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CU PRIVIRE LA REZUL
TATELE APLICĂRII MASU
RILOR STABILITE DE PLE
NARA C.C. AL P.C.R. DIN 
FEBRUARIE-MIARTIE A'.C 
IN LEGĂTURA CU ÎMBU
NĂTĂȚIREA ORGANIZĂ
RII ÂCTIVITATII ECONO- 
MICO-SOCIALE.

CIT PRIVIRE LA EFECTIVUL 
Șl COMPOZIȚIA PARTI
DULUI, SELECȚIONAREA, 
PREGĂTIREA SI PROMO
VAREA CADRELOR DIN 
NOMENCLATURA ORGA
NELOR DE PARTID.

Să ridicăm la cote și mai înalte
-

g MUNCA DE CALITATE
Brâila Jurnalul de bord 

al fiecărei zile: Brașov 350 de tineri
au decis

din Mozambic, condusă de Samora
Moises Machel, președintele F.R.E.L.I.M.O.

Produse ireproșabile NICI 0 ABDICARE
începutul anului 1973 a însemnat pentru Combinatul d? fibre 

artificiale din Brăila un moment de răscruce de la care cali
tatea produselor a prins să crească spectaculos. Dacă pe întreg 
anul 1972, doar 58.4 la sută din totalul producției de celofbra 
era de caH'atea T — -
centru a devenit de 76,5 la sută. De la 
se ajunge la 7,6 peste.

l-a, in acest an. din ianuarie pînă în mai ' — * - — . 11,5 pr0€ente subprocente sub
pro
plan

a- Am pornit de la ideea că. 
<•4 cum e ea, bună sau mai 
or vin bună, calitatea produse
lor oglindește și nivelul de 
-c-.«tiință al oamenilor, 'că de- 
:=:::uaile apărute în produsul 
fr-i sînt, de cele mai m 
--i. rezultatul toleranței 
-l-dif<erenței producătorilor, 
sc ir.e ing. Maria " 
«^viciului C.T.C. 
•* pe oameni 
J-vârâtul chip , 
rîi-dă a calității - I 
lattl să extindem, să aprofun- 
dim controlul la toate locurile 
•f- muncă de-a lungul întregu- 
1 proces tehnologic. Dar cali
tatea produselor nu este «o pro- 
Memă ca să fie așa, numai z 
coftțrolorilor. Ci a celor ce pro 
far, în primul rînd. Am cău- 
ir deci să-i
M îndeosebi
*■ -ă sensul 

ponsabilități
— De cîteva luni, la noi în 

■rrbinat s-a introdus, 
r^aiaie foarte bune, o

multe 
sau 

__  . , ne 
Brăiloiu, șefa 
Pentru a-i a- 
să-și vadă a- 
în această o- 
a trebuit mai

facem pe oameni 
pe tineri să înțe- 
unei depline res- 
în muncă.

cu re- 
nouă

Joi după-amiază, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, șecretar ge
neral al P.C.R., s-a întîlnit cu 
delegația Frontului de Eliberare 
din Mozambic. condusă de Sa
mora Moises Machel, președin
tele F.R.E.L.I.M.O. Din delega
ție fac parte Alberto Joaquim 
Chipande, membru al C.C. 
și al Comitetului Executiv al 
F.R.E.L.I.M.O., Armando Pan- 
guene, membru al Comitetului 
Central, Jose Oscar Monteiro, 
membru al Comitetului Execu
tiv. Jose Moyane, Marcelina 
Chissâno și Miguel Ambro
sio, cadre de 
F.R.E.L.I.M.O.

Au fost d“ 
Gheorghe Pană, _
mitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. 
al P.C.R., Lina Ciobanu, mem
bru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., Mihai Gere, 
membru supleant al Comitetu
lui Executiv, 'secretar al C.C. al 
P.C.R., general-colonel Ion Co
man, membru al C.C. al P.C.R., 
șef de secții la C.C. al P.C.R., 
Constantin Vasiliu, adjunrt de 
șef de secție la C.C. al P.C.R.

În cadrul convorbirii, au fost 
abordate unele probleme de in
teres comun privind preocupă
rile actuale ale celor două or
ganizații politice și raporturile 
bilaterale dintre P.C;R. și 
F.R.E.L.I.M.O. Totodată, s-a 
procedat la un schimb de ve
deri în legătură cu situația in
ternațională din zilele noastre, 
lupta popoarelor împotriva im
perialismului, colonialismului și 
neocolonialismului.

Președintele F.R.E.L.I.M.O. a 
dat o înaltă apreciere sprijinu
lui consecvent, activ și multila
teral al României socialiste, a
cordat luptei de eliberare na
țională’ din Mozambic și a ex
primat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Partidului Comunist 
Român, poporului român satis
facția profundă și recunoștința

Jose Moyane,
' Miguel 

conducere ale
fată tovarășii 
membru al Co-

F.R.E.L.I.M.O., a poporului mo
zambican pentru acest ajutor 
prețios. El a transrpis calde 
urări de noi și importante suc
cese poporului român care, 
sub conducerea P.C.R., luptă 
pentru construirea societății 
socialiste, pentru pace, progres 
și colaborare între popoare.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a transmis tuturor 
luptătorilor mișcării de eliberare 
din Mozambic salutul său căl
duros, al întregii conduceri a 
P.C.R., împreună cu asigurarea 
că România socialistă,» poporul 
român vor acorda, în continuare, 
întregul sprijin, pe plan politic, 
diplomatic șt material, luptei 
juste a poporului mozambican 
pentru lichidarea dominației co
lonialismului- portughez, pentru 
triumful idealurilor sale de li
bertate, independență națională 
și^progres social.

A fost reafirmată hotărîrea 
P.C.R. și a F.R.E.L.I.M.O. de a

atționa și în viitor pentru în
tărirea unității forțelor care 
luptă împotriva politicii impe
rialiste de forță, dictat și agre
siune, a colonialismului și a ori
căror alte forme de dominație, 
împotriva discriminării rasiale, 
pentru dreptul sacru al fiecărui 
popor de a-și decide liber desti
nele. de a se dezvolta nestînje- 
nit pe calea progresului econo
mic și social.

Reprezentanții P.C.R. și ai 
F.R.E.L.I.M.O. au exprimat de
plina lor satisfacție pentru dez
voltarea raporturilor reciproce 
de prietenie, colaborare, sprijin 
și solida iritate militantă și -au 
căzut de acord să le extindă, 
pe cai și prin mijloace diverse, 
în interesul ambelor popoare, al 
cauzei unității forțelor antiim- 
perialiste din întreaga lume.

Convorbirea s-a desfășurat 
într-o atmosferă de caldă prie
tenie și deplină înțelegere re
ciprocă.

DE LA EXIGENTELEii de calitate, căutăm 
de fiecare dată să aflăm mobi
lul interior al abaterilor de la 
disciplină, al interesului scăzut 
manifestat de unii tineri pen
tru producție. Procedînd astfel, 
putem acționa în cunoștință de 
cauză pentru mărirea contribu
ției î»r la realizarea unei pro- 
dfții de înaltă calitate.

— Mă tot frămînt să găsesc 
soluții de creștere a calității ce- 
l‘fib-r“i. orice reușită în aces' 
d-moniu îmi dă mari satisfac
ții. ne spune șeful de echipă 
Mîhai Tîțu. Zilele trecute am 
descoperit că la alte atelier 
rezultatele de laborator se aduc 
operativ, din oră în oră, ceea 
-e permite menținerea instala
țiilor la parametrii optimi J 
funcționare. La noi probele 
l-afrora-r se duc din două 
iojă or?. da" rezulta’tîee

uă zile Am 
laborator să

Efectul a- 
vedea foar 

l calității, 
Sin! !Ot mai multe inițiati

vele de acest fel, calitatea de
vine treptat o problemă în re
zolvarea căreia sînt implicat-

UNDI EFORT DE VALOARE
uiinvestigare; 

calității r
- și 
de nu

de
........  a. _ .
..jurnalul calității proJu=elor", 
ne spune în continuare ing. M*- 
ria Brăiloiu. Ea ne dă posibi
litatea • să cunoaște» f-arte 
exact evoluția caii’ăui. defec
tele care apar, dțtribuția lor 
oe cauze, pe locuri de muncă 
și pe oameni. In fișa iul nară 
a produsului apar șiruri și co
loane referitoare la : producă
tor, produsul controlat, cel care 
controieasăt perioada de timpi
în care se aplici rontrolul, nu
mărul de**ctî«r și natura lor 
O dată delimitată 
a omului de cea a 
producerea unor d 
•.vite acționa pen 
tonștiinței produci

— Trebuie să vă spun a;.j- 
gă Vasile Cincu, secretarul co
mitetului U.T.C., că la nivelul 
fiecărei organizații ținem o evi
dență a calității producției rea
lizate de tineri. Folosim foarU 
des raidurile anchetă, discuțiile 
cu maiștrii, șefii de echipe -și

metodă 
mărire

exa"

