeplinirea exempla
ră a sarcinilor încredințate,.“ 
Astfel marchează proiectul de 
norme ale vieții și muncii 
comuniștilor, ale eticii și e- 
chității socialiste, una din 
trăsăturile morale de bază ale 
comuniștilor, ale tinerilor co
muniști. Faptele de muncă și 
viață ale tinerilor de aici do
vedesc însușirea organică, de 
către ei, a prevederilor aces
tuia., Prin munca lor, ei dau 
astfel proiectului de norme 
votul realității; al realității 
lor cotidiene.

MARIAN GRIGORE

MUGURII TINEREȚII ÎMPLINITE»

însemnări de la o adunare de primire in U. T. C

Zile și zile de-a rindul 
umerii lor încă firavi, de a- 
dolescenți veniți să învețe 
meserie, s-au aplecat alături 
de cei viguroși ai celor care 
le deveniseră profesori, edu
catori. în colectivul acesta 
tinăr, împreună cu el, au 
străbătut drumul, uneori 
mai greu, alteori mai ușor 
al însușirii primelor 
noștințe ale viitoarei 
profesii. S-au apropiat
strung cu sfială și le-a por
nit și inima în galop cînd 
au prins a strunji prima lor 
piesă. Cînd stau acum de 
vorbă cu tinerii ucenici des
pre momentul acela, despre 
imblinzirea strungului prin- 
tr-un efort continuu de zeci 
de ore, ochii Ie licăresc ju
căuși, iar vocea le tremură 
de emoție.

„Strungăria e o artă, spu-

cu- 
lor 
de

ne Durac Costică, ucenic 
strungar în anul I. O artă 
minunată. în metal. Poate e 
prea mult ce spun, dar pen
tru mine strungăria e ca o 
sculptură. O sculptură făcu
tă la milimetru, la micron. 
De cîte ori mi se încredin
țează o piesă am impresia că 
sînt în fața unui examen de 
maturitate“.

Un asemenea examen de 
maturitate au trăit cițiva 
ucenici și în ziua în care 
organizația Ie-a analizat ce
rerile de primire în U.T.C. 
în lunile care au trecut de 
la intrarea lor în Fabrica de 
șuruburi Bacău, cei mai ti
neri tovarăși de muncă, ute- 
ciștii, le-au însoțit și le-au 
îndrumat
pentru a-i ajuta să descope
re tainele viitoarei lor pro
fesii, ci în egală măsură și

pașii nu numai

în acțiunile politice, educa
tive, distractive, acțiuni care 
le-au relevat treptat calități
le necesare unui tinăr co
munist.

„In ziua in care m-am pre
zentat în fața adunării ge
nerale mă simțeam temeinic 
pregătit dar mă încercau, 
totuși, și emoțiile, spune Co
cea Laurențiu. Eram fericit 
că tovarășii aveau încredere 
in mine și-mi era totuși tea
mă că nu voi fi la înălțimea 
răspunderii ce mi se încre
dința. Cînd m-au votat, deși 
afară era frig și sta să nin
gă, în sufletul meu înmu
gurise primăvara“.

Lui Durac Costică, lui Co
cea Laurențiu, ca și altor pa
tru tineri din fabrică, re
cent, tovarășii de muncă 
le-au judecat imparțial re
zultatele 
măsurat
cit mai repede meseria ca 
și pregătirea politică și au 
hotărît să le 
derea lor.

„Organizația 
s-a îmbogățit
cu șase membri, deși numă
rul uteciștilor nu ne este de
sigur indiferent. Ceea ce mi 
se pare mai important este 
că ne-am îmbogățit cu tine
rețe, cu entuziasm, cu noi 
pasiuni. N-a trecut nici o 
lună de zile de cînd au fost 
primiți dar s-a făcut simțită 
prezența lor, spunea Lauren
țiu Benea, secretarul organi
zației U.T.C. de la Fabrica 
de șuruburi Bacău. Au ve
nit cu acel entuziasm și cv 
hotărîrea 
împlini 
activității
sînt cele mai prețioase cîști- 
guri".

După primirea în U.T.C., un moment
minarea carnetului

și meritele, le-au 
rîvna de-a stăpini

acorde incre-

noastră nu 
atunci numai

matură de a se 
pe toate planurile 

lor, iar acestea

AURELIA MUNTEANU

mia temeinicia. Spus în mare, 
recentul Decret deschide 
perspective reale afirmării 
înainte de toate, perfecționă
rii fiecăruia. In secția noastră 
de motoare electrice care in 
curînd va beneficia de încă 
un spațiu de producție pma 
în 1975 urmează să se asimi
leze motoarele electrice pen
tru acționarea unor laminoa
re de la Slatina și Hunedoa-^ 
ra, aduse pînă la această 
dată din import. Aceasta 
presupune un mai pronunțat 
consum de energie creatoare, 
ceea ce înseamnă de fa.pt 
traducerea în viață a politicii 
partidului, referitoare la spo
rirea ponderei în producția 
industrială a țării, a acelor 
utilaje care presupun o su
perioară valorificare a inteli
genței tehnice. Simplificarea 
structurilor organizatorice ca 
urmare a intrării in vigoa
re a acestui Decret, atrage 
după sine simplificarea în 
circuitul hîrtiilor, cărora în 
momentul de față un specia
list le alocă cam 60 la sută 
din fondul său de timp, mul
te dintre aceste hîrtii neavind 
o justificare reală. Existența 
unui personal tehnico-admi- 
nistrativ și organizarea actua
lă pînă în prezent, pus să 
deservească la nivelul întregii 
ierarhii administrative „utili
tatea“ hîrtiilor a avut ca e- 
fect nu numai creșterea nu
merică a personalului nepro
ductiv, ci a și constituit pen
tru destui muncitori (absol
venți ai liceului seral) maiștri 
o atracție. Așa se face că de 
cițiva ani încoace noi ducem 
o tot mai acută lipsă de mun
citori cu înaltă calificare me
tamorfozați in normatori, ur
măritori de materiale, dispe
ceri de tot soiul etc. Un mo
tiv in plus să dăm o înaltă 
apreciere prevederilor 
prinse in aceste acte norma
tive, care . ..
cum este și firesc, aspirațiile 
tinerilor spre sectoarele fun
damentale ale activității socia
le, spre locurile unde se pro
duc nemijlocit bunuri mate
riale, în producție, cercetare, 
proiectare.

Aș dori să adaug însă că 
în aplicarea prevederilor pre
zentului Decret trebuie să 
dăm dovadă de multă princi
pialitate pentru ca specialis
tul să fie un sprijin realmen
te al procesului de producție, 
penru a nu ajunge de unde 
am plecat, așa cum s-a mai 
întîmplat.

Ing. VOIA VASILE 
șeful secției mașini electrice 

U.C.M. Reșița

de (apt

cu-

canalizează, așa
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 Socotesc că acest nou. 

act normativ creează 
intr-adevăr condiții 

reale pentru apropierea ne
mijlocită a cadrelor de con

ducere de pulsul, viu al 
producției, pentru o mai 
judicioasă repartizare și uti
lizare a oamenilor. Apoi, De
cretul Consiliului de Stat cre
ează baza organizatorică ne
cesară pentru desfășurarea 
unei ofensive susținută și e- 
ficientă împotriva birocratis
mului. Pe de altă parte, sim
plificarea structurilor orga
nizatorice ale unităților eco- 
nomioe se va repercuta fa
vorabil și in sensul înlătură
rii paralelismului, a verigi
lor parazitare, care nu făceau 
altceva decît să îngreuneze 
bunul mers al producției. în 
felul acesta o serie de ele
mente valoroase, cadre cu 
înaltă experiență, cu verifi
cată. capacitate profesională 
și organizatorică, vor fi re
integrate circuitului produc
tiv unde este realmente ne
voie de ele.

Aș vrea să subliniez, de a- 
semenea, prevederea potrivit 
căreia, personalul care nea- 
vînd o pregătire de specia
litate se recalifică va primi 
timp de 6 luni, de la data a- 
plicării Decretului, salariul 
tarifar avut la aceeași dată 
recunoscîndu-i-se vechimea 
neîntreruptă în aceeași uni
tate. Această prevedere ca 
și aceea privind obligația u- 
nităților economice de a a- 
sigura repartizarea în muncă 
a personalului devenit dis
ponibil, ilustrează încă o da
tă principiile umaniste care 
stau la baza legilor noastre, 
grija partidului și statului ca 
fiecărui membru al societă
ții să i se creeze cele mai bu
ne condiții pentru o integrare 
socială și profesională co
respunzătoare.

Sint convins că aplicarea 
prevederilor noului Decret 
va da un nou impuls acti
vității economice, va duce 
la rezultate tot mai bune, 
facilitînd atingerea obiecti
vului care mobilizează azi 
eforturile întregului popor : 
îndeplinirea cincinalului îna
inte de termen.

VIOREL GOGOAȘA 
maistru, șeful secției în
călțăminte a Fabricii de 
piele și încălțăminte „Vil- 

ceana“, Rm. Vîlcea

SA.SU
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GENERALIZAREA

ACORDULUI GLOBAL 
pirghie eficace în valorificarea resurselor 

de creștere a producției agricole
/.cordul global și-a pus anul 

trecut, convingător amprenta 
pe rezultatele obținute de agri
cultura cooperatistă a județului 
Teleorman. Producțiile medii 
planificate au fost depășite la 
toate culturile. Numai plusurile 
au permis înmagazinarea a 88 
milioane kilograme grîu și po
rumb și valorificarea de pro
duse animaliere însumînd cîte- 
' a zeci de milioane de lei. Eff- 
ciența aplicării acordului global 
este și mai convingător dovedi
tă dacă aceste ultime realizări 
sint comparate cu cele cuprinse 
în bilanțul anului 1970. La grîu. 
sporul recoltei medii la hectar 
a fost de 1 214 kilograme, la 
porumb de 1 551 kilograme, la 
floarea-soarelui de 770 kilogra
me. la sfecla de zahăr de un 
vagon iar în zootehnie și legu
micultura producțiile, practic, 
s-au dublat în felul acesta 
participarea agriculturii coope
ratiste a județului Teleorman 
la constituirea fondului centra
lizat realmente s-a dublat în 
decurs de doi ani de la genera
lizarea acordului global ca for
mă de organizare și retribuire 
a muncii. Cincisprezece mii de 
tineri — cooperatori și mecani
zatori — au lucrat în acord 
global, efortul lor fiind eviden
țiat atît Ia culturile prăsitoare 
cit și în legumicultura, zooteh
nie, viticultură și la orezarii. 
Au fost cuprinși efectiv în am
pla bătălie pentru mai mult și 
mai bun, pentru utilizarea de
plină a pămîntului și valorifi
carea superioară a condițiilor 
economice și naturale. Exem
ple de fruntași se pot da multe. 
La cooperativa agricolă din Ul- 
meni, spre exemplu, suprafața 
de porumb întreținută de către 
uteciști a produs la nivel dublu 
în comparație cu realizările 
anului precedent. Uteciștii An- 
cuța Teodorescu și Valeria An- 
ghel au reușit adevărate recor
duri de porumb și legume pe 
suprafețele pe care au lucrat. : 
șapte mii opt sute zece kilo
grame porumb boabe la hectar 
și venituri de peste șaptezeci 
de mii de lei obținute prin va
lorificarea legumelor de pe 
fiecare hectar. De asemenea, la 
Traianu, tînăra Veronica Dobre 
a înscris în bilanțul unității 
cifra de 12 460 de kilograme re 
prezentînd recolta medie obți
nută de pe fiecare din cele două 
hectare și jumătate de porumb 
lucrate de ea. Dincolo de Olt. 
la cooperativa agricolă „Unirea“ 
din Izlaz, cu cele aproape zsce 
mii de kilograme porumb boa
be obținute de pe fiecare hec
tar, formația de lucru a uteciști- 
lor Alexandru Slabu, Nela Vida, 
Ioana Rezeanu, și Elena Ma- 
rioara s-au situat pe primul loc 
în întrecerea declanșată după 
Conferința Națională a partidu
lui pentru îndeplinirea înainte 
de termen a prevederilor cin
cinalului. La Vîrtoapele, o sută 
patruzeci de tineri, — practic 
întregul efectiv al organizației 
U.T.C. — au lucrat în acord 
global — în seama lor fiind a- 
proape o treime din suprafața 
cultivată cu prăsitoare. Florica 
Roșu, Maria Bică și Maria Co- 
jocaru s-au evidențiat pentru 
hărnicie și pricepere. îngrijito
rul mulgător Iordan Fudulu de 
la C.A.P. Siliștea Nouă, stimu
lat de aplicarea acordului 
global și în ferma zootehnică a 
reușit ca printr-o îngrijire mai 
buna a animalelor, dar cu ace
lași consum de furaje, să obțină 
o depășire de 25 la sută a pre
vederilor planului de producție. 
Și ei nu sînt exemple izolate. 
Tovarășul Gheorghe Ionescu, 
președintele consiliului tineret 
sătesc din cadrul Comitetului

LA ORDINEA ZILEI ÎN AGRICULTURA

județean Teleorman al U.T.C., 
sublinia faptul că peste zece 
mii de tineri cooperatori și me
canizatori și-au depășit anul 
trecut sarcinile de producție ce 
le reveneau ; numai plusul de 
retribuție a muncii ce li s-a 
cuvenit ajungînd la 20 de mi
lioane de lei. Cantitățile mari 
de cereale primite ca retribuție 
le-au permis acestora să creas
că și să valorifice la contracte 
peste cinci mii de porci și cinci 
sute de viței. în felul acesta ve
niturile reale ale tinerilor coo
peratori și mecanizatori din 
cîmpiile dintre Vedea si Olt au 
fost cu circa opt milioane de 
Iri mai mari.

INIȚIATIVA 
NERATOARE DE 

INIȚIATIVE
Cea mai cuprinzătoare acțiu

ne patronată de către organi
zațiile U.T.C. a fost cea vizînd 
amenajările pentru irigații, 
desecările și prevenirea calami- 
tării culturilor agricole prin 
executarea unor vaste lucrări 
de drenare. La Piatra și Ciu- 
perceni. la Tătăranii de Sus, 
Virtoapele, Putineiu și Salcia, 
în toate satele județului tinerii 
au participat continuu la execu
tarea acestor atît de vitale lu
crări. Iar munca depusă în cele 
aproape un milion de ore/om 
participare s-a soldat cu scoa
terea de sub pericolul calami- 
tării a peste șapte mii de hec
tare, a făcut posibilă ploaia ar
tificială pe circa o mie de hec
tare. Pentru producție, acest 
efort a însemnat înmagazinarea 
a peste 2 500 vagoane de ce
reale. Tn același timp, cîteva 
sute de hectare au fost redate 
circuitului agricol prin execu
tarea unor lucrări de stăvilire 
a eroziunii. Firesc, cu cîștig 
pentru recolta obținută... în 
trei anotimpuri au fost organi
zate „decadele fertilizării“, pe
rioade în care tinerii au trans
portat în cimp și au încorporat 
în sol peste o sută de mii de 
tone gunoi de grajd și circa o 
mie de vagoane îngrășăminte 
chimice, adică au echilibrat 
ecuația fertilizării pe o treime 
din suprafața cultivată. Cu 
scopul de a sprijini dezvoltarea 
zootehniei, aproape opt mii de 
uteciști din satele județului au 
participat la acțiunea de produ
cere, recoltare și depozitare a 
furajelor suculente.

De o mare complexitate au 
fost acțiunile inițiate de către 
mecanizatori. Strădania lor de 
a participa la intensificarea 
producției agricole din coope
rative s-a materializat în ini
țiative referitoare la îmbogă
țirea cunoștințelor profesionale 
prin integrarea tuturor tineri
lor la cursurile agromecanice. 
organizarea de schimburi de 
experiență și unor concursuri 
gen „cine știe cîștigă“, precum 
și a unor acțiuni care să se fi
nalizeze în obținerea unor in
dicatori mai buni de utilizare 
a mașinilor. 98 la sută dintre 
mecanizatorii de vîrstă utecistă 
și-au depășit, anul trecut, sarci
nile de plan; pe suprafețele 
lucrate de ei sporul de recoltă 
fiind echivalent cu sarcina de 
plan pentru zece mii de hecta
re. Mai mult de jumătate din
tre tinerii mecanizatori au lu
crat în formații complexe de 
muncă ale cooperatorilor.

Acordul global și-a dovedit 
eficacitatea, valoarea stimulato- 
rie pentru materializarea unor 
inițiative avansate.

1973 — ANUL 
AMPLIFICĂRII 
EXPERIENȚEI 
DOBÎNDITE

Hotărîrea recentei Plenare a 
Comitetului Central al partidu
lui cu privire la îmbunătățirea 
organizării și retribuirii mun
cii in agricultură, noile măsuri 
adoptate în vederea stimulării 
și mai puternice a hărniciei și 
priceperii au determinat un 
viu interes pentru punerea în 
valoare a resurselor și posibi
lităților de creștere a produc
ției agricole în acest an. Dezbă
tute în adunările cooperatorilor, 
aceștia le-au pătruns mai exact 
sensul, s-au angajat să genera
lizeze în 1973 munca în acord 
global în toate sectoarele de 
activitate ale cooperativelor. 
Specialiștii au făcut cunoscute 
potențialele productive ale su
prafețelor de teren repartizate 
fermelor și ale loturilor de ani
male ; au solicitat pd membrii 
cooperatori și mecanizatori să 
adopte cifre de plan pe măsura 
posibilităților existente. Așa se 
și explică faptul că pentru 1973 
— an hotărîtor pentru îndepli
nirea înainte de termen a pla
nului cincinal —, țăranii coope
ratori din județul Teleorman 
și-au propus obținerea unor 
producții superioare celor în
registrate anul trecut cu 400 ki
lograme 1?. grîu, 307 kilograme 
la porumb, 174 kilograme la 
floarea-soarelui, 5 200 kilogra
me la sfecla de zahăr și 400 li
tri lapte de la fiecare vacă fu
rajată. Peste 20 000 de uteciști.

In timp ce în alte zone ale 
țării, afectate de căderile masive 
de zăpadă, se dă lupta pentru 
combaterea excesului de apă, în 
județul Bihor cooperatorii, ală
turi de mecanizatori raportează, 
zilnic, însămînțarea cu culturi 
din prima urgență a unor mari 
suprafețe de teren. Bilanțul mun
cii depuse în ultima decadă cu
prinde însămînțarea a 6 800 hec
tare culturi din epoca întîi, 220 
hectare cu sfeclă de zahăr, 115 
hectare cu cartofi timpurii și 310 
hectare cu legume. Pe întinsul 
județului cooperatorii, vîrstnici și 
tineri, împreună cu mecanizatorii 
n-au pierdut nici o oră bună de 
lucru. Bunăoară, la C.A.P. Valea 
lui Mihai în sediul cooperativei 
n-am întâlnit decît pe cei de la 
serviciul contabilitate, ceilalți 
erau în cîmp. Nu departe de se
diul fermei legumicole, pe o tarla 
de zece hectare, l-am întîlnit pe 
Pavel Riza, președintele coopera
tivei agricole, care ne-a spus : 
„Aici cultivăm cartofi timpurii, 
din care ne-au mai rămas de în- 
sămînțat doar 30 hectare din cele 
80 planificate. Pînă acum am în
cheiat semănatul a 160 hectare 
trifoi și 70 de hectare cu mazăre. 
Tot în această perioadă o parte 
din cooperatori, lucrează la în- 
sămînțatul sfeclei de zahăr și la 
plantatul tomatelor în solarii, 
care avansează destul de bine de
oarece avem totul pregătit. Cînd 

mecanizatori și cooperatori, 
s-au angajat să lucreze în acord 
global. în cadrul fișelor-angaja- 
ment semnate cu cooperativa a- 
gricolâ făcindu-se calculația ta
rifelor de plată pe unitatea de 
produs sau la o mie de lei ve
nituri.

Cotele net superioare planifi
cate în toate sectoarele coope
rativelor agricole i-a determinat 
pe tinerii teleormăneni să 
participe la pregătirea exem
plară a producției anului 1973. 
Prin munca lor, peste 7 000 da 
hectare au fost scoase de sub 
pericolul calamitării din cauza 
excesului de umiditate ; întrea
ga suprafață cultivată cu păioa- 
se a fost fertilizată ; s-au admi
nistrat îngrășăminte pe terenu
rile ce vor fi însămînțate cu 
plante tehnice și cu porumb 
pentru sămînță ; au fost ame
najate pentru irigații circa o 
mie de hectare și puse în per
fectă stare de funcționare sis
temele de irigații existente. Tot
odată, mecanizatorii, au pus Ia 
punct mașinile agricole cu care 
vor lucra, prin eforturi aparte 
păstrînd în stare de funcționare 
400 de tractoare. 200 de semă
nători și întregul parc de com
bine propuse pentru casare. Se 
așteaptă doar începerea munci
lor de primăvară pentru ca 
experiența dobîndită. cunoștin
țele acumulate la cursurile pro
fesionale ce au ființat toată 
iarna să fie traduse în viață. 
In scopul intensificării produc
ției agricole, al creșterii veni
turilor obținute de către coope
rative și de către ei.

GH. FECIORU

spun totul mă refer la semințe, 
pregătirea terenului și a coope
ratorilor care lucrează pe semă
nători, acoperirea suprafeței de 
solarii cu folii de polietilenă. De 
aceea pot să afirm că ne apro
piem de sfîrșit cu lucrările din 
epoca întîi. Bineînțeles că su
prafața de 1050 hectare ce ur

RITM INTENS
LA ÎNSÂMÎNȚÂRILE 
DIN EPOCA ÎNTÎI

mează a fi cultivată cu porumb 
și alte culturi de primăvară este 
pregătită în întregime. Concomi
tent cu acestea s-au administrat 
îngrășămintele chimice și orga
nice la cultura griului și orzului“.

La toate lucrările executate 
pînă acum, după cum ne infor
mează Emma Schwartz, secretara 
organizației U.T.C. din coopera
tivă, au participat și oei peste o 
sută uteciști. în sectorul pomicol,

COMBATEREA EXCESULUI
DE UMIDITATE

(Urmare din pag. I)

de pe 300 de hectare. Totodată, 
la Rîmniceni a început construc
ția unui dig în lungime de doi 
kilometri, iar la Milcov regu
larizarea pîrîului Argint de-a 
lungul a 3,5 kilometri. Se lu
crează zi-lumină, cu gîndul la 
nivelul ridicat al producțiilor 
medii ridicate pe care adunările 
generale le-au hotărît pentru a- 
nul 1973.

ouă sînt obiective
le esențiale ale ac
tivității uteciștilor, 
din județul Vaslui 
din aceste zile : 
prevenirea revăr

sării Bîrladului și Vasluiului și 
înlăturarea urmărilor marilor 
alunecări de teren. în localită
țile Muntenii de Jos, Deleni, 
Vulturești și Gîlceni, unde alu
necările de teren au provocat 
distrugerea a 300 de case și în
treruperea circulației pe șoselele 
Vaslui-Crasna, Ștefan cel Mare- 
Buhăiești și Negrești-Codăești, 
peste 5 000 de tineri participă la 
sprijinirea cetățenilor in salva
rea bunurilor și la desconges- 

de exemplu, brigada de tineret 
condusă de tînăra Elisabeta Con
dor, prin munca depusă zi de zi 
a reușit sA termine curățatul 
pomilor și al suprafeței de 250 
hectare cît are livada. în cîmp, 
la însămînțări, tineri ca Iuliana 
Varga, Iulian Erdei, Iulian Ba- 
logh, Elisabeta UUek s-au evi

dențiat prin dîrzenia, priceperea 
și pasiunea cu care lucrează. De
sigur că un aport substanțial la 
realizările de pînă acum îl au și 
tinerii mecanizatori de la secția 
nr. 1 a stațiunii de mecanizare 
Valea lui Mihai. Aflăm de la 
Iuliu Nagy, șeful secției de me
canizare, că majoritatea mecani
zatorilor din secții sînt tineri, iar 
acum după un plan bine stabi
lit cu o săptămînă înainte, toți 

tionarea arterelor de circulație, 
în același timp, echipe uteciste 
și-au alăturat efectivele zecilor 
de mii de membri cooperatori 
și alți locuitori ai satelor la ri
dicarea digurilor de protecție 
în luncile Bîrladului și Vasluiu
lui ale căror cote au crescut a- 
menințător în ultimele zile. 
Pentru astăzi și mîine se anun
ță participarea a zeci de mii de 
oameni la executarea acestor 
lucrări de maximă importanță 
— prevenirea inundațiilor.

X

I
n județul Tulcea 
zăpada s-a topit 
Acum oamenii au 
de lucru în ce pri
vește eliminarea 

apei de pe suprafețele de 
teren unde aceasta bălteș
te. în zonele 23 August- 
Luncavița și Beștepe-Mahmudia 
peste 5 000 de tineri, alături de 
ceilalți locuitori ai satelor, par
ticipă la deschiderea canalelor 
lungi de cîțiva kilometri prin 
care apele sînt dirijate către 
văile ce au legătură cu Dună
rea. 800 de hectare au și fost 
scoase de sub pericolul băltiri
lor.

mecanizatorii sînt în câmp și exe
cută diferite lucrări de campa
nie. Iată cîteva nume : Francisc 
Condor și Ludovic Soloy, însă- 
mînțează zilnic cîte 20 hectare 
cu sfeclă de zahăr, Gheorghe 
Dhieneș, Attila Sichi și Alexan
dru Zhi administrează îngrășă
minte chimice pe ultimele supra
fețe rămase. Alexandru Nontin, 
Iosif Nagy, Ioan Mile și Vasile 
Pete sînt patru tineri întîlniți în 
cîmp oe efectuau diferite lucrări 
de sezon. Semnificativ este fap

tul că acești patru tineri lucrea
ză cu tractoarele U-27 care au 
fost propuse pentru casare și re
parate în atelierul stațiunii. După 
cum ne declarau tinerii, fiecare 
tractor trebuie să aducă un ve 
nit de 70 mii de lei. Acest lucru 
este posibil și chiar se poate de
păși deoarece tractoarele pînă 
acum funcționează bine iar lu
crările executate sînt de bună 
calitate.

In general superior celorlalte 
emisiuni ale televiziunii din săp
tămâna trecută, prin problemati
că și prin calitatea atitudinii și 
a intervențiilor, programul pen
tru tineret. O anchetă deosebită 
de o justificată severitate, cu 
argumente clare și convingătoa
re și cu implicații morale și so
ciale care depășesc nu doar prin 
intenție dimensiunile cazurilor 
prezentate, a realizat Anca A- 
rion în cadrul ultimei emisiuni 
„Tinerii despre ei înșiși". Nu 
de mult, tot Anca Arion, și tot 
intr-o emisiune a programului 
pentru tineret, punea in discuție, 
pentru prima oară la televiziune, 
hotărîrea fermă a unei tinere fete 
de a-și părăsi părinții adventiști. 
Din cîte îmi aduc aminte, emi
siunea a avut ecou și in cele

Prietenii 
adevărului

din urmă s-a găsit, pare-se, o re
zolvare convenabilă situației ti
nerei fete și a legăturilor ei cu 
familia, legături ajunse la un 
moment dat, de-a lungul reveni
rilor nenuanțate pe marginea 
anchetei, în pragul distrugerii —, 
dar dincolo de aceste amănun
te, ceea ce s-a dovedit demn de 
reținut era tocmai dorința fireas
că a acelei fete de a trăi pe pi
cioarele ei, departe de anacro
nicele convingeri ale părinților. 
Cu atît mai uimitoare și dure
roasă astfel, în cea de a doua 
anchetă, „Catedra nu este am
von !“, descoperirea abandonării 
neputincioase întru același cult 
adventist a doi tineri profesori, 
proaspeți absolvenți ai cursuri
lor universitare. Chemați, prin 
nobila profesiune pentru care 
s-au pregătit, să poarte în lumea 
însetată de adevăruri a copilă
riei lumina cărților și a vieții, 
cei doi profesori — unul de mu
zică, celălalt de matematică — 
și-au trădat, iată, menirea. Pare 
aproape de prisos, ascultindu-i

O altă cooperativă agricolă de 
producție cunoscută prin rezul
tate bune obținute la producțiile 
de legume și cereale este cea 
de la Diosig. Bilanțul muncii ce
lor 1100 cooperatori — din care 
o mare parte sînt tineri — este 
demn de laudă. Toate culturile 
din urgența întîi au fost însă
mînțate. Cifric — 300 hectare. în 
cîmp am întîlnit cinci tractoare 
cu cinci semănători care însămîn- 
țau sfecla de zahăr cu un bilanț 
zilnic de aproape 50 hectare. Pe 
semănători erau tinerii coopera
tori Pavel Coita, Ion Puter, Ma
ria Sares, Ioan Fecior, iar pe 
tractoare mecanizatorii Iuli Ko- 
raios. Florian Reștea, Ștefan 
Szabd, Ioan Cervid, Teodor Cos- 
tea, tineri și ei.