•ni? riiinr de la 
ni le dea ime!^-ia 
"*•_*! mA>,7i se v 
w je pla-

Sintem în secția motor a u
’ din Brașov 

uteciști

d° 
de
<n

IUSTIN MORARU

ZILE DECISIVE IN CAMPANIA AGRICOLĂ
A

//
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0 ORĂ, INTRE DOUA PLOI
DACĂ S-A PUTUT
NOI AM FOLOSIT-O

'inei „Tractorul** 
Aici lucrează 350 de 
‘ineri muncitori care au îmbră
cat salopetele de un timo re
lativ scurt, vechimea lor in me
serie. experiența profesională 
fiind, deci, nu prea mari. Si 
așa stînd lucrurile, te-ai putea'* 
aștepta ca la locurile lor do 
muncă randamentele productive 
'ă fie destul de reduse, calita- 
*?a lucrărilor să nu fie întot
deauna ireproșabilă. Nu se în- 
t-.mplă însă așa. cei 350 de ti
neri despre care vorbim s-au 
in't^grat pe deolin eforturilor 
întregului colectiv de a realiza 
.cincinalul înainte de termen ; 
mai mult chiar, nu odată ei 
„dau tonul" în ceea ce priveș
te accelerarea ritmului sau e
vitarea oricăror derogări de la- 
baremurile calitative.

— Un argument convingător 
în acest sens. ne informează 
tovarășul Clement Todorut. se- 

■ cretarul organizației U.T.C. de 
aici. îl reprezintă faptul că la 
canatul primelor cinci luni de 
activitate normele de produc
ție au fost realizate în medie 
in proporție de 105 la sută, de
pășire ce reprezintă limita ma
ximă a angajamentului asuma’ 
de ei îh întrecerea utecistă.

— Cite produse finite 
cretizează acest plus ’ 
la sută ?

Răspunsul îl primim r 
varășul Constantin 1
din' cadrul serviciului 
zarea producției.

— Nici mai mult nici 
țin decît 450 motoare 
tractor.

— înseamnă deci că 
organizație de aici are . 
avans față de grafice destul de 
substanțial ?

— într-adevăr, iar cei mai 
buni dintre ei — Nicolae Ga
bor, Verner Kaufumfj Gheor-

GH GHIDRIGAN

Cu elevii . la 'practică
• l * -A. -

jn. mari întreprinderi

bucureștene

0 primă adresă 
de vacantă:

UZINA
n-am 

întîlnit „plimbăreți". 
apreciere unanimă:

u

J 3

con
de cinci

de la to- 
Răileanu. 

organi-

Ambasadorul R. S. F. Iugoslavia
Tovarășul Nicolae Ceausescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, a primit, la

21 iunie a.c., pe Iso Njegovan. 
ambasadorul \__ j
plenipotențiar al Republicii So
cialiste Federative Iugoslavia la 
București, la cererea acestuia.

extraordinar ' și

/a
Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire care s-a desfășurat 
intr-o atmosferă caldă, tovără
șească.

• La „Semănătoarea 
mai
• O
„CEEA CE FAC ESTE UTIL, 
IMPORTANT Șl URGENT".
• La „Precizia" și „Automa
tica" 300 de aosolvenți ai 
liceului au trecut examenul 
de muncitor calificat. • A
testarea într-o meserie - do
rință a majorității liceenilor.

Pentru mii și mii de elevi 
vacanța a început cu o prac
tică continuă, de două săp- 
tămîni, în atelierele școlare 
sau în unitățile economice în 
care și-au desfășurat, pe 
parcursul anului școlar, acti- 
viiatea tehnico-productivă.
La patru zile după ce pri
mele colective de elevi și-au 
început practica am întreprins 
un raid prin Capitală. Urmă
riți constatările reporterilor

In pagina a 2-a

J Urgențele actualei campanii 
•Ni subliniate cu roșu în agen
da atfiunilor uteciste. Executa
rea lucrărilor de întreținere la 
p-.-umb și la celelalte culturi 
prăsitoare si legumicole, recol
tarea și depozitarea, muncile 
specifice momentului în podgo
rii. strîngerea recoltei de cireșe 
«« căpșuni, pregătirea mașinilor 
-i a utilajelor ce vor concura la 
buna desfășurare a secerișului, 
toate acestea constituie obiecti
ve ale activității lor la cel pu
țin 8—10 ore din zi. Se acordă 
maximă atenție ritmului și ca- 
litățîi lucrărilor. Ne-am convins 
de acest adevăr. La Topolovem 
unde prășită manuală și meca
nică se aplica pentru a dom 
oară, la porumb ; la Leordeni 
unde, de asemenea, se aplica cea 
de a doua lucrare la întreți
nerea porumbului și se executa 
al patrulea stropit la vița de vie; 
la Rătești, unde iegumele arată 
excepțional, iar suprafața de 
căpșuni a permis valorificarea a 
20 tone peste plan ; la Ungheni, 
și Valea Mare unde fiecare me
canizator a realizat zilnic prâșr- 
tul mecanic a unui plus de 3 
hectare de porumb și floarea- 
sc.arelui ; la Ștefănești, Golească 
Vrănești și Văleni-Podgoria
ur.de elevii grupurilor școlare 
de construcții industriale si chi
mie — constituiți în „Brigăzile 
Argeș” reușesc dublarea norme
lor planificate la lucrările spe
cifice perioadei în vie : la Căli- 
nești, unde tinerii lucrează în a- 
cer-d global, o treime din supra
fața de porumb și de vie ; la 
Costești. unde cei 39 uteciști 
constituie tot atîtea exemple in 
muncă, muncind cu sîrg la în
treținerea culturilor și la recol
tarea furajelor. Oriunde am o
prit. cimoul era înțesat de oa
meni și de mașini. „Sîntem în 
anul hotărîtor al cincinalului, a 
ținut să explice Aurel Ogaru, 
președintele cooperativei agrico
le din Topoloveni, efort cu totul 
acarte ce s-a depus în aceste 
zile oe cîmpul cooperativei, iar 
operativitatea și calitatea lucră
rilor sînt de acum elemente ho- 
tărîtcare pentru nivelul produc
ției. Și muncim toți, de la pre
ședinte și contabil pînă la cel 
mai tînăr sau cel mai în vîrstă 
cooperator. Iar rezultatele ne

satisfac : cururile noastre sîn't 
curate de buruiana ca și un 
strat de grădină. am depozitat 
aproape 3BB tone furaje Și am 
valorificat ia :o_tracte cireșe și 
căpșuni in cantități aproape^du- 
ble celor pa—fca-te". O satis 
facție pe care o încearcă și u'?- 
ciștii din ca^^l c-oo^rativei a- 
nrl^ole. autori ai citorva acțiuni 
„de mare valoare pentru pro
ducție*. după cum le aprecia in
ginera Vasilica Grecu, secretară 
a co^i^^lui U.T.C. De două 
sâptăMini. tinerii și-au prelun
git ziua de lucru cu două ore. 
reușind astfel să realizeze supli
me-tar un volum de lucrări e- 
cti’îl*n.t cu norma a 100 de 
co-i^ratori pe 10 zile? De ase- 
minoa. au cosit, transportat și 
dîp-o'zîiat aproape 50 vagoane de 
furaj*, ( mai bine de jumăta
te din recolta de cireșe. Ajutați 
de către navetiști ce numai în- 
tr-o zi au executat un stropit la 
via pe rod. evitînd astfel perico
lul atacului masiv de mană. E- 
vidențiați ? Maria Tîru, Maria 
Ardronache. Maria Marin, Eli- 
sabeta Basarabie, pentru a a
minti doar cîteva nume.

La Leordeni, ceea ce înfăptu
iesc acim membrii cooperatori 
si mecanizatorii, vizează nu nu
mai asigura-a unei cote înalte 
la recoltrlî de porumb și sfe
cla furajeră, cartofi și legume, 
dar și temeinica pregătire a 
campaniei secerișului. Odată cu 
executarea celui de al doilea 
pră'it manual, practic la po
rumb nu mai este nevoie să se 
intervină cu sapa ci numai cu 
cultivatorul, membrii coopera
tori devenind astfel disponibili 
pentru activitățile pe combine, 
la eliberatul terenurilor de paie, 
precum și în vii. Iar prin lua
rea în cultură a 40 hectare, ca 
urmare a plantării acestora cu 
cartofi, aduc în casa de bani a 
unității venituri însumînd circa 
o jumătate de milion de Iei. 
„S-a lucrat cu dăruire și răs
pundere, nfă-a încredințat ingi
nerul șef Ion Iordănescu, el în
suși membru al organizației 
U.T.C. Nu am ales că este zi de 
lucru sau de odihnă ; o oră între 
două ploi dacă s-a putut, noi 
am folosit-o“.