La pregătirea terenului pentru 
însămînțatul celor 1531 hectare 
cu porumb am întîlnit alți tineri 
mecanizatori dar de data aceasta 
lucrau cu tractoarele U-27, trac
toare care tot datorită lucrărilor 
de reparații efectuate de tineri 
în iarnă se află acum în cîmp. 
Tineri ca Iosif Nagy, Vasile Raț, 
Vasile Nagy, Ioan Popovici, Ghe
orghe Roșea și alții cu aceste 
tractoare efectuează zilnic lucrări 
de bună calitate și în termen 
optim. Toți sînt hotărîți ca la 
finele anului aceste tractoare să 
aducă un venit stațiunii de peste 
450 mii lei, iar cooperativei, prin 
lucrări de bună calitate, produc
ții sporite față de anul trecut.

OVIDIU MARIAN 

repetînd mecanic, despersonifi- 
câți și pierduți fatalist într-o 
tristă și asemănătoare revelație 
care le încețoșează privirile și 
dau gesturilor lor oboseala rătă
cirii, să se mai vorbească despre 
răspunderea educatorului și des
pre rostul profesorului. Purtată 
insă la nivelul întrebării patetice 
„Cum e posibil ?“ și al contro
verselor politicoase dacă este sau 
nu compatibilă calitatea de pro
fesor cu cea de evlavios, dacă 
știința contemporană face sau nu 
casă bună cu religia, dacă omul 
are sau nu puterea să modifice 
poziția aștrilor și dacă fulgerul 
poartă sau nu voința lui dumne
zeu, discuția a conturat în cele 
din urmă pericolele, aparent ino
fensive și dificil de lămurit, care 
pot altera educația și formarea 
tinerei generații. Profundele ca
rențe de judecată și de înțele
gere ale celor doi profesori ti
neri merită, desigur, cercetate 
și acolo unde s-a produs (și cum ) 
începutul amăgirii lor, și acolo

unde s-au născut (și cum) ridi
colele, dacă n-ar fi jalnice, nă
dejdi că ei se pot sustrage cu
viincios sau cu blîndețe agresivă 
obligațiilor morale și profesiona
le la care-i cheamă prezența lor 
la catedră. Sancțiunile admi
nistrative, evident nu ca urmare 
a unor convingeri, așa ceva fiind 
doar iluzia unor ipocrite conver
tiri, ci ca urmare a derogărilor 
de la disciplina profesională și de 
la ordinea morală a lumii noas
tre sînt însă cuminți și comode 
paleative dacă nu li se adaugă 
și o susținută și atentă străduință 
de reciștigare a celor doi tineri 
la adevărurile vieții. Încerc și 
vreau să cred că s-ar greși, la fel 
de flagrant ca atunci cînd cei 
doi profesori au fost repartizați ș 
și primiți in școlile unde sint 
azi, dacă lucrurile s-ar opri nu
mai la îndepărtarea lor de la ca
tedră. Fermitatea noastră lucidă 
se cuvine să facă efortul ome
nesc al încrederii că poate to
tuși, pentru cei doi, ca tineri, nu 
este totul prea tîrziu. Lucrurile 
sînt desigur foarte dificile dar de 
ce am abandona tocmai dificul
tățile ?

Ancheta „Catedra nu este am
von !“ pune degetul pe rană a- 
firmînd cu gravitate că nimic 
din ceea ce privește educarea și 
formarea nu trebuie lăsat la voia 
întîmplării, că acolo unde, prin
tre educatori și printre factorii 
formativi, există riscul dovedit 
al unor confuzii sap deformări 
în înțelegerea și aplicarea înda
toririlor și răspunderilor, trebuie 
să se taie în carne vie, și asta 
fără cuvinte mari și sforăitoare, 
ci doar cu adevărul simplu al 
vieții pe care o trăim. Al vieții 
î’i care „prietenii adevărului“ 
pătrund fascinați și încrezători 
în puterea lor de a o înțelege și 
domina. Nimic mai tulburător și 
mai optimist in această anchetă, 
repet, deosebită, decît ochii a- 
celor copii întorși spre noi lim
pezi și prietenoși, plini de încre
dere și neiertători.

In sfîrșit, oîteva cuvinte și des
pre „Seara pentru tineret" (rea
lizatori Emil Ghițtdescu, Lumi
nița Dumitrescu-Suciu și Cris
tian Tluiu) dedicată în exclusi
vitate, cu prilejul celei de a 
IX-a conferințe a V.A.S.C.R., 
studenților Realizat în colabora
re cu Consiliul Asociațiilor Stu
denților Comuniști din Centrul 
Universitar București, programul 
a fost divers, alert și cu o ținută 
agreabilă a ideilor și a tran
scrierii lor cu mijloacele tele
viziunii. Bănuiesc că aceste ..Seri 
pentru tineret" vor cuprinde, în 
exclusivitate, și, evident, din do
rința normală de a se ieși din 
monotonie, și alți tineri ai unei 
anumite profesiuni sau preocu
pări.

CONSTANTIN STOICIU

ASIGURAREA DE RĂSPUNDERE
CITILA

ÎNTREBĂRI Șl
Intrucît, în rîndurile cetățenilor șî chiar la organizațiile so

cialiste, dăinuie încă unele neclarități în legătură cu modali
tățile de plată, de către ADAS. a despăgubirilor la asigurarea 
prin efectul legii (decretul nr. 471/1971) de ' răspundere civilă 
auto și ținînd seamă că întrebările pe care aceștia le-au adre
sat Administrației Asigurărilor de Stat. ADAS, interesează nu 
numai pe posesorii de autovehicule ci și pe orice cetățean și or
ganizație socialistă — ca unii care pot fi păgubiți prin acci
dente auto — publicăm mai jos întrebările mai frecvente pe 
această temă, cum și lămuririle ADAS.

I. în baza cărei dispoziții le
gale deținătorii de autovehicule 
sint obligați să despăgubească 
orice persoană căreia i-au pro
dus un prejudiciu prin folosi
rea acestui mijloc de locomoție 
(au vătămat-o, i-au distrus ori 
avariat bunurile) ?

R. Potrivit art. 1 000 alin. 1 din 
Codul civil, deținătorii de auto
vehicule sînt obligați să des
păgubească orice persoană că
reia i-au produs un prejudiciu 
prin folosirea autovehiculului 
respectiv. Realizarea pretenții
lor de către persoana păgubită 
se poate face fie pe baza înțe
legerii dintre părți, fie prin 
hotârire judecătorească.

L Ce obligație a fost preluată 
de ADAS în baza Decretului 
nr. 471/1971 ?

R. ADAS a preluat obligația 
materială, financiară, pe care o 
au deținătorii de autovehicule 
de a repara prejudiciile pro
duse terțelor persoane în cazul 
în care au răspundere civilă 
'pentru accidentele de autove

hicule produse pe teritoriul 
R.S. România.

I. Cine sînt asigurați! pentru 
care ADAS plătește despăgubiri 
în cazul producerii unui acci
dent de autovehicul ?

R. în asemenea cazuri asigu
ratul pentru care ADAS plă
tește despăgubiri este deținăto
rul autovehiculului răspunzător 
de producerea pagubei. Per
soanele păgubite se adresează 
ADAS în calitate de terți, chiar 
dacă sînt deținătoare de auto
vehicule avariate sau distruse 
în accidentul respectiv.

I. Ce raport juridic există în
tre ADAS și terțul păgubit ?

R. între ADAS și terțul pă
gubit nu există un raport de 
asigurare; acesta se stabilește 
numai între ADAS și asigura
tul răspunzător de producerea 
accidentului. în baza raportului 
de asigurare ADAS este obli
gată să plătească despăgubiri In 
locul asiguratului răspunzător 
de accident atunci cînd se sta-

AUTO 
RĂSPUNSURI 

bilește răspunderea civilă a 
acestuia.

I. Ce raporturi există între 
asiguratul răspunzător de pa
gubă și terțul păgubit ?

R. Cînd asiguratul provoacă 
paguba, sp naște un raport ju
ridic, ca urmare a răspunderii 
civile delictuale sau cvasidelic- 
tuale, între el și terțul păgubit, 
care îi obligă la despăgubiri 
față de acesta din urmă.

I. Care sînt obligațiile asigu- 
raților ?

R. Asigurați! sînt obligați să 
înștiințeze, în scris, în termen 
de 24 ore de la producerea ac
cidentului, unitatea Administra
ției Asigurărilor de Stat în a 
cărei rază de activitate s-a 
produs accidentul și să comu
nice, de îndată, pretențiile for
mulate de cei păgubiți, precum 
și primirea oricăror acte în 
legătură cu accidentul, acele
iași unități ADAS ori aceleia 
în raza căreia își au domiciliu], 
reședința sau sediul.

Înștiințarea asiguratului este 
obligatorie atît în cazul în care 
despăgubirile se stabilesc pe 
baza înțelegerii dintre părți, cît 
și în situația în care despăgu
birile se stabilesc prin hotărîre 
judecătorească.

în caz de neîndeplinire a 
vreuneia din obligațiile de mai 
sus, asigurați) răspund față de 
ADAS, pentru prejudiciu] ast
fel cauzat

I. Pe ce căi se pot stabili des- 
lăgubirile și cînd se naște o- 
iligația ADAS de a Ie plăti?

R. Potrivit prevederilor De
cretului nr. 471/1971 stabilirea 
despăgubirilor se poate face pe 
două căi și anume i fie pe baza 
înțelegerii dintre părți, cu a- 
cordul ADAS, fie prin hotărîre 
judecătorească, arbitrală, sau 
a unei comisii de judecată, pro
nunțate, conform legii, in R.S. 
România.

După stabilirea despăgubiri
lor în modurile arătate mai sus 
se naște obligația ADAS de a 
plăti aceste despăgubiri terților 
păgubiți, ca urmare a răspun
derii civile a asigurăților.

I. Ce condiții trebuie îndepli
nite pentru stabilirea despăgu
birilor pe baza înțelegerii din
tre părți și cum se realizează 
această înțelegere ?

R. Sînt necesare două condi
ții esențiale și anume i 1) din 
actele întocmite de organele în 
drept și din înștiințarea asigu
ratului' să rezulte cu certitudi
ne răspunderea civilă a deți
nătorului sau conducătorului 
autovehiculului în producerea 
pagubei; 2) ambele părți (asi
guratul răspunzător și terțul 
păgubit) să dea încuviințarea 
pentru stabilirea despăgubirilor 
pe bază de înțelegere.

Pentru a se evita încărcarea

activității procesuale și efec
tuarea, atît de către asigurat 
cît și de către persoana păgu
bită, a unor cheltuieli in pro
cesul civil (cheltuieli care se 
recuperează de la proprii con
ducători auto ai organizațiilor 
socialiste atunci cînd aceștia 
sînt răspunzători de produce
rea pagubei), precum și pentru 
a se asigura o desdăunare o- 
perativă a persoanelor păgubi
te, este necesar ca asigurați! 
răspunzători de pagube să în
cuviințeze stabilirea despăgu
birilor pe baza înțelegerii din
tre părți.

încuviințarea asiguratului se 
dă fie odată cu înștiințarea ac
cidentului, ceea ce este mai 
recomandabil, fie odată cu în
tocmirea procesului-verbal de 
constatare a pagubelor pro
duse, sau ulterior, imediat ce i 
se solicită aceasta de către u- 
nitatea ADAS.

Pentru stabilirea cît mai o- 
perativă a despăgubirilor pe 
baza înțelegerii între părți, este 
indicat ca asiguratul împreună 
cu persoana păgubită să se a- 
dreseze, imediat după produce
rea accidentului, unității ADAS 
în a cărei rază s-a produs ac
cidentul, să prezinte procesui- 
verbal întocmit de organele mi
liției sau alte dovezi din care 
să rezulte cauzele și împreju
rările accidentului, să încuvi
ințeze stabilirea despăgubirii 
pe baza înțelegerii dintre părți 
și să participe ia întocmirea de 
către organele ADAS a proce
sului verbal de constatare a pa
gubelor. Această cale trebuie 
folosită și în cazul în care per
soanele răspunzătoare de pro
ducerea pagubei sînt străine. 
Dacă aceasta nu este posibil, 
persoana păgubită va solicita 
organelor miliției să rețină tri- 
plicatul sau duplicatul docu
mentului internațional de asi
gurare orî să noteze datele ne
cesare ale acestui document.

în toate cazurile în care sta
bilirea despăgubirilor nu se

poate face prin înțelegerea din
tre părți, ADAS acordă despă
gubiri persoanei păgubite pe 
baza unei hotăriri definitive a 
organului de jurisdicție pentru 
sumele pe care asiguratul a fost 
obligat să le plătească cu titlu 
de desdăunare și cheltuieli de 
judecată sau de arbitrare, fără 
a mai fi necesară încuviințarea 
asiguratului.

I. Cum este folosită de asi
gurați calea stabilirii despăgu
birilor pe baza Înțelegerii din
tre părți, care prezintă multi
ple avantaje atît pentru asigu
rați cît și pentru persoanele 
păgubite ?

R. Marea majoritate a asigu- 
raților au acordat importanța 
cuvenită acestei proceduri și 
ca urmare și-au dat încuviința
rea respectivă, fie odată cu în
științarea accidentului, fie ime
diat ce li s-a solicitat aceasta.

Sînt însă unele unități care, 
neînțelegînd interesul social al 
acestei asigurări și grija pe 
care statul o manifestă pentru 
despăgubirea victimelor acci
dentelor de autovehicule, creea
ză nemulțumiri persoanelor pă
gubite prin întîrzieri în comu
nicarea încuviințării sau prin 
refuzul de a da încuviințarea 
respectivă pe motiv că, condu
cătorul autovehiculului nu mai 
este angajatul organizației so
cialiste respective sau că mai 
are și alte rețineri din salariu, 
ori fără nici o justificare se 
pretinde ca stabilirea despăgu
birii să se facă prin hotărîre 
judecătorească, deși în situații
le de mai sus conducătorul auto 
răspunzător de producerea pa
gubei a semnat procesul-verbal 
încheiat de organele miliției re- 
cunoscîndu-și culpa, a plătit 
amenda, a participat la consta
tarea pagubei nefăcînd nici o 
obiecțiune, ori a dat angaja
mentul scris că se obligă să 
suporte despăgubirile ce se vor 
plăti, sau a solicitat ca despă
gubirile să se stabilească pe 
baza înțelegerii dintre părți.

Netemeinicia unor asemenea 
tergiversări ori refuzuri apare 
și mai evidentă avindu-se în 
vedere că odată cu introduce
rea asigurării prin efectul legii 
de răspundere civilă auto, des

păgubirile fiind plătite de 
ADAS, nu mai sint afectate fon
durile organizațiilor socialiste, 
respectiv veniturile personale 
ale persoanelor fizice proprie
tare de autovehicule

ÎN ATENȚIA DEȚINĂTO
RILOR DE AUTOVEHICULE 

(persoane fizice și juridice)

Administrația Asigurărilor de Stat — 
ADAS — reamintește tuturor deținătorilor 

de autovehicule că
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COMUNICAT COMUN
cu privire ia vizita tovarășului 

Santiago Carrillo, secretar general 
al Partidului Comunist din Spania, 
în Republica Socialistă România

La invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, tovarășul Santiago Car
rillo, secretar ' general al Parti
dului Comunist din Spania a 
efectuat, la mijlocul lunii mar
tie a.c., o vizită de prietenie în 
Republica Socialistă România.

Cu acest prilej, între tovară
șii Nicolae Ceaușescu și Santia
go Carrillo au avut loc întîl- 
niri care s-au desfășurat în 
spiritul tradiționalei solidarități 
și a prieteniei militante stator
nicite între Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist 
din Spania.

In cadrul convorbirilor, au 
avut loc o informare reciprocă 
asupra activității celor două 
partide frățești, un schimb de 
opinii privind unele probleme 
ale vieții politice internaționa
le, ale mișcării comuniste și 
muncitorești. Reprezentanții ce
lor două partide au confirmat 
pozițiile și aprecierile cuprinse 
in comunicatul comun semnat

comu- 
1972. 
partid 
satis- 

și în-

in- 
a 

in-

ro-
din

în septembrie 1971 și în 
nicatul adoptat în mai

Cei doi conducători de 
și-au exprimat profunda 
iacție pentru extinderea . 
tărirea continuă a legăturilor 
de, prietenie internațlonalistă și 
esSaborare tovărășească dintre 
Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist din Spania 
și au reînnoit hotărîrea de a 
le dezvolta și în viitor prin 
tensificarea contactelor, 
schimburilor de vederi, de 
formații și de experiență.

Tn numele comuniștilor 
mâni, al oamenilor muncii 
Republica Socialistă România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
reafirmat atașamentul, solidari
tatea internaționalistă și spriji
nul deplin față de lupta dîrză, 
consecventă și plină de sacrifi
cii a Partidului Comunist din 
Spania, a celorlalte forțe demo
cratice, progresiste și patrioti
ce pentru realizarea aspirațiilor 
de libertate și dreptate socială 
ale poporulpi spajij.pl, pentru o 
Spanie dențocrata și prosperă, 
pentru triumful idealurilor so
cialismului și păcii. Oamenii 
muncii din România sînt soli
dari cu Marcelino Camacho și 
ceilalți conducători ai munci
torilor, apărători ai libertăților 
sindicale, cu celelalte victime 
ale represiunii politice și socia
le din Spania.

Partidul Comunist din Spania 
constată cu satisfacție succesele 
remarcabile obținute de poporul 
român, sub conducerea partidu
lui comunist, în construirea so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate, ritmul înalt de dez
voltare a economiei naționale, 
eforturile pentru realizarea pla
nului cincinal înainte de te<- 
men. El este sigur că toate a- 
cestea se vor reflecta în cre
șterea continuă a nivelului de 
trai al poporului, în înflorirea 
multilaterală a țării.

Totodată, comuniștii spanioli 
au dat o înaltă prețuire și au 
exprimat mulțumiri pentru mul
tiplele dovezi de solidaritate 
ale Partidului Comunist Român 
— expresia unui autentic inter
naționalism proletar.

în cadrul schimbului de pă
reri privind problemele inter
naționale, s-a evidențiat că des
fășurarea vieții internaționale 
c/nfirmă pe deplin valabilita- 

a aprecierilor cuprinse în co
municatul comun semnat la 
București în anul 1971 și în ce
lelalte documente comune bi
laterale. S-a reliefat ca un ele
ment de mare însemnătate al 
vieții politice contemporane ra
dicalizarea și activizarea politi
că a maselor largi populare, 
care se manifestă tot mai activ 
în rezolvarea problemelor națio
nale și internaționale, acționea
ză cu o vigoare neîntîlnită îm- 
potriva politicii de dominație a 
cercurilor imperialiste, pentru 
instaurarea unor raporturi in
terstatale pe baze noi, pentru 
reglementarea prin tratative a 
problemelor litigioase dintre 
state, pentru orientarea cursu
lui vieții internaționale .pe ca
lea destinderii, colaborării și 
păcii.

Apreciind pașii pozitivi care 
au fost întreprinși în direcția 
înfăptuirii destinderii și secu
rității în Europa, inclusiv înce
perea și desfășurarea la Hel
sinki a lucrărilor pregătitoare 
pentru organizarea Conferinței 
europene, cei doi conducători 
au reafirmat că este în intere
sul tuturor popoarelor europe
ne ca viitoarea Conferință să 
consfințească în documentele 
sale principiile fundamentale pe 
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care trebuie așezate raporturile 
dintre statele europene — ega
litatea deplină în drepturi, res
pectarea independenței și suve
ranității naționale, neamestecul 
în treburile interne, avantajul 
reciproc, renunțarea la forță și 
amenințarea cu forța în rapor
turile interstatale. S-a accen
tuat că toate popoarele conti
nentului sînt interesate ca vii
toarea Conferință europeană să 
conducă lâ construirea pe baze 
noi a relațiilor dintre statele 
Europei, astfel încît fiecare na
țiune să dobîndească garanția 
că se poate dezvolta în mod li
ber și independent, la adăpost 
de orice agresiune sau atac ar
mat din partea altor state, iar 
problemele litigioase să fie re
zolvate pe calea negocierilor. 
S-a evidențiat, totodată, că a- 
ceastă Conferință trebuie să a- 
jungă la un conses larg în ce 
privește crearea condițiilor care 
să favorizeze dezvoltarea conti
nuă a colaborării și schimburi
lor pe plan economic, științific, 
cultural între toate țările con
tinentului european, indiferent 
de orînduirea socială.

Dînd o înaltă prețuire rolu
lui opiniei publice, al maselor 
largi populare în obținerea re
zultatelor pozitive înregistrate 
în Europa, părțile au subliniat 
marea însemnătate pe care o au 
mobilizarea și concentrarea 
eforturilor acestor forțe pentru 
ca toate problemele europene 
să fie soluționate în interesul 
popoarelor.

S-a relevat că lupta pentru 
înfăptuirea unui climat de pace, 
destindere și securitate în Eu
ropa constituie un obiectiv de 
importanță capitală pentru par
tidele comuniste, pentru cele
lalte forțe ale clasei muncitoa
re, pentru cercurile progresiste 
și iubitoare de pace.

Ambele părți consideră că .. 
lupta clasei muncitoare și a for
țelor populare din țările capi
taliste europene pentru a pune 
capăt inegalităților sociale, li
mitării drepturilor democratice 
ale popoarelor, împiedicării ac
cesului acestora la cultură și 
împotriva fascismului și neofas- 
cismului trebuie să primească 
un sprijin hotărît din partea 
tuturor celor interesați în con
solidarea păcii.

în cursul convorbirilor, con
ducătorii celor două partide au 
acordat o atenție deosebită pro
blemelor dezarmării, și în pri
mul rînd ale dezarmării nuclea
re. Cei doi conducători de 
partid au subliniat necesitatea 
ca toate popoarele lumii, toate 
statele să participe activ la dez
baterea oricărei probleme care 
privește dezangajarea militară, 
la găsirea soluțiilor care să o- 
fere popoarelor posibilitatea de 
a păși în mod real pe calea 
dezarmării generale. Ambele 
părți au subliniat, deopotrivă, 
că sînt binevenite o serie de 
măsuri parțiale, cum ar fi li
chidarea bazelor militare pe te
ritorii străine, retragerea for
țelor militare în limitele fron
tierelor naționale, dizolvarea si
multană a blocurilor militare.

Cele două partide au salutat 
cu adîncă satisfacție încetarea 
războiului din Vietnam și Laos, 
încheierea recentă a acordurilor 
de restabilire a păcii în In
dochina. exprimînd speranța că 
aplicarea acestora va deschide 
perspectiva unei păci trainice 
în această parte a lumii, astfel ' 
încît popoarele îndoctrineze 
să-și poată îndrepta eforturile 
spre țelul înfăptuirii unității, 
lichidării consecințelor războ
iului, dezvoltării economice și 
sociale de sine stătătoare, regle
mentării problemelor proprii 
corespunzător voinței și aspira
țiilor lor. fără nici o ingerință 
din exterior.

Ambele partide au dat o înal
tă apreciere inițiativei și efor
turilor Partidului Muncii din 
Coreea, Guvernului R.P.D. Co
reene pentru reunificarea paș
nică și independentă a patriei, 
au reafirmat hotărîrea lor de a 
acorda și în continuare între
gul sprijin înfăptuirii acestei 
aspirații naționale fundamenta
le a. poporului coreean, pe cale 
pașnică și democratică, fără 
nici un amestec din afară.

Abordînd problemele crizei 
din Orientul Mijlociu, cele j 
două părți au subliniat că pro- I 
movarea cauzei păcii impune 
găsirea unor soluții rapide pen- I 
tru îmbunătățirea climatului I 
politic din această zonă, care ' 
să ducă Ia rezolvarea pașnică a I 
conflictului actual, pe baza re- I 
zoluției Consiliului de Securi- * 

1

tate din 1967. în acest context, 
s-a evidențiat necesitatea re
tragerii trupelor israeliene din. 
teritoriile arabe ocupate, res
pectării integrității teritoriale,’ 
a independentei și suveranității 
naționale a fiecărui stat, rezol
vării problemelor populației pa
lestiniene în conformitate cu 
drepturile și interesele ei na
ționale legitime.

în cursul convorbirilor, părți
le au reînnoit sprijinul și sim
patia partidelor lor față de ță
rile și popoarele care au pășit 
pe calea unei dezvoltări inde
pendente, angajate în lupta 
pentru apărarea și consolidarea 
independenței naționale, pentru 
lichidarea stării de subdezvol
tare. pentru întărirea cuceriri
lor democratice.

Reafirmînd deplina solidari
tate cu lupta popoarelor care 
se mai află sub dominație co
lonială, reprezentanții ambelor 
partide au exprimat, în deplin 
acord, necesitatea ca toate for
țele revoluționare, progresiste, 
antiimperialiste să intensifice 
ajutorul acordat mișcărilor de 
eliberare națională din Angola, 
Mozambic, Guineea-Bissau, Na
mibia și din alte regiuni ale 
lumii.

în cursul schimbului de ve
deri, s-a evidențiat că tot mai 
multe țări și popoare din A- 
merica Latină acționează pentru 
eliberarea de sub dominația 
marilor monopoluri străine, 
pentru promovarea unor mă
suri politice, economice și soci
ale cu caracter democratic, pro
gresist, antiimperialist, menite 
să contribuie la întărirea inde
pendenței naționale, la asigura
rea valorificării în interesul 
propriu a patrimoniului națio
nal. în acest -cadru, ambele 
părți au salutat cu profundă 
satisfacție succesele obținute în 
recentele alegeri parlamentare 
de partidele, comunist și socia
list, de celelalte forțe reunite 
în cadru] Unității Populare din 
Chile.

P.C. Româniși P.C. din Spa
nia au exprimat ftotărîrea de a 
acționa și- în viitor cu toată e- 
nergia și consecvența, pe pla
nuri multiple, pentru restabili
rea și întărirea unității țărilor 
socialiste, a mișcării comuniste 
și' muncitorești internaționale, 
pe baza principiilor marxism- 
leninismului și internaționalis
mului proletar, ale independen
ței fiecărui partid, egalității în 
drepturi și neamestecului în 
treburile interne, sprijinului și 
respectului reciproc. în acest 
cadru, ele au reafirmat drep
tul inalienabil al fiecărui par
tid de a-și stabili de sine stă
tător întreaga politică internă 
și externă, în conformitate cu 
condițiile în care acționează.