GH. FECIORU

Drei^tt^r^i^l editurii „Ro^di",
prilej șî a subliniat că volumul, 
care cuprinde o amplă culegere 
din articolele și cuvintările șe
fului statului român, a fost edi
tat în zilele premergătoare vi
zitei președintelui Nicolae 
Ceaușescu în Republica Fede
rală Germania. Sînt convins — 
a spus oaspetele — că această 
carte are o importanță deose
bită pentru că ne p-ermite sa 
cunoaștem părerile dumnea
voastră în legătură cu oolitica 
națională și internațională. în 
acest sens, a arătat el. am pre
fațat volumul, relevînd politica 
de colaborare, de pace a Ro
mâniei.

La conferința de presă, care a 
avut loc la Bonn, consacrată 
editării cărții — a spus dr 
Fritz Hodeige — s-a remarcat 
că apariția sa reprezintă un 
adevărat eveniment datorită în
semnătății opiniilor politice și 
sociale ale președintelui Româ
niei. a cărui apropiată vizită în 
Republica Federală Germania a 
trezit un larg interes.

Tovarășul Nicolae Ceausescu 
a apreciat în mod deosebit fap
tul că editura „Rombach" pre
zintă opiniei publice vest-ger- 
mane problemele României pe 

• calea construcției socialismu
lui, preocuparea statului nostru 
pentru dezvoHarea relațiilor cu 
Republica Federală Germania, 
cu toate țările lumii.

în acest context, șeful statu
lui român a relevat că așteaptă 
cu mult interes vizita în Repu-

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, a primit, 
joi. 21 iunie, pe dr. Fritz Ho
deige, directorul editurii „Rom- 
bacg" din Freiburg, împreună 
cu soția, Eleonore Rombach- 
Hodeige.

La întrevedere a participat 
tovarășul Cornel Burtică, mem
bru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.

în semn de omagiu, dr. Fritz 
Hodeige a inminat șefului sta
tului român volumul „Nicolao 
Ceaușescu — Punctul de vedere 
românesc. Teze de politică na
țională și internaticn-ală*, apă
rut recent în editura „Rom- 
bach“. Este a doua carte pe 
care această editură vest-ger- 
mană a consacră țării noastre, 
activității conducătorului parti
dului și statului nostru, după 
lucrarea „Nicolae Ceaușescu — 
România pe drumul socialismu
lui*, tipărită în noiembrie 1971.

Înmînind lucrarea, dr. Fritz 
Hodeige a exprimat sentimen
tele de bucurie pentru

Federală Germania. Ea 
— a spus tovarășul 
Ceaușescu — într-un 
cînd relațiile dintre 

bună 
va 

ve-

Fritz Hodeige
blica 
are lcc
Nicolae 
moment . .... . __
țările noastre cunosc o 
dezvootare și sper că vizita 
evidenția noi posibilități în _ 
derea extinderii lor. Vizita are 
loc în condițiile cînd în Europa 
se accentuează cursul destinde
rii, cu citeva zile înainte de 
deschiderea conferinței pentru 
securitate și cooperare. Cu atît 
mai mult trebuie să spun că 
colaborarea de pînă acum din
tre statele noastre este o con
tribuție la acest curs al destin
derii, inclusiv la securitatea 
europeană.

Aș dori să remarc faptul că 
prin activitatea dumneavoastră 
de editor faceți cunoscute unele 
din preocupările României care 
sînt cuprinse în expunerile 
mele. Ați contrihuit in acest fel 
la dezvoltarea relațiilor dintre 
țările noastre, deci ați făcut un 
lucru bun pentru ambele state. 
De aceea — a spus tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — vă mulțu
mesc dumneavoastră și soției 
dumneavoastră. atiî pentru 
ceea ce ați făcut pentru cu
noașterea punctelor de vedere 
ale României, cît și pentru con
tribuția la dezvoltarea relațiilor 
dintre țările și popoarele noas
tre.

în continuarea întrevederii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a întreținut cordial cu oas
peții.

Ziaristul °/df Mau din R. F. Germania

întreaga 
deja un

mai pu- 
pentru

(Continuare tn pag. a Il-a)

PI LIPSCANI- comerț nou
vechi!

cu

Unii o găsiseră intere-

DRAGOMIR HOROMNEA

(Continuare în pag. a ll-a)

Reporter printre cumpărători

aplica vreodată, oare e

dar si unele năravuri
Lipscanii e o stradă, cum se 

spune, de mare vad comercial. 
Tocmai de aceea. în ultimii ani 
au fost redate comerțului noi 
spatii, în acest perimetru s-au 
renovat, amenajat și reintrodus 
în circuit numeroase magazine 
cu tradiție, ca și alte localuri de 
mare atracție. Raidul efectuat 
de noi a coincis, de altfel, cu 
darea în folosință a bazarului 
„Hanul cu tei“, o reușită a ar- 
hitecților, a edililor Capitalei. 
Lipscanii mai e și o stradă foar
te aglomerată. Tocmai de aceea, 
la fiecare capăt al ei, au fost 
instalate, la vedere, niște sem
ne de circulație: accesul tuturor

mașinilor interzis, firește, 
excepția celor car° transportă 
marfă pentru numeroasele ma
gazine de aici. Dar iată că o 
serie de mașini — fără șoferi ! 
— fuseseră parcate in plină zi 
de lucru fie la bordură, fie
chiar în mijlocul străzii. aș.a
cum se întîmpla cu I.M.S.-ul 
nr. 21—B—2030, cu autocamio
nul 21—B—3839. cu furgoneta 
21—B—8799 și cu încă vreo pa- 
tru-cinci autovehicule „ale ni
mănui". De asemenea, tot în a
ceastă vreme, sfidînd nerăbdarea 
cumpărătorilor care așteptau să 
intre în magazine, la 12 unități

comerciale din zona Lipscanilor 
se adusese marfă și autoca
mioanele baricadaseră, pur" și 
simplu, strada, așteptînd ,,de 
zor“ să se Îndure careva să le 
descarce

Cindva. se venise cu propu
nerea ca aprovizionarea să se 
facă în orele din afara progra
mului ” " w.................
saptă. Oricum, chiar dacă nu 
se va ----- ------------ - -
normal ca în zona Lipscanilor 
să se aprovizioneze, nici mai 
mult, nici mai puțin decit 12 
magazine deodată, unele chiar 
de același profil ? De altfel, mai 
sînt si alte deficiențe în organi-

zarea și desfășurarea comerțului 
din această zonă, fapt care, e
vident, nu țm pasul cu eforturile 
ce s-au făcut și se mai fac pen
tru îmbunătățirea și înfrumuse
țarea cadrului comercial al 
Lipscanilor.

Intrăm în magazinul „Lumea 
copiilor". Aglomerație excesivă, 
nervi de o parte și de alta, 
căldură, ventilație nulă..

— Aglomerația e explicabilă 
— este de părere tovarășa

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cretar general al Partidului 

Comunist Român, președintele 
Consil_iului Stat al Republicii
Socialiste România, a-primit, ioi 
după-amiază, pe Olaf Ihlau. co
respondent ]a București al zia
rului „Suddeutsche Zeitung", 
care apare la Munchen.

La întrevedere au fost de față

tovarășii Cornel Burtică, mem
bru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., și Constantin Mitea, con
silier al președintelui Consiliu
lui de Stat.

Cu acest prilej, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a acordat un 
interviu ziaristului vest-german.

NEOLITICA
de EDMOND NICOLAU

Pentru specialiști, statueta numită „Gînditorul" aparțin 
culturii Hamangia și se clasează prinlre minunatele exemple 
re ale artei neolitice din România. „Gînditorul", ca și statu 
ia feminină găsită împreună cu el, sînt opere de arta, car 
ne emoționează puternic și azi, după mileniile care s-au scur. 
de cînd un artist ne-a transmis peste timp acest mesa

Cu toată scurgerea mileniilor, arta sa este încă actuală r 
poate că timpul nostru este chiar mai propice la înțelegere 
mesajului lor artisjic, ca alte veacuri trecute..

Faptul nu trebuie să ne mire: fenomene simiiore au mai fo- 
cunoscute de istoria științei. Oare muzica lui Johan Sebastia 
Bach nu a fost complet uitată de urmași, trebuind ca Men 
delsohn Bartholdy să o redescopere ?

Dar aceste gînduri la arta acelor popoare care au locui' 
teritoriul României ne face să ne gîndim la destinele atît de. 
diferite pe care le-au cunoscut arta și știința.