în cursul schimbului de ve
deri, s-a confirmat că întări
rea continuă a coeziunii și u- 
nității de acțiune a clasei mun
citoare, a celor mai largi for
te sociale antiimperialiste re
clamă. astăzi, dezvoltarea dia
logului, contactelor și colaboră
rii dintre partidele comuniste, 
partidele socialiste, social-de- 
mocrate, alte organizații mun
citorești, între toate forțele de 
stînga. pe deasupra oricăror de
osebiri ideologice. în acest sens, 
s-a dat o înaltă apreciere re
zultatelor obținute la recentele 
a’egeri parlamentare de Parti
dul Comunist și Partidul Socia
list din Franța.

Vizita în Republica Socialistă 
România a tovarășului Santiago 
Carrillo. secretar general al 
Partidului Comunist din Spania, 
întâlnirile și convorbirile avute 
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general a! Partidului 
Comunist Român, constituie o 
contribuție importantă la lăr
girea pe mai departe a rapor
turilor prietenești dintre Parti
dul Comunist Român și Parti
dul Comunist din Spania, în 
folosul celor două partide si po
poare, al întăririi unității miș
cării comuniste și muncitorești 
internaționale în interesul lup
tei frontului antiimperialist 
mondial, al cauzei generale a 
păcii, democrației și socialis
mului.
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O ANCHETA DIFICILA : rulea

ză la Lumina (orele S; 11.15; 13,30: 
16; 18,15; 20,30).

COPILUL SĂLBATIC t rulează 
la capitol (orele 9,30; 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 co
pii.

ALFRED CEL MARE : rulează 
ta 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; 15.30; 18 : 20,30), 
Gloria (orele 8.45; 11; 13,30; 16; 
18,30; 20,45).

EXPLOZIA t rulează la înfră
țirea (orele 15,30; 18; 20,15). Popu
lar (orele 15,30; 18: 20.15).

ORGANIZAȚIA : rulează la 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 
Grtvița (orele 9: 11,15; 13,30; 18: 
18,15: 20,30), Miorița (orele 9 ; 
11.15; 13,30; 15.45: 18; 20,30).

PE ARIPILE VINTULUI: ru
lează la Patria (orele io; 14,30; 
19,15).

TELEGRAME
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliului 

de Stat al Republicii Socialiste România, a trimis domnului 
GHEORGHIOS PAPADOPOULOS, regent, prim-ministru al 
Greciei, următoarea telegramă :

Cu prilejul celei de-a 152-a aniversări a Zilei naționale a 
Greciei, îmi este plăcut să adresez Excelenței Voastre multe 
felicitări, împreună cu cele mai bune urări de fericire și pros
peritate pentru poporul grec prieten.

Cu prilejul stabilirii de relații diplomatice între România și 
Mexic, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU președintele Consi
liului de Stat al Republicii Socialiste România a primit urmă
toarele telegrame t

Primiți salutări frățești cu prilejul stabilirii relațiilor diplo
matice între Mexic și România, ceea ce va întări legăturile de 
prietenie dintre ambele popoare.

MIGUEL A. VELASCO, Mișcarea de 
Acțiune a Unității Socialiste

Sindicatul național al lucrătorilor din domeniul educației din 
Mexic vă roagă să acceptați felicitările sale cu prilejul stabi
lirii relațiilor cu țara noastră recunoscînd acest fapt ca un be
neficiu al ambelor popoare.

prof, J. ELOY BENAVIDES SALINAS, 
secretar general

Societatea mexicană de geografie și statistică vă transmite 
felicitări cu prilejul stabilirii relațiilor diplomatice dintre Ro
mânia și Mexic, dorință pe care poporul mexican a nutrit-o 
de mulți ani.

Cu stimă. DR. LUIS VASQUEZ CAMPOS. 
președinte

In telegrama transmisă de ARROYO LIST LUMBRERAS, se 
spune :

Asociația mexicană de prietenie și schimburi culturale cu 
România are onoarea să vă adreseze felicitări pentru importan
ta hotărire a guvernului dumneavoastră de a stabili relații di
plomatice cu Republica Mexicană, ceea ce va duce la dezvolta
rea schimburilor economice și culturale între popoarele noas
tre.

Acțiomnd la îndemnul și în spiritul Hotărîrii 
Plenarei C.C. al P.C.R. cu privire la dezvoltarea 

continua a educației fizice și sportului

ASOCIAȚIILE SPORTIVE 
DIN VlLCEA SE ANGAJEAZĂ
„PENTRU CA SĂ 

AVEM UN TINERET 
SĂNĂTOS CU O 

BUNĂ CONDIȚIE 
FIZICĂ"

Cei 3 000 de brigadieri ai Șan
tierului național al tineretului 
de la Lotru, au primit cu o vie 
satisfacție Hotărîrea Plenarei 
C.C. al P.C.R. cu privire la dez
voltarea continuă a educației 
fizice și sportului — documente 
de mare importanță ale cărei 
prevederi vor contribui, în mod

• IN CEI, DE-AL DOILEA MECI susținut în cadrul Cam
pionatului mondial de hochei (Grupa B), competiție care se 
desfășoară la Graz, selecționata României a întilnit formația 
Japoniei. La capătul unui joc în care au avut mai mult iniția
tiva, hocheiștii români au obținut victoria cu scorul de 3—0 
(0—0, 1—0, 2—0). Scorul a fost deschis în minutul 32 de Tu- 
reanu, celelalte două puncte fiind înscrise dc Costea (min. 49) 
și Bașa (min. 57).

Astăzi, echipa României va întîlni reprezentativa Italiei.
<* IN SFERTURILE DE FINALĂ ale turneului internațional 

de tenis de la Washington, campionul român Ilie Năstase l-a 
eliminat cu 6—2, 6—3 pe jucătorul grec Nikola Kalogheropoulos.

0 SABRERUL ROMAN Dan Irimiciuc a obținut o remarcabilă 
victorie, cîștigînd turneul internațional de la Moscova. In tur- 
rteul final, el a totalizat 5 victorii, învingîndu-l în meci de ba
raj cu 5—4 pe sovieticul Nazlîmov (5 victorii).

0 DUPĂ PRIMA ZI a concursului internațional de patinaj 
artistic, care se desfășoară la Sofia, la startul căruia sînt pre
zente concurente din Bulgaria, Cehoslovacia. R. D. Germană. 
K. F. Germania, Polonia, România și U R.S.S., sportiva româncă 
Elena Moiș ocupă locul doi cu 46,27 puncte. Pe primul loc se 
află reprezentanta R. D Germane. Kerstin Sztoljficz, cu 41,27 
puncte.

0 IN SALA FLO.REASCA din Capitală au început ieri finalele 
campionatelor republicane individuale de seniori la jude.

La categoria grea (plus 93 kg), titlul de campion național a 
fost cucerit de tînărul sportiv Tiberiu Solomon (Școala spor
tivă Miercurea Ciuc), iar la categoria mijlocie (80 kg) victoria 
a revenit lui Ionel Lazăr (C.S.M. Sibiu). Dumitru Alexandru 
(Dinamo Brașov) a ocupat primul Ioc la categoria semigrea 
(93 kg).

0 PE TERENUL GLORIA din Capitală, în cadrul campiona
tului național de rugbi. s-au întilnit ieri după-amiază echipele 
bucureștene Dinamo și Gloria. Rugbiștii de la Dinamo au 
terminat învingători cu scorul de 11—6 (3—3).

0 LA TEL AVIV s-a disputat a doua întîlnire internațională 
masculină de baschet dintre echipa Israelului și selecționata 
divizionară a României. Gazdele au obținut victoria cu scorul 
de 85—83 (40—52). In primul joc. baschetbaliștii români cîștiga- 
seră cu 86—80.

FATA CARE VINDE FLORI : 
rulează la Aurora (orele 9.30; 12; 
15,30: 13; 20.30), Vltan (orele 10: 
15.30: 18; 20,30).

CUPA GLORTEI ! rulează la 
Timpuri Noi (orele 9—20,15 In con
tinuare).

DACII : rulează la Munca (orele 
15,30; 18; 20,15).

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

O FLOARE ȘI DOI GRĂDI
NARI : rulează la Tomls (orele 
9; 12,30: 16; 19,30).

CU MHNILE CURATE : rulează 
la Lira (orele 15,30; 18: 20.15).

DRUMUL SPRE VEST : rulează 
la Arta (orele 15; 17,45: 20,30). 
Ciulești (orele 15.30: 18: 20,30).

EGOH BULICIOV ȘI ALȚIT : 
rulează Ia Drumul Sării (orele 18: 
20.15).

ANONIMUL VENEȚIAN 1 ru
lează la Drumul Sării (orele 10; 
15 30).

ADIO ARME 1 ’. rulează la Cen
tral (orele 9: 12,80: 16; 19.30), Vol
ga (orele 9: 12,30; 16: 19,30), Fla
mura (orele 9: 12,30; 16: 19.30).

TINERII : rulează ta Cotrocenl 
(ora 20,15). 

hotărît, la formarea multila
terală a tineretului nostru.

Ne-am bucurat îndeosebi de, 
orientarea cu precădere a edu
cației fizice și sportului spre 
folosirea formelor simple, ac
cesibile masei de tineri, des
fășurate în aer liber. Este toc
mai ceea ce fac și tinerii bri
gadieri ai Lotrului. Aici, în ini
ma munților — unde respirăm 
aerul pur și ozonat al înălți
milor — avem multiple posibi
lități de mișcare, de practicare, 
în orele libere, a unor sporturi 
care ne pasionează. Tinerii noș
tri au trecut, deja, la construi
rea unor baze sportive simple 
unde practicăm atletismul, vo
leiul, fotbalul și altele. în fie
care duminică organizăm ex
cursii și drumeții, iar pe ver
santi din preajma viitoarelor

DACA E MARȚI, E BELGIA : 
rulează la Cotrocenl (orele 
15.30: 18).

ZESTREA : rulează la Coșmoa 
(orele 15,30; 18: 20,15), Progresul 
(orele 15.30: 18: 20.15).

TRANDAFIR) ROȘII PENTRU 
ANGELICA : rulează la Dacia 
(orele 9: 11,15: 13,30; 16; 18.45;
20.30).

E O POVESTE VECHE : rulează 
la Rahova (ora 20.15).

HELLO DOLLY : rulează la 
Unirea (orele 11: 14.30). MOAR
TEA REGELUI NEGRU : (orele 
18: 20,15).
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Opera Română : PRIMĂVARA 

— ora 11; Teatrul de Operetă : 
SOARELE LONDREI — ora 10,30: 
SPUNE INIMIOARĂ. SPUNE — 
ora 19,30; Teatrul Național „I. I,. 
Caragiale" (Sala Comedia) : UN 
FLUTURE PE LAMPĂ — ora 
10,30: OAMENI ȘI ȘOARECI —
ora 15,30: ZODIA TAURULUI — 
ora 20: (Sala Studio) : DESPRE 
UNELE LIPSURI, NEAJUNSURI 
ST DEFICIENTE IN DOMENIUL 
DRAGOSTEI — ora 10.30: IADUL 
ST PASĂREA — ora 15.30: A 
DOUA FATA A MEDALIEI - ora 
20; Teatrul „Lucia Sturdza Bu-

PRIMIRE LA CONSILIUL 
DE MINIȘTRI

CRONICA
U. T. C.

Sîmbătă dimineața, tovarășul 
Paul Niculescu-Mizil, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, a primit pe prof. dr. Ca
simir Hendrik, președintele So
cietății europene de fizică, prof. 
Rudberg Eric, acad. Vul Bent- 
sion Moiseevici, prof. Losche 
Artur, prof. dr. Friedel Jacques, 
prof. Braams Cornells și Cohen 
Louis, membri ai Comitetului

înapoierea în Capitală a ministrului 
afacerilor externe al României

Ministrul afacerilor externe, 
George Macovescu, s-a înapo
iat, sîmbătă la amiază, în Capi
tală din vizitele oficiale pe care 
le-a întreprins în Norvegia și 
Danemarca, la invitația mi
niștrilor afacerilor externe din 
aceste țări. La sosire, pe aero
portul Otopeni, au fost prezenți 
membri ai conducerii Ministe
rului Afacerilor Externe, func
ționari superiori din minister, 
precum și Bent Brogard, însăr
cinatul cu afaceri a.i. al Dane
marcei Ia București.

★
La plecarea din Copenhaga, 

ministrul român al afacerilor 

stațiuni montane de pe Lotru, 
schiorii se întrec cu regularita
te în probe de coborîre și fond.

Tinerii de la autoateliere au 
luat, zilele acestea, în ultima 
lor adunare generală, hotărîrea 
de a construi cu mijloace pro
prii prin muncă patriotică, o 
popicărie. Asemenea acțiuni pot 
fi remarcate pretutindeni și ele 
vizează discipline sportive di
verse. Obiectivele stabilite de 
Hotărire cu privire la extinde
rea unor Sporturi cum sînt atle
tismul, gimnastica. turismul, 
înotul, schiul, patinajul etc. 
ne-au determinat să trecem i- 
mediat la organizarea unor 
competiții stimulative în acest 
sens în special în ceea ce pri
vește turismul și schiul.

Sîntem convinși că noua Ho- 
tărîre prin măsurile pe care 
Ie-a determinat la toate nivele
le și le va determina, în con
tinuare, va contribui în mod 
substanțial la formarea unui ti
neret sănătos cu o bună condi
ție fizică, apt să rezolve în o- 
rîce moment, în cele mai bune 
condiții, sarcinile de răspunde
re pe care Ie ridică procesul 
de făurire a României socia
liste multilateral dezvoltate.