Desigur, opera de artă, pentru a fi qustată, cere atît ur 
artist creator, cit și un subiect pregătit spre a înțelege arta 
mesajul ei. Despre consumatorul 
ritoriile noastre, nu putem avea 
creatori avem certitudini. Intilnim

(Continuare in

ooerelor de artă de pe te- 
decit bănuieli. Dar despre 
la ei puterea aceea unica

pas a H-al

ur.de
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■ - DIN cronica muncii patriotice

DIWAHȚIIIEAactivitatea patrioticaîși schimbă
Fete din clasa a IX-a a Școlii geneiale nr. 1^66 lucrează la o piesă a combinei Gloria C. 12. DE 0 VERSTA

Comitetul U.T.C. al sectorului 3 ACCENTE

să
vtnr 
din

Împreună cu tovarășul 
Viorel Fiaur, prim secretar 
al Comitetului județean 
Hunedoara al U.T.C.. par
curgem firul de apă al Ro- 
mosului. In locul nenumă
ratelor meandre încrustate 
în trupul cimpiei, a apărut 
o albie dreaptă, trasată 
parcă cu rigla, pe care apa 
curge domol spre matca 
Mureșului. Malurile, cură
țite de sălcii și bălării, au 
fost nivelate și suprainăl- 
țate, arătindu-se capabile 
să țină piept oricind pu
hoaielor. De o parte și de 
alta, sute de băieți și fete, 
înarmați c-u lopeți, hirlețe 
și tirnăcoape, lucrează cu 
hărnicie, inaintind rapid 
spre izvoare. Prezența pe 
aceste locuri intr-o zi de 
duminică a primului secre
tar al comitetului județean 
al U.T.C. nu este greu de 
explicat. La începutul pri
măverii, piriul a fost de
clarat șantier al tineretu
lui. Uteciștii din zona ora
șului Orăștie s-au angajat 
că vor lucra în mod volun
tar, duminică de duminică, 
pînă cînd va fi încheiată 
acțiunea de regularizare și 
taluzare a întregului piriu.

— Vom veni — preci
zează tovarășul Viorel Fa
ur ■ — de cite ori este ne
voie. Dar in nici un caz nu 
vom depăși data de 15 iu
nie. Pînă atunci trebuie să 
fie terminate toate lucră
rile. Ne așteaptă alte obi
ective, la fel de importan

te.
— Entuziasmul cu care 

se muncește, il completea
ză inginerul —Traian Simi
na, directorul Oficiului ju
dețean de îmbunătățiri 
fu^n^ciare, ne determină 
credem că uteci^tii se 
ține de corint : cinci
cei șapte km au fost deja 
terminați. Acum se dâ ul
tima bătălie...

Deși 2iua era fri
guroasă, pe șantier se a
flau aproape 1 000 de tineri 
de la școlile, Întreprinderi
le ș in^-^ituțiile din Orăș- 
tie și din satele învecina
te. O po^iune de cîteva 
sute de metri au luat-o in 
stâpînire elevii liceului 
„Aurel Vaicu“, c^'^uți de 
profesorii Delia Livescu și 
Imil Neamțu. Ilevi nu este 
suficient spus pentru că 
numai seara se găsesc in
tr-o astfel de ipostază. Di
mineața, muncesc in între
prinderile industriale așa 
că mulți dintre seraliști au 
venit pe șantier direct din 
schimbul de noapte.

Utecistele de la fabrica 
„Vidra" i-au impresionat 
pe toți cu ambiția de a se 
situa în frunte. întimplă- 
tor, am văzut, cum arăta 
dimineața porțiunea ce le-a 
fost repartizată. La plecare 
terenul devenise de nerecu
noscut: sălciile doborite fu
seseră încărcate in camioa
ne și transportate spre sat, 
gropile au fost umplute cu 
pământ, malurile îndrepta
te. întocmai cum prevede 
poatcu

— Cînd am început lu
crul — spunea la despărți
re Ilena Brîndușa — ne-am 
propus ca fiecare să talu
zeze cel puțin 30 metri pă- 
trați. Aruncind o —privire 
în jur, constat că au rea
lizat mai mult.
100 de uteciști de la „Vi
dra" am taluzat împreună 
aproape 4 000 mp de mal. 
Aș fi curioasă să știu 
au făcut ceilalți...

De bună seamă că și 
doream acest lucru, 
că n-am plecat de 
ing. Traian Simina 
cînd nu a întocmit situația 
centralizatoare. Cifra obți
nută — peste 14 000 mp — 
l-a impresionat plăcut 
pe el.

Lucrările plenarei Comitetului U.T.C. al sectorului 3 din Capi
tală au fost marcate de un moment festiv : decernarea drapelu
lui de sector fruntaș in activitatea de muncă patriotică comitetu
lui U.T.C. al sectorului 3 pentru activitatea depusă în anul 1972. 
In legătură cu acest eveniment am solicitat tovarășului Anghel 
Stelian. prim secretar al comitetului U.T.C. al sectorului, să ne 
prezinte citeva din realizările obținute.

„Mobilizați de organizațiile U.T.C.. sub îndrumarea organizații
lor de partid, animați de dorința de a transpune în fapte între
cerea Biroului C.C. al U.T.C. — „Tineretul — factor activ în înde
plinirea cincinalului înainte de termen" — tinerii din sectorul nos
tru au răspuns cu entuziasm la toate acțiunile inițiate, aducîndu-și 
contribuția la înfrumusețarea sectorului, a întreprinderilor, la co
lectarea metalelor vechi, a ambalajelor și deșeurilor, la obținerea 
unor importante economii. In aceste condiții, in mod firesc reali
zările din planul nostru au fost 'de peste 200 la sută la toți indi
catorii. Pentru anul acesta ne-am propus, in mod firesc, din nou 
îndeplinirea și depășirea planului 'a toți indicatorii. Numai pînă 
la 1 mai a.c. au fost colectate peste 1132 tone fier vechi (222.09 
la sută). 55.7 tone metale neferoase (218.5 la sută), au fost plan
tați 37 825 arbori (252.26 la sută), au fost realizate economii la 
foloșirea metalului in valoare de 564.976 lei (156.9 la sută) etc.

Aș menționa de asemenea organizarea unei tabere de muncă 
patriotică de vară unde 870 de elevi vor munci între 1 iulie — 15 
septembrie la amenajarea zonei de agrement Pantelimon II. aju
torul dat de tineri la construirea blocurilor pe șoseaua Pantelimon, 
amenajarea unui poligon etc. Doresc să menționez organizațiile 
U.T.C. ale uzinelor „23 August". ..Republica", „Electroaparataj", 
F.C.M.E. și apele care s-au evidențiat in toate aceste activități, 
cadru firesc de afirmare și J..-”’

în concluzie, apreciem că sînt 
îrdal^nririle ce ne revin ca sector 
rate din pila”.

promovare al tinerilor, 
create toate condițiile pentru ca 
fruntaș al Capitalei să fie ono-

A, GUȚAN

TINERII DIN BOTOȘANI
PE ȘANTIERELE

MUNCII PATRIOTICE
Numeroși tineri din Bo

toșani și-au început activi
tatea pe șantierele de mun
că patriotică de la Dorohoi, 
Trușești, Darabani și Bu- 
cecea. Printre obiectivele 
atacate se numără ștrandul 
Tineretului din Botoșani, 
satul de vacanță de la 
Agafton, fabrica de cără
mizi și exploatarea turbei 
de la Lozna, clădirea liceu
lui din Darabani.

O primă adresă HZ/NA
de vacantă

• UZINELE „SEMANATOA- 
REA". însoțiți de instructorul 
coordonator al practicii elevi
lor — tovarășul Ion Duicu — 
pătrundem în imensele hale. La 
atelierul de pinze găsim o gru
pă compactă de fete. Sînt eleve 
în anul IE — Liceul „Nicolae 
Bălcescu", ,de acum în II E" — 
ne corectează Gabriela Lungu. 
Adevărat. Ce știu să facă fetele 
din anul II E ? Lucrează la 
pînze transportoare pentru 
combinele C 1 și C 3, precum 
și la pînze pentru protejarea 
conducătorului combinei. Ceea 
ce fac este util, important și 
urgent: sînt piese de schimb

La mafina de filetat, Mihai Andreescu. anul III B — Liceul 
nr. 25 — este un ajutor de nădejde al muncitorului „titular'.

chiar pentru actuala campanie 
agricolă. Și are tangențe cu o
perațiile de lăcătușerie execu
tate in zilele de activitate teh- 
nico-produc^iv^ă.

în secția a VI-a a uzinei, la 
un fierăstrău circular, doi tineri 
urmăresc cu atenție mașina. 
Sînt Ion Neacșu, secretarul 
U.T.C. 
nescu, 
ceului 
țumițl 
nu s-a _____ .
tor atit de îndemînatec și dis
pus să învețe, al doilea este în- 
cîntat că pe lingă îndrumări 
capătă și dreptul de a munci 
independent cele 4 ore pe care 
le petrece în producție. Dar în
treaga secție este împînzită de 
elevi. Nu ca „privitori", nici ca 
„plimbăreți",. cum se mai petre
ceau lucrurile în urmă cu cît- 
va timp. Muncesc efectiv, 
pricepere și răspundere.

Uzina a asigurat în aceste zile 
locuri de practică pentru aproa
pe 250 de elevi ai liceelor 
„N. Bălcescu" și nr. 25, precum 
și pentru elevii clasei a IX-a ai 
Școlii generale nr. 166.

• LA FABRICA „PRECIZIA" 
ne-a fost greu să deosebim ele
vii Liceului „Ion Neculce" de 
muncitorii secției de strungărie. 
Numai după nuanța mai deschi
să a halatelor i-am descoperit 
pe elevii anului III D. Aici, ne 
spune tovarășul Justin Popescu, 
elevii se perfecționează în mî- 
nuirea mașinilor-unelte, în ve
derea examenului de atestare 
care le dă dreptul la profesarea 
meseriei alese. Cu cîteva zile în 
urmă acest atestat a fost con
ferit de către o comisie prezi
dată de inginerul șef Stelian 
Popescu unui număr de 21

cu atenție 
Ion Neacșu, 

al secției, și Liviu Io
elev în anul III al Li- 
nr. 25. Sînt foarte mul- 
unul de cellălal : primul 
așteptat să aibă un aju-

cu

de

Pe Lipscani - comerț noo
(Vnwri din pag. 7)

Ileana Roman, responsabila 
magazinului. Facem o vinzare 
de peste 80 000 lei pe zi, că a
vem tot ce-și dorește cumpără
torul. Zilnic sînt cel puțin 2 000 
de cumpărători și încă vreo 
10 000 care întreabă de una, de 
alta și apoi pleacă.

Ne manifestcm surprinderea : 
cum se împacă afirmația că 
magazinul e aprovizionat cu de 
toate, cu cealaltă afirmație, 
conform căreia, zilnic, circa 
10 000 de oameni intră, întreabă 
și... pleacă fără a cumpăra 
ceva ? E greu de crezut că a- 
tîția oameni intră într-o unita
te comercială din plăcerea jsau 
mania) de a pune întrebări.

Tot aici, aflăm că. uneori, 
gestionarele manifestă iritabili- 
tate, mergind pînă la jignirea 

'cumpărătorilor. Așa s-a întîm- 
plat, recent, cu tînăra Lumi
nița Iordache, aflată într-o dis
cuție, dincolo de limitele civi
lizației, cu unul dintre cumpă
rători. Mai mult, în momentul 
cînd cumpărătorul a dorit să 
se adreseze responsabilei. Lu
minița Iordache a chemat o 
colega, prez«ntînd-o drept șefa 
unității.

— V-am ruga să n-o populari-

za ți, intervine adevărata res 
ponsabilă a magazinului 
tlnără destoinică, frur.ts: 
muncă. E drept, u 
nervoasă, dar și-a 
greșeala, a plătit ș 
deci a ispășit...

A fi fruntaș în munc. 
un uterist destoinic — c 
este prezentată L.I. — 
seamnă insă a face raba' 
vilizația muncii, a brus; 
cumpărător, a-l expedia 
meni departe de a fi -* 
către alte magazine, i 
lui nu-i place un artic 
1-1 prezinți.

De fapt, cumpărătci 
stăm de vorbă ne-au 
tat și alte abateri similare. 
mele gestionarelor 
însă reținute, întfu 
cusoanele, a căror

E o 
în 
și

untașă 
ieori e 
recunoscut 
o amendă,

dacă t 
col pe

ii cu 
mai ■el«- 

Nu- 
fost

, e
_______ _ e 
obligatorie, se păstrează în bu
zunar sau în sertare.

La casele de marcat ale 
Complexului de autoservire 
„Hala Piața Unirii", aglomera
ție și mai mare decît pe Lip
scani. Din 24 de case. 13 sint 
închise. Se așteaptă la rînd, u
neori peste jumătate de oră. 
După ce treci de „furcile cau
dine", ajungi, norma!, la ieșire. 
Aici, două salariate ți șe uită 
una după alta în poșetă, în sa-

n-au 
cît. aici, 
purtare

Noi, cei

mănincă legume și fructe ! Aceasta 
au dispus închiderea in

Intrucit. se pare. timpul cumpărătorului nu con
tează, descărcarea mărfurilor poate intirzia și 

■jumătate de zi. Cînd nu se potrivește, se mai 
nimerește.

Lunea nu se
o fi opinia celor care .
ziua de luni a tuturor magazinelor și chioșcuri

lor de specialitate ?
Foto : O. PLIC AN

A. bALGRADEAN e scor de handbal, ci numărul caselor închise la 
Complexul „Hala Piața Unirii".

a:
.a1 la

în ser. 
u mî’_i 
da-te un 
ițit: de 
, de ce 

.-.tra-;

Ca în fiecare an, 
pe vremea aceasta, 
sftrștul școlii și al 
vieții de elev este 
ins^ițit de apariția 
unui element intrat 
de ^^‘m în obișnu
ință : tabloul pro
moției absolvente. 
In București, din 
păcate, expunerea 
acestor tablouri în 
vitrinele unor m^- 
gazine care ocolesc 
de obicei bulevar
dele centrale trece 
deseori aproape 
neobservată, insă în 
orașele de provincie 
ele se etalează im
punător, in plin 
centru, oprind in
stantaneu în fața lor 
privir^l-e și pașii 
trecătorilor și reco- 
mandîndu-se, pen
tru o vreme, drept 
adevărate eveni
mente în viața lo
calităților res’pec^^i- 
ve. Obicei frumos, 
izvorît poate din a
celași repertoriu de 
inst^mente ajută
toare din care —face 
parte și albumul cu 
amintiri, tabloul 
prom^^iei depășește^ 
totuși semnificațiile 
Unui simplu gest de ' 
natură sentimentală.

îmi amintesc, de 
exemplu, și-l mai 
păstrez încă, tabloul 
pe care l-am făcut 
eu însumi, împreu
nă cu colegii de 
clasă, la terminarea 
liceului, și pe care 
l-am reproidus apoi 
în fotocopii, pen
tru fiecare. Nici
n-ar putea fi uitată 
scena în care a
ceeași haină, cea 
mai bună, era îm
brăcată pe rtnd de 
fiecare din noi, iar 
cravata — și 
ceeași — era 
trivită febril 
guler, pentru 
țepeni ctteva 
m scaunul

cit mat ales nerăb
darea : „Noi slntem 
cei care pornim mai 

depart e“.
Nu de mult, aflîn- 

du-mă într-o țară 
socialistă, am fost 
martorul unei scene 
inedite pentru mine 
dar întrutotul obiș
nuită pentru locui
torii acelui oraș. 
Pe străzile sale au 
apărut, într-o dimi
neață, absolvenții
mai multor școli 
încolonați, în frun
te cu orchestra șt 
cu tabloul promo
ției lor. Coloana se 
mișca într-o defila
re lentă, în ritmul 
orchestrei, acompa
niat de înseși voci
le elevilor, iar dru
mul acesta de pe o 
stradă pe alta, de la 
o școală la alia, pe
trecut de pe mar
gini de ztmbetele 
și aplauzele spec
tatorilor ocazionali, 
a durat pînă spre 
ora prințului. Acest 
nou obicei, care îl 
prelungește pe cel 
al imortalizării mo
mentului într-un ta
blou al promoției, 
este poate încă mai 
expresiv pentru ceea 
ce vrea să 
o asemenea clipă 
unică, pentru suges
tia pe care o con
ține, Acea că dru
mul de la o stradă 
la alta semnifică 
fapt trecerea de 
o etapă Ia alta.

Sfîrșftul școlii 
al vieții de < 
presupune, deși,, 
despărțirea de

absolvenți care au devenit ast
fel și lăcătuși (13), strungari 
(3), sudori (3) și frezori (2). 
După bacalaureat își vor mai 
susține calificarea alți 27 strun
gari, 35 lăcătuși, 4 frezori, 4 

. desenatori tehnici și 25 steno
dactilografi.

• ÎNTREPRINDEREA POLI
GRAFICA „INFORMAȚIA"
și ea un loc de practică pentru 
un număr însemnat de elevi. Se 
aflau la lucru în ziua raidului 
nostru la zețărie, la linotipe, la 
secția de confecționat coperți.

• Seriozitatea cu care se muncește 
începe chiar de la intrarea in 
întreprindere : elevii își au fi
șele lor de pontaj. se ține o evi
dență strictă a muncii efectuate, 
produsele lor sînt produse reale 
și nu simple exerciții.