PETRU SCURTU 
comandantul Șantierului național 

al tineretului de la Lotru

„VOM INIȚIA 
O SERIE DE 
COMPETIȚII 

CU CARACTER 
LOCAL"

Hotărîrea C.C. al P.C.R. , cu 
privire la dezvoltarea continuă 
a educației fizice și sportului 
deschide minunate perspective 
și sportului sătesc. Tinerii noștri 
au primit-o cu bucurie și recu
noștință. Pînă nu de mult, ac
tivitățile sportive la sate se 
organizau cu precădere în se
zonul de vară sau atunci cînd 
se declanșa vreo nouă ediție a 
Cupei tineretului de la sate. 
Acum, avem create premise 
pentru dezvoltarea unor acti
vități sportive permanente și 
nu numai cu caracter competi- 
țional. Pentru aceasta tinerii

lar.dra“ (Schitu Măgureanu) : O 
SCRISOARE PIERDUTA — ora 
10: JOC DE PISICI — ora 15:
LEONCE si LENA — ora 20 ; 
(Sala Studio) : ANUNȚUL LA 
MICA PUBLICITATE — ora 10; 
VALENTIN ȘI VALENTINA — 
ora 15; IUBIRE PENTRU IUBIRE
— ora 20; Teatrul ,.C. I. Nottara“ 
(Sala Magheru) : BUNA SEARA, 
DOMNULE WILDE — ora 10; ADIO 
CHARLIE — ora 15.30: OMUL 
CARE... — ora 19.30; (Sala Stu
dio) : BĂRBAȚI FĂRĂ NEVESTE
— ora 16: GAIȚELE — ora 20:
Teatrul de Comedie : PREȘUL — 
orele 10,30 și 15; INTERESUL 
GENERAL — ora 20; Teatrul 
Mic : DRAGOSTEA NOASTRĂ — 
ora 10,30; PREMIERA — ora 17; 
PISICA SĂLBATICĂ — ora 19,30; 
Teatrul Giulești : VASSA JELEZ- 
NOVA — ora 10: RĂZBUNAREA 
SUFLEURULUI — ora 19,30: Tea
trul Evreiesc de Stat : MATINEU 
LTTERAR-MUZICAL SALOAT
ALEHEM AZI — ora 11: UN 
MAZEL-TOV... PE PLACUL TU
TUROR — ora 19.30: Teatrul „Ion 
Vasilescu“ : CRIZANTEME MU
ZICALE — orele 10 și 19.30; Tea
trul ..Țăndărică“ (Sala Victoria) : 
ILEANA STNZIANA — ora 11: 
Teatrul „C. Tănase“ (Sala Savoy): 
REVISTA ARE CUVtNTUL — ora 
19.30: Circul „Globus" : FRAȚII 
LUT FLIPPER — orele 15; 17,30;
19,30. 

executiv al Societății europene 
de fizică, care au participat la 
lucrările sesiunii Consiliului So
cietății, desfășurată la Sinaia.

La convorbirea care a avut 
loc cu acest prilej au luat parte 
prof. Ioan Ursu, președintele 
Consiliului Național pentru 
Știință și Tehnologie, și acad. 
Șerban Țițeica, președintele Co
mitetului național român de fi
zică.

externe a fost salutat de mi
nistrul afacerilor externe al Da
nemarcei, K. B. Andersen, de 
ambasadorul Danemarcei la 
București, Torben Busck-Nîel- 
sen, precum și de Gheorghe 
Ploieșteanu, ambasadorul Româ
niei în Danemarca.

★
în drum spre patrie, George 

Macovescu a făcut o escală la 
Viena, unde a fost întîmpinat 
de secretarul general al Mi
nisterului Afacerilor Externe al 
Austriei, Walter Wodak.

A fost prezent ambasadorul 
României în Austria, Dumitru 
Aninoiu.

din organizația U.T.C. a comu
nei Ștefănești, au hotărît să se 
constituie într-un larg activ vo
luntar de propagare a sportului 
în rîndul cetățenilor comunei. 
Vrem să antrenăm la practica
rea diverselor discipline și pe 
concetățenii noștri, trecuți de 
prima tinerețe, aflați în plină 
forță creatoare și să înfrîngem, 
astfel, niște inerții și niște pre
judecăți. De asemenea, vom a- 
fecta un număr mai mare de 
ore de muncă patriotică pentru 
amenajarea de baze sportive. 
Vom încerca să Introducem și 
practicarea unor discipline mai 
„pretențioase“ t tenis de cîmp, 
atletism și altele. Organizația 
comunală U.T.C. va iniția o 
serie de competiții cu caracter 
local. Vom revitaliza vechile 
întîlniri bianuale tradiționale 
cu reprezentative sportive ale 
comunelor învecinate. Aceasta 
va contribui și la atragerea u- 
nui număr mai mare de oameni 
la practicarea sportului și la 
diversificarea activităților re
creative din comună.

ILIE MILITARE
secretarul organizației comunale 

U.T.C. Ștefănețti

Dinamo a ciștigat 
derbiul cu Steaua

Cea de a 20-a etapă a pri
mei divizii de volei a început 
aseară, avind „cap de afiș“ 
derbiul dintre formațiile 
masculine Dinamo și Steaua, 
aflate în disputa pentru ti
tlul de campioană. Partida 
s-a desfășurat în sala Flo- 
reasca, fiind urmărită cu 
interes de numeroși specta
tori. Cele două sextete au 
oferit un spectacol voleiba- 
listic atractiv, cu acțiuni 
reușite, la care și-au adus o 
contribuție de seamă dina- 
moviștii W. Schreiber, L. 
Dumănoiu, G. Udișteanu, M. 
Tîriici, C. Oros, ca și volei
baliștii militari G. Bartha, 
Duduciuc, M. Staniate.

Partida a început sub 
semnul unui echilibru de

VOLEI
forțe și abia în finalul setu
lui I dinamoviștii, cu un atac 
mai eficace, au reușit să se 
detașeze, cîștigînd cu 15—13. 
Setui următor a fost dominat 
de formația campioană: 15—9. 
Steaua revine în setul 3 și 
echilibrează jocul, reducînd 
din handicap ; cîștigă setul 
cu 15—8. Dar în ultimul set, 
dinamoviștii sînt irezistibili, 
blocajele lor funcționează 
tot mai bine și obțin vic
toria cu scorul de 3—1. con- 
solidîndu-și, astfel, poziția 
de lideri Acum, Dinamo 
conduce în clasament cu 37 
de puncte, urmată de Steaua 
cu 34 de puncte, iar pe locul 
3 se află I.E.F.S., cu 30 de 
puncte. Astăzi studenții dc 
ia I.E.F.S. vor întîlni, în 
sala Ciulești. formuția fe
roviară, condusă de maestrul 
emerit Aurel Drăgan.

M. LERESCU

LUNI. 26 MARTIE 1973
Teatrul Național „I. L. Caragia

le“ (Sala Comedia) : UN FLUTU
RE PE LAMPA — ora 20; Teatrul 
d? Stat Pitești (la Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra“ — Sala Schitu 
Măgureanu) : ESTE VINOVATĂ 
CORINA ? — ora 20; Studioul de 
teatru al I.A.T.C. : AUTORUL 
MOARE AZI — ora 20: Circul 
„Globus“ : FRAȚII LUI FLIPPER 
— orele 17.30 și 19.30; Teatrul „C. 
Tănase“ (Sala Savoy) : REVISTA 
ARE CUVÎNTUL — ora 19,30.

PROGRAMUL I
8,00 Gimnastica pentru toți. 8,15 

Pentru sănătatea dv. 8,30 Crava
tele roșii. 9.45 Viața satului. 11,00 
Emisiune în limba maghiară. 12,30 
De strajă patriei. 13.00 Album du
minical. 14,00 Fotbal : steaua— 
C.F.R. Cluj. 18,10 Film serial pen
tru tineret: „Pierduți In spațiu". 
Episodul XXII — „Planeta fanto
mă“. 18.55 Avanpremieră. 19,0(1 
Vetre folclorice. Valea Jiului. 19,20 
1001 de seri. 19,30 Telejurnal. Săp
tămâna politică internă și interna
țională în imagini. 20,15 Preferin

Sîmbătă după amiază s-a 
înapoiat în Capitală, venind 
de la Berlin, tovarășul Va- 
sile Nicolcioiu, secretar al 
C.C. al U.T.C. care a parti
cipat la o întîlnire consul
tativă privind pregătirea ce
lui de al X-lea Festival 
mondial al tineretului și stu
denților ce urmează să aibă 
loc in capitala Republicii 
Democrate Germane.

0 nouă
promoție 

de ingineri 
militari

Sîmbătă dimineața, a avut loc 
festivitatea prilejuită de absol
virea Academiei militare de că
tre noua promoție de ingineri 
militari.

Au luat parte general de ar
mată Xon Ioniță, membru su
pleant al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., ministrul a- 
părării naționale, prim-adjunc- 
tul și adjuncții ministrului, ge
nerali și ofițeri superiori, cadre 
didactice, ofițeri-elevi și elevi.

Cu acest prilej, în numele co
mandantului suprem al forțelor 
armate ale Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ministrul apărării 
naționale a adresat noilor absol
venți un salut călduros și feli
citări pentru realizările obținu
te în pregătirea politică milita
ră și de specialitate, urîndu-le 
succes deplin în înfăptuirea 
sarcinilor de răspundere ce le 
revin pentru întărirea continuă 
a capacității combative a arma
tei noastre populare. In lumina 
orientării date de partid, că lo
cul ingnerului este în produc
ție, în munca de concepție, pro
iectare și cercetare, ministrul 
apărării naționale a cerut noi
lor absolvenți să se integreze 
rapid în activitatea productivă 
și de investigare științifică, să 
sprijine inițiativele de autodo- 
tare, să contribuie la realizarea 
de economii.

într-o atmosferă de puternică 
însuflețire, cei prezenți au a- 
doptat apoi textul unei telegra
me adresate Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, în care se spune, 
între altele :

„In acest emoționant moment, 
noi, ofițerii-ingineri, absolvenți 
ai Academiei militare, promoția 
martie 1973, ne îndreptăm gin- 
durile cu deosebită dragoste și 
recunoștință spre Comitetul 
Central al Partidului Comunist 
Român, spre dumneavoastră, iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
expriniindu-ne sentimentele de 
adîncă prețuire pentru grija pe 
care o manifestați față de în
tărirea continuă a capacității de 
apărare a patriei, a armatei 
noastre.

Conștiențî de sarcinile mari 
și de răspundere ce ne revin 
din documentele Congresului al 
X-lea, ale Conferinței Naționa
le a partidului din iulie 1972 și 
ale plenarelor C.C. al P.C.R., 
care au urmat, însuflețiți de 
entuziasmul cu care intregul po
por acționează pentru a înfăp
tui cincinalul inainte de termen, 
ne angajăm să muncim cu înalt 
simț al datoriei pentru îndepli
nirea misiunilor încredințate.

Integrați în activitatea desfă
șurată de organizațiile de partid 
și ale U.T.C., vom acționa în 
spiritul programului de educație 
comunistă pentru dezvoltarea la 
militari a convingerilor patrio
tice și internaționaliste, a cali
tăților morale și de luptă, a vi
gilenței, ordinii și disciplinei 
militare, pentu întărirea forței 
combative a unităților și mari
lor noastre unități.

Vă asigurăm, tovarășe co
mandant suprem — se sublinia
ză în telegramă — că nu ne vom 
precupeți eforturile pentru tra
ducerea în viață la nivel cali
tativ superior a sarcinilor ce ne 
revin din legea privind organi
zarea apărării naționale a Repu
blicii Socialiste România, fiind 
gata oricînd să ne îndeplinim 
cu cinste în orice împrejurare 
misiunile încredințate de patrie, 
popor și partid".

țele dumneavoastră. Spectacol or
ganizat de Televiziunea Română, 
in colaborare cu Consiliul sindi
catelor din sectorul 8. 22,00 Ima
gini ateniene. 22,15 Telejurnal.
22.30.Hochei pe gheață. România— 
Italia. (Campionatul mondial — 
grupa B) .înregistrare de la Graz.
PROGRAMUL II

11,00—13,00 Concertul Orchestrei 
simfonice a Filarmonicii „George 
Enescu“. 20,15 Eroi Îndrăgiți de 
copii. Istețul Tepurilă. 20,45 Ca
leidoscop cultural-artistic. 21,05 
Studioul muzical. Serenadă la 
Sans Souci. 21.45 Telex tehnico- 
științific. 22,05 Film serial. 
Mannix (reluare).

LUNI, 2S MARTIE 1973
PROGRAMUL I

17,30 Curs de limba franceză. 
Lecția a 47-a (reluare). 18.00 Telex. 
18,05 La ordinea zilei. Azi. Jude
țul Mehedinți. 18,20 Căminul... la 
Arad. 19.00 Scena. Emisiune de 
actualitate și critică teatrală. 19,20 
1001 de seri. 19,30 Telejurnal. Cin
cinalul înainte de termen — cauză 
a Întregului popor. 20,00 Clntecul 
săptămînii. tn România de George 
Grigoriu. 20,05 Ancheta TV. Cit ne 
costă lipsa de răspundere. 20,45 
Roman foileton. Cîntec la apusul 
soarelui. 21.30 Revista literar-ar- 
tistică TV. 22,30 ,,24 de ore". 22,50 
Luminile rampei.
PROGRAMUL n

20,00 A van pr« li eră. 20,05 Fflm 
serial pentru copii. Delfinul 
Flipper. ?o.3o Dans și muzidă de 
pretutindeni. 21,00 Film artistic. 
Vis de dragoste (partea a II-a).

spajij.pl


de peste hotare

U.R.S.S. - Imagine de Ia Combinatul metalurgic Novolipețk.

Solidaritate cu lupta popoarelor 
din coloniile portugheze 
Conferința de la Reggio Emilia

în sala Teatrului Municipal din Reggio Emilia s-au deschis 
simbătă lucrările Conferinței de solidaritate cu lupta popoarelor 
din coloniile portugheze.

Criza monetară occidentală

Reuniunea de la Bruxelles
La Bruxelles s-a în

cheiat reuniunea mini
ștrilor de finanțe din ță
rile Pieței comune, con
sacrată examinării ten
dințelor inflaționiste din 
țările membre și a evo
luției situației monetare.