• NUMEROȘI ABSOLVENȚI 
Al LICEULUI „ION LUCA CA- 
RAGIALE" și-®u trecut cu bine 
examenele de atestare : 75 au 
devenit electricieni montatori, 
26 desenatori tehnici, 66 — lă
cătuși, 67 — confecționeri și 44 
— LricoLeri. Pentru cei care do
resc să intre în producție, între
prinderea ce patronează școala, 
I.I.S. Automatica, le asigură 
locurile. în atelierele școlii 
colegii lor mai mici continuă 
munca, în aceste săptămîni de 
practică, Ia confecții, tricotaje, 
la bancurile de construcții me
talice, montaj, electrotehnică și 
mecanică fină. Remarcabil este 
faptul că producția globală a 
elevilor liceului s-a ridicat în 
acest an școlar la 2 765 000 lei.

O primă concluzie la acest 
prim raid pe la locurile de 
practică : unitățile economice 
care patronează școlile și-au 
luat rolul in serios, asigurînd 
elevilor posibilitatea să-și va
lorifice în producție cunoștințe
le și deprinderile dobîndite pînă 
în prezent. Dar și elevii tratează 
cu toată seriozitatea munca ce 
le-a fost încredințată. Discutînd 
cu ei, au apreciat foarte pozitiv 
recentele reglementări potrivit 
cărora zilele de muncă din ate
lierele școlare sau secțiile uzi
nale, desfășurate pe parcursul 
anilor de studiu, se pot materia
liza în atestate de calificare.

marieta vidrașcu 
calin stanculescu 
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S* 
se

grafului. Așa cum 
nu poate fi uitat 
nici angajamentul, 
caligrafiat minuțios 
in josul tabloului — 
„Ne vom revedea 
în anul...*" — și pe 
care nici nu l-am 
mai respectat de 

aWfee.
Indiferent insă 

dacă aceste întîlniri 
promise se mai pro
duc după 10, 15 sau 
20 de ani — 
multe din ele
țin totuși — mi se 
pare că sensul „ 
care ii propune ta
bloul promoției nu 
este în primul rînd 
acela de auxiliar al 
memoriei, ci unul
de angajament pen
tru *
Anii 
chiar 
ierea ,
implică ideea de 
bilanț, nu se con
fundă cu virsta re
trospectivelor ; re
memorările și linia 
pe care o tragem 
dedesub’tul opera
ției de adunare sînt 
rezervate și ele 
pentru o perioadă 
a— vieții, dar într-o 
altă vîrstă, mult mai 
tîrzie. Acum, amin
tirile trăiesc intens, 
se consumă la 
timpul prezent, iar 
bil^n^ul este mult 
mai bogat dacă î 
reportezi la proiec
tele de viitor, la 
tot ceea ce vrei să 
reallzezi de acum 
încolo. De aceea, de 
cî’te ori trec prin 
fața unui tablou a- 
așezat tn prim-pla- 
nul unei " '

ooj^iit^^e^, 
tn ztmbefele 
genice ale proaspe
ților absolvenți nu 
a^ît remarca ienti- 
mental-nostalgică : 

„Noi stntem cei care 
am terminat școala",

pe

mai departe, 
adolescenței, 
dacă tnche- 
unei etape

vitrine 
citise 
——o-

de 
la

fi 
else

îg-ur. 
. . ' o

rîrstă, de arm ado- 
ler-cenței, da- flutu
rarea din te
facr grăită. veete
umăr, de re r 'SpJ 
deja -etc.sied^i a?

ea a
po- 
sub 

a in- 
clipe 
foto-

lacăte: lunea nu se lucrează I 
Dacă vrei să cumperi așa ceva, 
trebuie să-i cauți pe particula
rii din piețe. între timp, în vi
trine se vestejesc mormane de 
legume, se decreciază sute de 
kilograme de- fructe, pregătite 
de duminică pentru... șmarți. 
Oare n-a sosit încă timpul să ia 
cineva măsura ca măcar o par
te din aceste magazine și chioș
curi să fie deschise și lunea ? 
De ce să se lucreze duminica în 
toate, iar lunea nici într-ur/ul? 
Oare lunea este in concepția 
gosp.odarilor Capitalei, zi de 
post ?

La această situație contribuie, 
din păcate, și obiceiul un-ora de 
a „pasa" responsabilitățile _de 
colo, colo : la unele consilii 
populare ale sectoarelor ni se 
soune că de unele magazine 
răspunde Ministerul Comerțului 
Interior, țla Consiliul popular 
al Capitalei sîntem informați 
că de comerț răspund în special 
sectoarele, iar în alte părți, că 
întreprinderile agricole de stat 
sînt suverane in magazinele lo
de desfacere a produselor.

a- 
su- 

gatoriu a
i pachetul 

ș.ampi- 
ce-i cu 
mai de- 
tovarășa 

place 
■ompt: 
bil
lie <a-- 
re din-

D. MATALA

et^ă, sc-o-tocesc
■ pînă ia cot, 
l intero 
unde ai 
nu ți-ai
lămîile,

pi a să și așa 
întrebăm pe 

dacă-i 
nsul e pi 
e. E peni 
•e lucrur 
in fiecai 
tor De aseme- 
K-ta ne și jig- 

Nu o data a
. cauza, 
cule cu

Să fiu sincei 
place să fiu perche- 

magazinele cu au- 
in care intru. Aceas- 
e o pată pe obra- 

țului.
Citeva minute mai tîrziu, di

rectoarea complexului, tovarășa 
Elena Cc^anu, ne explică :

— Nu toți salariații noștri sînt 
atenți, nu toți dovedesc respon
sabilitatea 
timp, mai 
tori care _
mărfuri. Din păcate, printre ei 
sînt și tineri, unii cu venituri 
frumoase, ca ingineri, medici, 
chiar avocați, oameni cu munci 
de răspundere. Avem și un fel 
de* „Mrte neagră" a celor des- 
coperiți și deferiți organelor de 
anchetă penală. Printre alții, 
acolo sint notați Niculina Bone- 
grea, din strada Sistești nr. 5, 
Gheorghe Vidu. de la întreprin
derea Energo -OMutrucția, Pe
tre Bibac, de la Uzina „Auto
buzul". Aurelia Lungu. de la 
o fabrică de confecții, merceo
logul Francisc Croiac, din ca
drul Ministerului Industriei
Grele, asistenta medicală Viori
ca Bușilă, inginerul Marian
Marcu-Berejnoiu, Maria Mă
noiu, din Direcția comercială a 
O.C.L. „Textila II", farmacista 
Felicia Andronescu, de la Far
macia nr. 41. Oare cumpărăto
rii nu sînt, așadar, responsabili 
de civilizația comerțului ? Doar 
comerțul e o relație firească 
între vînzător și cumpărător, 
ambii sînt implicați în buna lui 
desfășurare. Deocamdată, mă
sura cu „uitatul în servieta o
mului" o vom menține. Dar, 
n-avem ce face, atîta timp cit 
mai există cumpărători care se 
dedau la asemenea acte anti
sociale. Iată de ce susținem că 
fiecare dintre cumpărători, opi
nia publică, ne pot ajuta în a
cest sens, manifestînd vigilență 
și combativitate, atunci cînd 
este cazul.

Ni se mai vorbește, aici, des
pre recalcitranța unor gestio
nare tinere, ca Georgeta Bitner, 
Elena Pasou, Rodica Drăguțes- 
cu, Gherghina Dumitru, despre 
Maria Ochenatu, care lipsește 
invariabil vinerea, sîmbăta ti 
lunea, despre „disciplina" ca- 
sier&or, dintre care zilnic na 
vin la lucru 10—16 persoane, 
despre Elena Hariton, care a
tunci cînd vine la serviciu, îsi 
găsește mereu cite un cunoscut 
cu care stă la taifas. De ase
menea, ni se vorbește despre 
eforturile organizației U.T.C.. 
ale tec-eLa-ulul său. Eugen 
Cristea. de a așeza disciplina 
salariaților pe făgașul cel bun, 
așezare care, totuși. întîr^z^i^.

în sfîrșit, luăm la rînd maga
zinele și chioșcurile de legu- 
me-fructe din diferite puncte 
ale orașului. E luni. Peste LoL,
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cuvenită. în același 
există și cumpără- 
sustrag sistematic
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„CUPA LA CICI^ISM
la Bacău, _ s-a dat star

tul celei de-a 
cursei cicliste 
care reunește, 
tieri din R.F. ___. _ .....
nia. Ungaria și Romania. Pri
ma etapă s-a desfășurat pe ruta 
Bacău — Buhuși — Piatra Neamț 
— Roman — Bacău (140 km) 
și a fost ciștigată de polonezul 
Jenus Sekscinski in 3h 29*10”, 
urmat de Rudolf Menne (Dus
seldorf) și de Petre Dolofan, 
(Steaua — București). In ace-

XVTII-a ediții a 
„Cupa Voința", 

in acest an, ru- 
Germania. Polo-

lași timp cu învingătorul a so
sit un pluton format din 13 ci
cliștii.