Cei nouă miniștri au admis 
gravitatea creșterilor inflațio
niste în statele comunitare, așa 
cum a reieșit din raportul spe
cial în această problemă prezen
tat de Comisia C.E.E., care ca
lifică drept alarmante ratele în
registrate anul trecut. Majorări
le prețurilor de consum, se ara
tă în document, au cunoscut o 
amploare ce nu a fost atinsă ni
ciodată în perioada care a tre
cut de la crearea Pieței comu
ne. Ratele inflației s-au situat în
tre 5,7 la sută (în Luxemburg) și 
8,2 la sută (în Irlanda). S-a con
statat, de asemenea, că obiecti
vul propus pentru anul în curs 
— menținerea creșterii prețuri
lor sub nivelul de 4,5 la sută în 
fiecare dintre țările membre — 
nu va putea fi atins.

în cursul reuniunii, miniștrii 
de finanțe și-au definit poziția 
în legătură cu unul dintre prin
cipalele elemente ale reformei 
sistemului monetar internațional, 
și anume procesul de modificare 
a parităților devizelor. în esen
ță, ei au respins rigiditatea pro
punerii americane de a se pro
ceda automat la reevaluări sau 
devalorizări atunci cînd rezerve
le valutare ale unei țări ating

anumite limite prestabilite. în 
concepția C.E.E. pe lîngă totalul 
rezervelor în devize, trebuie luați 
în considerare și alți indicatori, 
între care cel mai important este 
considerat a fi balanța de plăți. 
Această poziție oficială va fi îna
intată „Comitetului celor 20“ al 
Fondului Monetar Internațional, 
însărcinat, după cum se știe, cu 
elaborarea coordonatelor genera
le ale reformei.

In ceea ce privește Fondul de 
cooperare monetară al C.E.E., 
diferendul anglo-luxemburghez 
nu a putut fi soluționat, proble
ma urmînd a fi examinată din 
nou cu prilejul reuniunii mini
ștrilor de externe comunitari, 
programată pentru începutul lu
nii aprilie.

• CONDUCĂTORUL DE- 
DEGAȚTEI R. D. VIETNAM 
în Comisia militară mixtă 
cvadripartită a adresat un 
memorandum conducătorului 
delegației S.U.A., protestind 
în legătură cu amînarea re
tragerii forțelor americane 
din Vietnamul de sud.

în memorandum se arată 
că, deși guvernul R.D. Viet
nam și Guvernul Revoluțio
nar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud au co
municat Statelor Unite data 
predării militarilor ameri
cani capturați, înscriindu-se 
în termenul prevăzut de A- 
cordul de la Paris, partea 
americană a anunțat, la 22 
martie, suspendarea retrage
rii trupelor și a condiționat 
reluarea acestei operațiuni 
de eliberarea prizonierilor 
americani din întreaga Indo- 
chină.

-------------------------------------------- -----------------

Dezvoltarea învdțâmintului 
superior algerian

Pe lîngă Universitatea algeriană din Constantine au luat 
ființă patru noi institute de învățămînt superior în domeniul 
arhitecturii, construcțiilor mecanice, chimiei industriale și știin
țelor veterinare.

Convins de faptul că progresul țării nu este posibil fără pre
gătirea de cadre calificate, guvernul algerian acordă o atenție 
deosebită dezvoltării învățămîntului de toate gradele. La Con
stantine, ca și la Alger, se află în construcție mai multe loca
luri destinate învățămîntului superior. De asemenea, telegrame 
sosite din toate wilayetele țării anunță, zilnic, îmbunătățirea 
rețelei de școli primare și secundare, dotarea lor cu material 
necesar procesului de instruire, precum și asigurarea cu cadre 
didactice. Extinderea rețelei de școli a permis cuprinderea unui 
număr sporit de copii în sistemul educațional, odată cu tre
cerea la generalizarea învățămîntului primar.

Convocată în urmă cu aproape 
două luni de un comitet de ini
țiativă, format din reprezentanți 
ai celor mai diverse forțe poli
tice ale țării — comuniști, socia
liști, democrați-creștini și repu
blicani —, conferința de la Reg
gio Emilia are drept principal 
obiect mobilizarea opiniei pu
blice italiene pentru obținerea și 
asigurarea unei depline indepen
dențe a popoarelor din coloniile 
portugheze, pentru recunoaște
rea, în spiritul rezoluțiilor O.N.U., 
a mișcărilor de eliberare 

F.R.E.L.I.M.O., P.A.I.G.C. și

Mesajul iui
Norodom Sianuk
Intr-uri mesaj adresat națiunii 

khmere, Norodom Sianuk, șeful 
statului cambodgian, subliniază 
că, în urma luptei forțelor pa
triotice, independența, libertatea 
și democrația, au fost pe deplin 
restabilite pe 90 la sută din teri
toriul național. El a arătat apoi 
că poporul, Frontul Unit Națio
nal al Cambodgiei și Guvernul 
Regal de Uniune Națională, pre
cum și forțele armate de elibe
rare națională vor continua să 
lupte pentru eliberarea Pnom 
Penhului și a întregii țări.

în mesaj se axată apoi că 
F.U.N.C. și G.R.U.N.C. au de
clarat în repetate rînduri că sînt 
gata să aibă convorbiri, fără con
diții preliminare, cu reprezentan- 
tanții S.U.A., pentru a se găsi 
o soluție în problema restabili
rii păcii, dar guvernul S.U.A. 
continuă să susțină că ilegala 
„republică khmeră“ trebuie să 
reprezinte întreaga Cambodgie.

în mesaj se arată că problema 
încetării războiului din Cambod- 
gia nu poate fi soluționat atît 
timp cît guvernul S.U.A. con
tinuă să violeze angajamentul ce 
și l-a asumat prin Acordul de la 
Paris privind încetarea războiului 
și restabilirea păcii în Vietnam, 
care prevede respectarea suvera
nității, neutralității și integrită
ții teritoriale a Cambodgiei.

TINERETUL LUMII • TINERELUL LUMII • TINERETUL LUMII ♦ TINERETUL LÜMII

Studenții din 11 universități 
particulare din Tokio și Kyoto 
boicotează actualmente cursu
rile în semn de protest față de 
scumpirea, de circa două ori, a 
taxelor școlare. Un grup de 
studenți de la patru universități 
particulare din capitala japone
ză au fost primiți la Ministerul 
Instrucțiunii unde au cerut să 
fie luate măsuri pentru reduce
rea costului studiilor.

A
ceastă nouă manifestare de 
nemulțumire șî tensiune se 
încadrează in atmosfera de 
agitație care caracterizează 
universitățile particulare ni
pone încă de la începutul 

actualului an universitar, din noiembrie 
1972. Aceste frăniintări își au originea în 
majorările succesive de taxe universitare. 
Printre acțiunile semnificative de pro
test merită a fi amintite greva generală a 
studenților universității „Keyo“ din Tokio 
(care a paralizat cursurile timp de 40 de 
zile), precum și boicotarea, timp de 25 de 
zile a cursurilor universităților „Meiji" și 
„Chao“ (ambele din capitala japoneză).

Frămîntările. aproape perpetue in ulti
mii ani, din universitățile particulare ni
pone își au izvorul in statutul și structu
ra fundamentală a acestor instituții de in- 
vățămint superior.

După terminarea ultimului război mon
dial, ca urmare a creșterii masive a numă
rului tinerilor ce aspirau spre studii su
perioare și în împrejurările unor eforturi 
slabe ale statului pentru dezvoltarea rețe-

He venii icuri 
la „Keyo“
• Povara taxelor in universi

tățile particulare nipone ®0 
cerere larg răspindită : mai 
multe universități de stat
lei universitare, au apărut și au luat o 
mare extindere in Japonia universitățile 
și colegiile particulare. De la cele 48 de 
„Daigaku“ (școli superioare) existente în 
1945 s-a ajuns astăzi la circa 700 de uni
versități și colegii. Aproape 70 la sută din 
acestea sînt, însă, instituții particulare de 
învățămînt superior (frecventate de circa 
trei sferturi din totalul actual al studen
ților japonezi). Aceste universități si co
legii particulare sînt acuzate de mulți spe
cialiști și de majoritatea studenților că își 
pun înainte de toate problema profitului 
și lasă pe planul a], doilea problema unei 
pregătiri de înalt nivel. „Inflația“ de ast
fel de universități particulare ca și tendin
ța organizatorilor lor de a le transfor
ma într-o „afacere rentabilă“ a dus atît 
la o devalorizare a nivelului pregătirii ști
ințifice, cit și la o povară insuportabilă 
pentru studenți (din cauza taxelor foarte 
mari). Taxele de circa 1500 de dolari a-

nual (la medicină, chiar 2 000 de dolari) au 
devenit de pe acum o barieră aproape pro
hibitivă pentru familiile cu venituri mo
deste. „Educația și instruirea universitară 
într-o universitate particulară — constata 
cotidianul elvețian NEUE ZÜRCHER ZEI
TUNG într-o informație din capitala ni
ponă — se ridică la capacitatea familiilor 
cu venituri anuale de 5 000—6 000 de do
lari, ceea ce constituie cel mult 15 Ia sută 
din familiile japoneze“. Dacă ținem seama 
că la taxele universitare ridicate se adau
gă costul ridicat al vieții in marile centre 
urbane, universitare, înțelegem acuitatea 
luptei pe care o desfășoară studenții pen
tru reducerea costului studiilor.

Desigur, cei mai mulți tineri japonezi 
ar prefera să frecventeze universități de 
stat, unde taxele sînt mult mai modeste și 
unde calitatea cursurilor este incompara
bil mai ridicată decît în universitățile și 
colegiile particulare. Ei nu o pot face pen
tru motivul foarte simplu că in rețeaua 
școlilor superioare de stat există puține 
locuri.

Este firesc, în această lumină, că dinco
lo de obiectivul reducerii taxelor univer
sitare împovărătoare din universitățile și 
colegiile particulare, studențimea niponă 
revendică viguros o nouă orientare în do
meniul vieții universitare, în sensul unor 
eforturi sporite pentru dezvoltarea rețelei 
învățămîntului superior de stat. Necesita
tea unei acțiuni în acest sens a fost, de 
altfel, remarcată și de premierul Tanaka 
în programul său guvernamental atunci 
cînd preconiza „mai multe mijloace ma
teriale pentru universități“. In acest sens, 
revendicările cele mai importante formu
late de studenții niponi sînt — așa Ie re
zumă cotidianul elvețian citat — „mai mul
te universități de stat, mai multe burse 
studențești, un control exigent al statului 
asupra universităților și colegiilor parti
culare“.

E. R.

M.P.L.A. — ca reprezentanți le
gitimi ai popoarelor din Mozam- 
bic, Guineea-bissau și Angola. 
Condamnînd unanim politica co
lonială a Portugaliei, precum și 
orice formă de opresiune și ex
ploatare imperialistă, conferința 
are drept țel să contribuie — 
așa cum se arată în apelul comi
tetului de inițiativă — la inten
sificarea acțiunilor de sprijin po
litic și material față de lupta 
mișcărilor de eliberare.

Lucrările conferinței au fost 
deschise de senatorul Gaetano 
Arfe, membru al Direcțiunii 
Partidului Socialist Italian, di
rector al ziarului „Avânți". A 
fost prezentat apoi raportul Co
mitetului de inițiativă.

Asistența a ascultat, în conti
nuare, saluturile adresate confe
rinței de către conducătorii de
legațiilor mișcărilor de eliberare 
din cele trei colonii — Samora 
Michel, președintele Frontului de 
Eliberare din Mozambic, Lucio 
Lara, membru al Biroului Poli
tic al Mișcării Populare pentru 
Eliberarea Angolei, Silvano da 
Luz, membru al Consiliului Su
perior al Partidului African al 
Independenței din Guineea Bissau 
și Insulele Capului Verde.

Lucrările conferinței continuă.

I.R.A. provizorie 
respinge

„Cartea Albă“ 
a Londrei

Comunicatul publicat de lide
rii aripii provizorii a Alinatei 
Republicane Irlandeze (I.R.A.) 
respinge „Cartea Albă“ a gu
vernului britanic asupra viito
rului Ulsterului, afirmînd că gru
pările aparținînd I.R.A. vor con
tinua campania lor de violență. 
Prezența trupelor britanice în 
provincie — se spune în comu
nicat — nu oferă o altă alter
nativă. Propunerile britanice sînt 
considerate drept „inadecvate".

Refuzul grupărilor extremiste 
aparținînd Armatei Republicane 
Irlandeze de a înceta orice act 
de violență în Ulster a atras o 
severă și imediată critică din 
partea iiderilor politici ai mino
rității catolice, care au acceptat 
propunerile formulate în docu
mentul guvernamental. Liderul 
Partidului Social-Democratic și 
Laburist (S.D.L.P.), Gerry Fitt, 
a declarat că „regretă profund“ 
atitudinea I.R.A. „Sînt sigur că 
marea majoritate a comunității 
nord-irlandeze îmi împărtășește 
dezaprobarea“ — a afirmat el. 
„Decizia I.R.A. nu poate duce 
decît la o continuare a tragediei 
pe care Ulsterul o cunoaște în 
ultimii ani“ — a adăugat Gerry 
Fitt. In cei aproximativ patru 
ani de violență din Irlanda de. 
Nord și-au pierdut viața peste 
750 de persoane.

T
oate drumurile Ate
nei se pare câ duc 
la Omonia, piața 
aceea pentagonalâ, 
multicoloră și lar
gă, unde oameni, 

mașini, reclame, magazine și ia
răși mașini se amestecă deopo
trivă noaptea și ziua. Metroul 
absoarbe - spre unde ? - tot ce 
scările rulante cară fără sfîrșit, 
prin cele cinci guri largi ale 
lor care răzbat prin grosimea 
pămintului in piață. Absorb gu
rile, mereu, dar Omonia nu se 
golește niciodată,..

...Pireu - capul liniei de me
tro ; foarte aproape - casele de 
bilete ; bilete — pentru vapoare; 
vapoare - spre Egee și Medi- 
terana.

Sus, pe puntea cea mai de 
sus a vasului botezat semeț „Na
îas", zgomotul motoarelor puter
nice nu se mai aude. Tineri, 
vorbind toate limbile pămintului, 
duc cu ei bucuria unei călătorii 
minunate.