Astăzi are loc 
contracronometru __ _____
Bacău — Secueni — Bacău, pe 
distanța de 30 km, iar după-a- 
miază etapa a IlI-a Bacău — 
Adjud — Gheorghe Gheorghiu- 
Dej — Bacău (147 km).

etapa a Il-a 
individual

• • •Campionii 
„joventișiilor, 

fotbaliștii
Petrolului

Arta neolitică
(Urmare din pag. I)

de exprimare, de esenția^are caracteristica marilor creatori. 
Fie că este vorba de liniile șl culorile savant și rafinat armo
nizate ca în ceramica de Cucuteni, fie câ este vorba de sta
tuetele antropomorfe, peste tot întîlnim suflul artei. Cum se 
face câ din această îndepărtată negură a timpului omul a 
reușit să creeze atît de reușit ? Poate că au existat unele 
modele mai vechi care s-au pierdut. Dar poate că este vorba 
de o putere de exprimare mai apropiată de posibilitățile 
native ale omului.

Știința cere un lung 
a datelor sensibile. De 
științifică este un lung 
apune și in realitate e __ __ __ t
lenii au trebuit omenirii spre a crea 
merelor, geometria, fizica cuantică !

Dar diferențele dintre artă și știință se manifestă și în 
multe alte domenii. Este vorba despre puterea diferită de : 
emoționare a celor două forme de exprimare, ca și despre ' 
posibilitățile diferite de creare și de consumare a acestor | 
activități.

în general, opera de arta este aproape universal accesi
bilă - cel puțin în formele ei uzuale. Orice om normal simte 
farmecul cintecului, al poeziei. Dar frumusețea unei teoreme 
scapă la atîția. Este necesar un lung travaliu de pregătire a 
intelectului, pentru a înțelege știința.

In afarâ de aceasta, mai apar diferențe și din alte puncte 1 
de vedere. în istoria sa, știința a cunoscut nenumărate teorii 
care au fost abandonate. Și nimeni nu se mai interesează - : 
și de ce s-ar interesa ? - de teoria flogisticului, sau de con- I 
cepția heliocentrică. Din contră, de la început arta a creat î 
opere valabile oricînd, în orice moment.

Mă uit încă o dată la statuetele antropomorfe din cultura 
Vinca-Turdaș, ca și la cultura Vâdastra. A adus oare multa 
soluții noi și valabile arta contemporană ?

E curios, dar aceste statuete au pentru mine un mesaj au
tentic, în timp ce adesea creațiile unor sculptori contempo
rani mi se par doar căutări, numai în parte reușite Pentru că 
în arta neoliticului există elemente ce amintesc de geniul lui 
Moore, ca și de cel al lui Broncuși - spre a numi doi dintre 
cei mari printre cei mai mari.

Istoricii fixează la mileniul VI î.e.n. începuturile acestei 
arte. Dar, timpul este indiferent in materia pe care o dis
cutăm. Arta neoliticului românesc este o artă puternică, ma
joră, care și astăzi poate fi subiect de admirație, de mediia- 
ție, ca și de inspirație.

travaliu de observare, de transcedere 
la ceea ce vedem, pînă la realitatea 
drum. Vedem cum Soarele răsare și 
vorba de rotația Pămîntului. Cite mi

a aritmetica, teoria nu-

• Joi la Londra în sferturile
de finală ale turneului interna
tional de tenis de la „Queen's 
Club", campionul român Ilie 
Năstase l-a învins cu 6—0, 6—3 
pe egipteanul Ismail El Shafei. 
Australianul Davidson a obți
nut o surprinzătoare victorie cu 
7—5, 6—3 in fața compatriotu
lui său John Newcombe. Alte 
rezultate : Taylor (Anglia) — 
Drysdale (R.S.A.) 6—3, 6—3 ;
Metreveli (U.R.S.S.) — Fassben
der (R.F. Germania) 6—4, 6—2.

• Continunîndu-și turneul in 
Europa selecționata de fotbal a 
Braziliei, campioană a lumii, a 
jucat joi la Moscova în compa
nia reprezentativei U.R.S.S. 
Fotbaliștii brazilieni au obținut 
victoria cu scorul de l—0 (0—0) 
prin punctul marcat în minu
tul 67 de Jairzinho.

• Tn cadrul 
nic de fotbal 
de tineret, joi 
pa Iugoslaviei
rul de 3—1 (2—0) reprezentativa 
României.

In prima zi. Iugoslavia între- 
cuse cu 1—0 Grecia, iar Bulga
ria învinsese cu 2—0 Turcia.

turneului balca- 
pentru echipele 

la Priștina, echi
a învins cu sco-

S-a co^e^met și ultimul
act al e%mpt^^^:nlui de fotbal 
ai etnipefor de tiner::-r;z?rve, - 
victoria -eve=.:r.d. oe merit, 
„juventtstiiorf de la F.C. Pe
trolul—Ploiești, care s-au dove
dit cei mai cMnsLanti pe tot 
parcursul comp-etiți*i. în sezo
nul de primăvară, ei au acu
mulat același număr de puncte, 
19, ca și în tur, cînd au termi
nat pe locul 1. la egalitate cu 
Dinamo. în retur, .«ut^t^îș^l^ii* 
ploieșteni au obținut opt vic
torii, trei meciuri — ax termi
nat la egalitate și a- cunoscut 
patru eșecuri.

Așadar, după ce In sezonul 
trecut au ocupat lol o poziție 
fruntașă în clasament, ’.ocul 4. _ 
cu 38 de puncte, acum tinerii 
fotbaliști de la F.C. Petro lud. 
cuceresc titlul de campicr.i, cla- 
sîndu-se pe prima &azltie. cw 
38 de puncte. Locul secjnd în 
clasamentul final îl ocună Di
namo. cu 37 puncte, campioana . 
de anul trecut „L” Cluj ocuoă > 
poziția a 4-a, cu 35 puncte. Pe 
ultimele trei 'ocuri se află Ra
pid (locul 14, — anul trecut a 
ocupat poziția a 6-a). Jiul " 
cui 15) și C.F R. Cluj (locul

NICI 0 ABDICARE
(Urmare din pag. I)

ghe Cocioabă, Dumitru Mogc- 
— cu realizări peste media de
pășirilor de normă amintite, lu
crează deja în contul zilelor de 
la sfîrșitul acestei luni.

— Gum a fost posibilă înre
gistrarea unui astfel de ritm ir 
condițiile în care sarcinile d- 
plan aferente acestui an sin' 
cu 12 la sută mai mari decît în 
1972 ? îi Întrebăm pe doi dintre 
uteciștii fruntași ai secției.'

— Explicații sînt mai multe 
Una ar fi că fiecare a înțeles 
că a munci bine, a te îhcadr? 
intr-o „viteză de înaintare" 
bună este indispensabil pentru 
îndeplinirea cincinalului înain
te de termen — ne «pune Nico- 
lae Gabor. Pe de altă.parte. a
daugă Gheorghe Cocioabă, s-au 
căutat și s-au găsit soluții a
decvate pentru a diminua pe 
cit posibil timpul de staționare 
al utilajelor, staționare deter-

(lo-
16).

de-minată adeseori de diverse 
fecțiunj intervenite „pe nepusă 
masă'................................... ...

La 
vom 

. zația 
rul" 
viză ,
cunoscută ca atare fără să fie 
afișată neapărat pe un perete, 
deviză care spune ..nici un ră- 

«bat la calitatea muncii fiecă
ruia dintre noi". Așa incit nu-i 
de mirare că tinerii muncitori 
caută și reușesc să-și execute 
repede dar și ireproșabil ope
rațiile ce le revin, gîndesc a
supra muncii lor. își perfecțio
nează mereu cunoștințele profe
sionale. spun „nu" lucrului de j 
mîntuială, demonstrînd în a- " 
cest fel — productivitatea mun
cii a crescut cu 1 000 de lei oe 
fiecare muncitor față de 1972 
— că se poate, că între . mult 
și bine se poate stabili o depli
nă concordanță.

" la instalația electrică. 
cele spuse de interlocutori 
adăuga că aici. în organi- 
motor a uzinei „Tracto- 

din Brașov, există o de- 
cunoscută și mai ales re-
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DIN INFORMĂRILE . APROBATE DE PLENARA C.C. AL P.C.R. DIN 18-19 IUNIE 1973
Cu privire la

Rezultatele aplicării măsurilor stabilite de Plenara
C.C. al P.C.R. din februarie-martie a.c. in legătură cu
* I «ivp • u •• I» •Iul»» • •îmbunătățirea organizării activității economico-sociale

Cu privire la.