„Naîas" se desprinde elegant 
de țărm, involburează apa la 
pupa, mergînd puțin înapoi, 
evită larg capul digului și se 
așterne la drum. Pescărușii a- 
leargă în urma spumei albe, 
sperînd cu încăpățînare să li se 
mai arunce măcar un biscuit. 
Pireul - panoramă imensă — 
dispare, în transfocator. Apoi 
Atena, atît cit se vede pe coas
tă, pînă la Capul Sunion... La 
prova, marea liberă : pînă la 
Mykonos sînt 7 ore de mers. Cy- 
cladele ne așteaptă 1

ențî, o pornește pe traseul fără 
stații, numai de șofer știut, prin 
labirint, făcînd manevre în dife
rite puncte ale căii, frecindu-se 
chiar de colțuri de căsuțe-cub. 
acolo unde cîte o cotitură nu 
poate fi trecută dintr-o bucată. 
Din partea mai înaltă a insulei, 
vederea panoramică spre golf 
e ireală. Cuburile albe ale case
lor coboară în trepte. Doar mi
cile capele roșii ale celor 360 de 
bisericuțe, numărate scrupulos 
în prospecte, întrerup albul. Pă- 
mîntul este arid, pietros și frige.

abordate de vaporașe și veliere 
cu bompres, cu marea lor ne
tedă ca uleiul, te duc cu gindul 
la marii navigatori și descoperi
rile lor.

N
ici chiar firul Ari- 
adnei, răsucit de 
vizitator pe chei, 
prin magazinele 
„Greek-art", sus pe 
coline la morile de 

vînt cu pale din piele de oaie, 
pe la mica biserică Aghios Ja
cobos ți căsuțele ce o înconjoa-

MYKONOS...

__ . vkonos. petec de 
străvechi, 

de legende, 
se spune, 

Hercule i-a îngro
pat pe Giganți du

pă ce i-a omorît, pînă la unul, 
in faimoasa bătălie a Gigantoma- 
hiei. Dar cîte nu se spun și nu 
se scriu despre istoria acestei 
insule ce poartă nume de erou 
- Mykonos, nepot al lui Apo- 
llon - istorie pierdută în negura 
jumătății de mileniu ce a pre
cedat era noastră. Războaie, 
lupte, victorii navale, se leagă 
de numele ei.

Mykonioții sînt oameni apro- 
piați, îndatoritori și cumpătați la 
vorbă, pe măsura frumuseții 
aspre a acestor locuri.’ Scurt 
timp după acostarea lui „Naîas" 
in rada portului, în partea de 
oraș numită Chora, începi să-i 
cunoști. Casele lor sînt mici, cu
bice, din piatră orbitor de albă ; 
străzile sînt înguste, întortochea
te, pavate cu mari dale albe și 
n-au nume.

Dacă, de pildă» gazda sau 
micul hotel se află în celălalt 
capăt al Chorei, pe undeva prin 
vecinătatea gimnaziului, atunci 
trebuie să iei autobuzul. Mași
na, după ce așteaptă mai întîi 
in port ca să se strîngă ceva cli-
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Operațiuni militare 
ale Saigonului

• PURTĂTORUL DE CU- 
VÎNT al Ministerului Afaceri
lor Externe al R.D. Vietnam a 
dat publicității o declarație de 
protest în legătură cu opera
țiunile de amploare lansate de 
forțele administrației de la Sai- 
gon împotriva regiunilor Tong 
Le Chan și Rach Bap, aflate 
sub controlul Guvernului Re
voluționar Provizoriu al Repu
blicii Vietnamului de Sud.

In declarație se cere respec
tarea strictă a Acordului de la 
Paris privind încetarea războiu
lui și restabilirea păcii în Viet
nam.

Bombardamente 
asupra Cambodgiei

« COMANDAMENTUL FOR
ȚELOR MILITARE ale S.U.A.

din zona Oceanului Pacific a a- 
nunțat că, vineri, aviația ame
ricană a continuat să efectueze 
bombardamente intense asupra 
zonelor eliberate din Cambod- 
gia. La operațiuni au luat parte 
formațiuni de bombardiere stra
tegice „B-52".

Manifestări românești ' 
la Haga
• IN MAREA SALA A CON

GRESELOR din Ilaga au fost 
deschise expozițiile de artă 
populară și de carte românea
scă. Tot în capitala olandeză 
s-au încheiat „Zilele filmului 
românesc“.

La deschiderea celor două 
manifestări au fost de față per
sonalități ale vieții politice din 
Haga, oameni de cultură și artă, 
precum și ambasadorul Româ
niei în Olanda, George Elian.

• O NOUĂ ECRANIZARE a 
celebrului roman „Cei trei

mușchetari“, de Alexandre Du- 
mas, va fi realizată de regizo
rul britanic Richard Lester. Ro
lurile principale au fost atri
buite unor cunoscute vedete ale 
filmului, între care Michael 
York (D’Artagnan), Oliver Reed 
(Athos), Charlton Heston (car
dinalul Richelieu), Raquel 
Welch (Miiady).

Convorbiri
R.S.C. — R.F.G.
în aprilie

• DUPĂ CUM ANUNȚĂ A- 
GENȚIA C.T.K., guvernele Ce
hoslovaciei și R. F. Germania 
au convenit să continue convor
birile în probleme privind re
lațiile bilaterale la 12 și 13 a- 
prilie, la Bonn. Delegația Ce

hoslovaciei va fi condusă de 
Jiri Goetz, adjunct al minis
trului afacerilor externe, iar 
delegația R.F.G., de Paul Frank, 
secretar de stat la Ministerul 
Afacerilor Externe.

Relații diplomatice 
R.D.G. — Columbia
• LA BERLIN s-a comuni

cat că guvernele Republicii 
Democrate Germane și Colum
biei au hotărit să stabilească 
relații diplomatice.

• PREȘEDINTELE IRAKU
LUI, Ahmed Hassan el Bakr, 
l-a primit pe Murad Ghaleb, 
trimisul special al președintelui 
Anwar Sadat — relatează agen
ția M.E.N.

Murad Ghaleb a înmînat pre
ședintelui irakian un mesaj din 
partea șefului statului egiptean, 
în legătură cu necesitatea regle
mentării diferendului dintre 
Irak și Kuweit.

• CAPITALA ITALIEI 
găzduiește, incepind de vi
neri seara, prima „Săptămî- 
nă a industriei ușoare româ
nești“. Organizată sub forma 
unei expoziții reprezentative 
in care industria ușoară din 
țara noastră este prezentă cu 
cele mai noi creații ale sale, 
această manifestare vine să 
ilustreze cursul continuu as
cendent pe care îl urmează 
relațiile de colaborare eco
nomică dintre România și 
Italia, prestigiul și aprecie
rea tot mai mare de care se 
bucură produsele purtînd 
eticheta „Made in România". 
Expoziția răspunde, în același 
timp, interesului crescînd al 
pieței și producătorilor ita
lieni față de produsele indu
striei ușoare românești.

• IN PARLAMENTUL TURC 
s-a desfășurat, vineri, cel de-al 
optulea tur de scrutin în vede
rea alegerii președintelui Repu
blicii Turcia. Ca șî în tururile 
precedente, nu s-a ajuns la nici 
un rezultat. De această dată, 
scrutinul a avut un aspect mai 
mult formal, Ia alegeri parti- 
cipînd doar 120 de deputați, 
care au trebuit să se pronunțe 
asupra unui singur candidat ră
mas în cilrsă, Ferruh Bozbeyli.

Credit B.I.R.D. 
pentru Iugoslavia

• LA WASHINGTON s-au 
încheiat tratativele dintre BIRD 
(Banca Internațională pentru 
Reconstrucție și Dezvoltare) și 
reprezentanții Iugoslaviei,

BIRD a aprobat, în acest 
scop, un credit în valoare de 
31 milioane dolari, ceea ce re
prezintă 50 Ia sută din valoarea 
proiectelor prevăzute.
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însemnări de VIOREL RABA

Și totuși, împărțit cu garduri de 
piatră, sinuoase ți tivite cu alb; 
cîte o bucățică din pămîntul a- 
cela — „horafia" în limba local
nicilor — este al cuiva. Curiozi
tăți sint multe, nenumărate, la- 
tă-l, de exemplu, pe Petros, pe- 
licanul-mascotă al insulei, care 
se bucură de ingrijiri speciale ți 
de protecția juridică a munici
palității. Nu există musafir să 
fi călcat in Mykonos ți care să 
nu-ți fi făcut fotografii împre
ună cu vestitul Petros. Cine te-ar 
crede, altfel, că ai fost acolo ?

Construcțiile noi, de stil mo
dern, nu sînt admise. Ele ar dis
truge tenta de arhaic ți unicat 
a întregii ațezări. Plajele - Psa- 
rou ți Platy Yalo îndeosebi -

ră, s-ar părea că nu te mai 
poate ajuta la nimic. Căile bă
tute nu le-ai mai putea regăsi 
decît, poate, în memorie sau, 
sigur, pe pelicula aparatului de 
fotografiat. Și-atunci ? Ce-ar 
face un Theseu modern ? Ar lua 
din nou „Naias“-ul - ignorînd 
ghemul legendar iremediabil în- 
cîlcit - ți, urmărit de aceiațî 
pescăruți care-ți ațteaptă bis- 
cuitul ar regăsi, după 7 ore, Pi
reul. Un sfert de oră mai tîrziu, 
de aici, in linie dreaptă, cu me
troul, ți scara te-ar scoate in
tr-unui din cele cinci colțuri ale 
unei pieți în permanentă forfotă 
noaptea ți ziua... Ești la Aterya, 
în piața Omonia...

Reprezentanți ai gu
vernelor Marii Brita
nii și Islandei s-au a- 
șezat, la Reykjavik, 
în jurul aceleiași me
se pentru a găsi o so
luție reciproc accep
tabilă în conflictul ce 
a izbucnit între cele 
două țări, ca urmare, 
a hotăririi islandeze 
din 1 septembrie 1972, 
de a extinde limita a- 
pelor teritoriale de la 
12 la 50 de mile mari
ne. La Londra, minis
trul de externe Alee 
Douglas-Home a ți
nut să precizeze în 
Camera Comunelor că 
aceste convorbiri nu 
au caracterul unor ne
gocieri propriu-zise, ci 
sînt doar consultări 
preliminarii.

Se știe că pen
tru Islanda peștele 
constituie principala 
sursă de existență. 
Țară situată în Ocea
nul Atlantic de nord 
(partea cea mai sep
tentrională a insulei 
atinge Cercul Arctic), 
teritoriul ei nu este 
de Ioc „ospitalier“. Nu 
există resurse minie
re. sau păduri. Peste 
tot se găsesc munți, 
cimpuri cu lavă, vul
cani semiactivi și 
doar... unu Ia sută te
renuri cultivabile. Cu 
aceste cimpuri de ce
nușă, stînci și pietre, 
căderi de apă, brumă 
și ceață, peisajul adu
ce foarte mult cu cel 
lunar — aprecia un că
lător belgian.

Timp de mai mulți 
ani peștele ți produse
le de pescuit au re
prezentat mai mult de 
80 la sută din expor
turile islandeze- Ele 
au scăzut în prezent 
la 78,2 la sută. Mai 
mult de o cincime din

tiv fapt demonstrat și 
de cîteva comparații. 
In 1969, un pescar is- 
landez reușea să obți
nă într-un an 143 tone 
față de 90 tone ale 
unui pescar vest-ger- 
man, 51 tone ale unui 
norvegian, 49 ale unui

Convorbiri 
la Reykjavik

produsul național brut 
provine din pescuit. 
Cu alte cuvinte, nici o 
țară din lume nu de
pinde într-o asemenea 
măsură de apele mării 
ca Islanda (LE FI- 
GARO).

In schimb, în 1969, 
pescuitul maritim — 
indica nu de mult LA 
LIBRE BELGIQUE — 
a reprezentat 0,2 la 
sută din exporturile 
globale ale Marii Bri
tanii, 0,2 Ia sută 
din exporturile vest- 
germane și 10,6 Ia 
sută din cele norve
giene. Pescarul islan- 
dez este recunoscut 
'drept cel mai produc-

englez și 47 ale unui 
belgian.

Guvernul islandez 
s-a preocupat de mul
tă vreme de problema 
măsurilor protecțio- 
niste care ar trebui 
luate în domeniul pes
cuitului. In 1958, Alt- 
hing-ul (Parlamentul 
islandez) a hotărit ex
tinderea apelor terito
riale de la 6 la 12 
mile marine în largul 
coastelor. In vara a- 
nului 1971, primul mi
nistru Johannesson a 
anunțat intenția gu
vernului de a extinde 
din nou apele terito
riale de la 12 la 50 de 
mile marine. Cu a-

celași prilej, premie
rul islandez a denun
țat acordurile încheia
te in 1961 cu Anglia și 
R.F.G. prin care va
sele acestor două țări 
obținuseră dreptul de 
a pescui în limita a 12 
mile marine, dezvă
luind faptul că aceste 
acorduri „au fost în
cheiate sub presiune“. 
La 15 februarie 1972 
parlamentul islandez a 
aprobat politica guver
nului și de la această 
dată, Reykjavikul des
fășoară o amplă ac
țiune pentru apărarea 
intereselor naționale. 
In acest timp, Anglia 
și R.F.G. au depus o 
plîngere la Curtea In
ternațională de Justi
ție de la Haga. Islan
da nu a recunos
cut însă competența 
Curții de la Haga. 
„Este limpede, a de
clarat premierul is
landez, că, în cazul 
cind comunitatea in
ternațională nu reu
șește să rezolve pro
blema noastră într-un 
mod satisfăcător, tre
buie să adoptăm o po
ziție unilaterală..." Cu 
același prilej, primul 
ministru a amintit că 
la ora actuală există 
aproximativ 20 de țări 
printre care multe din 
țările Americii Lati
ne, care și-au extins 
limitele apelor națio
nale Ia distanțe ce a- 
ting chiar 200 de mile.

GH. SPKINȚEROIU
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