Efectivul și compoziția partidului, selecționarea, 
pregătirea și promovarea cadrelor din nomenclatura 

organelor de partid
Plenara Comitetului Centra] 

al partidului din februarie - 
martie a.c. a stabilit un com
plex de măsuri menite să pună 
mai puternic în valoare resur
sele de care dispune economia 
noastră națională pentru per
fecționarea continuă a organi
zării vieții sociale și, pe acest 
fundament, ridicarea pe trepte 
superioare a societății noastre 
socialiste.

Transpunlnd în practică di
rectivele Congresului al X-lea 
și hotărîrile Conferinței Na
ționale a partidului, în ultimii 
ani s-a desfășurat o intensă ac
tivitate de perfecționare a or
ganizării și conducerii vieții e- 
conomico-sociale. corespunzător 
cerințelor noii etape istorice in 
care se găsește România, o 
dată cu trecerea la făurirea so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate.

Subliniind ideea centrală a 
măsurilor stabilite de Plenara 
C.C. al P.C.R. din februarie- 
martie a.c., tovarășul Nicolae 
Ceaușescu arăta că scopul aces
tora „este apropierea conduce
rii de unitățile de bază. înlă
turarea verigilor și treptelor 
intermediare, deplasarea în mai 
mare măsură a specialiștilor 
spre producție, unde se hotărăș
te dezvoltarea economică a ță
rii".

Hotărîrile Conferinței Națio
nale a P.C.R. și ale Plenarei 
C.C. al P.C.R. din februarie- 
martie a.c., aplicate prin decre
te ale Consiliului de Stat, au 
condus la reglementarea în mod 
unitar — pe baza unei concepții 
științifice — a normelor de or
ganizare a ministerelor și a ce
lorlalte organe centrale, a struc
turilor organizatorice tip și a 
normelor de structură pentru 
centrale și întreprinderi, iar în 
cadrul acestora a compartimen
telor de lucru — secții, atelie
re, laboratoare, direcții, servi
cii. birouri etc. Importanța deo
sebită a acestor măsuri rezidă 
în aeeea că au creat condițiile 
necesare pentru simplificarea 
formelor de organizare, facili- 
tîrC pe această cale procesul 
de apropiere a conducerii de 
producție, precum și raționali
zarea unor structuri greoaie 
care generau birocratism, for- 
mularistică. împingeau la su
pradimensionări organizatorice 
și paralelisme.

Punerea în practică a hotărî- 
rilor Plenarei C.C. al P.C.R. din 
februarie-martie a.c., a preve
derilor decretelor Consiliului 
de Stat ne îndreptățesc să a
firmăm cu toată tăria că ele 
vor constitui un factor puter
nic de mobilizare a capacității 
creatoare și hărniciei întregu
lui popor in vederea realizării 
înainte de termen a planului 
cincinal, pentru accelerarea 
dezvoltării economico-sociale a 
României.

Măsurile luate în vederea 
creșterii operativității la nive
lul conducerii ministerelor și 
a] celorlalte instituții centrale, 
s-au finalizat prin reducerea 
a 118 posturi de adjuncți de mi
niștri, secretari generali și asî- 
milații lor.

Totodată, în scopul apropierii 
conducerii ministerelor de acti
vitatea de producție s-a luat 
măsura ca un număr de 22 ad
juncți de miniștri și secretari 
generali să îndeplinească și 
.funcția de directori generali ai 
unor mari centrale industriale, 
sau unități asimilate acestora.

Tovarășul Ion Pățan. vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri. a primit, joi după-amia- 
ză, pe ministrul de stat la Mi- 
riș:eruI Afacerilor Externe și 

.al Commonwealthului al Marii 
Britanii. Julian Amery, care ne 
vizitează țara la invitația Mi
nisterului Afacerilor Externe.

Cu acest prilej, au fost abor
date probleme de interes reci
proc vizind dezvoltarea relații
lor economice dintre cele două 
țări.

★

în aedeași zi, Julian Amery 
a fast primit de George Maco- 
vescu, ministrul afacerilor ex
terne.

S-au discutat probleme ale 
relațiilor bilaterale și unele 
probleme 1r:etrațiorale de in
teres comun.

Seara, ambasadorul Marii 
britanii la București a oferit o 
-ecepți’ în onoarea ministrului 
':b-l:aric.

în cadrul manifestărilor pri
lejuite de „Luna de soIiCatita:e 
u lupta poporului coreean" la 

ambasada R.P.D. Coreene din 
București a avut loc, joi, o 
conferință de aresă. Cu acest 
prilej, ambasadorul Li Min Su 
i vorbit pe larg despre lupta 
poporului coreean pentru unifi- 
area irden^nCentă, pașnică și 
lemocralică a țării, a relevat 
■''orturile și propunerile Parti
dului Muncii din Coreea și gu- 
etrqlu1 R P.D. Coreene pentru 

promoxarea dialogului între

Avînd in vedere necesitatea 
con^ntrării, specializării ți co
operării în producție, a creării 
unor unități economice puterni
ce, complexe, care să asigure 
o înaltă eficiență economică, s-a 
efectuat o reorganizare a cen
tralelor industriale și întreprin
derilor. care a cuprins : coma
sarea de centrale și redistribuiri 
de întreprinderi intre centrale, 
reducerea substanțială a numă
rului de centrale, comasarea 
unor întreprinderi mici. în a
ces: fel, numărul centralelor 
industriale s-a redus de ia 207 
la 99. iar al întreprinderilor și 
unităților cu personalitate ju
ridică din subordinea ministe
relor și centralelor de la 5 400 
la 3 600. S-a redus, de aseme
nea. cu 670 numărul secțiilor 
de producție. In același timp, 
s-a continuat acțiunea de con
stituire a centralelor pe struc
tura întreprinderilor celor mai 
reprezentative din componența 
lor, numărul centralelor orga
nizate în acest fel reprezentind 
80 la sută din totalul centrale
lor industriale.

Punerea în practică a norme
lor unitare de structură a avut 
ca efect comasarea acelor direc
ții generale sau direcții, servi
cii si birouri. în care o serie de 
probleme se tratau parțial, 
iar finalizarea lor se făcea 
in alte compartimente. Din 
evaluarea efectuată pe baza 
rezultatelor cunoscute, numă
rul direcțiilor generale din 
ministere și alte organe centra
le de stat s-a redus de la 112 Ia 
31, iar rumiru] direcțiilor s-a 
redus de la 460 la 310. Totoda
tă, s-a redus simțitor numărul 
serviciilor și al birourilor djn 
ministere și anume de la 2 400 
la 1 400. iar din centrale, 
întreprinderi și alte unități de 
la 43 400 la 20 600.

Ca rezultat al aplicării pre
vederilor decretelor Consiliului 
de Stat, s-au redus peste 146 000 
posturi tehnice, economice, d* 
altă specialitate sau adminis
trative în ministere, alte orga
ne centrale de stat, centrale 
industriale, întreprinderi și in
stituții. personalul respectiv fi
ind îndrumat spre activități 
productive sau spre dife-ite 
forme de calificare

Prin restrîngerea numărului 
de trepte ierarhice, a comasă
rii si diminuării numărului de 
unități și compartimente, in 
ministere și celelalte organe 
centrale de stat, numărul pos
turilor de conducere s-a redus 
de la 3 950 la 2 300, iar în cen
trale. întreprinderi și celelalte 
unități de la 142 000 la 102 000.

în ceea ce privește personalul 
de execuție de speci-alitate și 
administrativ, precum și perso
nalul de deservire, reducerea a 
fost de 1 370 posturi în ministere 
și de 103 600 in centrale și în
treprinderi.

Personalul devenit disponibil 
prin organizarea mai rațională 
a structurilor a fost îndrumat 
spre activitățile de producție, 
cercetare și proiectare, asigu- 
rîndu-se fiecăruia un Ioc de 
muncă potrivit specialității și 
pregătirii sale.

Un număr important de in
gineri și alți specialiști care lu
crau în aparatul cprtral al mi
nisterelor economice au fost 
îndrumați în întreorinderi noi 
sau în județele unde se resimte, 
cel mai acut, lipsa cadrelor de 
specialitate.

In celelalte domenii de acti
vitate — învățămînt, sănătate, 
financiar-bancar și altele —

Nord și Sud. In încheiere, el 
a exprimat recunoștință Parti
dului Comunist Român, guver
nului și poporului român, pen
tru sprijinul activ acordat lup
tei drepte a poporului coreean.

Joi după-amiază. a avut loc 
în sala mică a Palatului Repu
blicii Socialiste România un 
simpozion cu tema „Contribu
ția României la întărirea păcii, 
prieteniei și cooperării I.:-’ 
popoare", organizat de Comite
tul Național pentru Apărarea 
Păcii și Consiliul Culturii și 
Educației Socialiste.

îr încheiere, cei prezenți au 
vizionat filmul documentar pri
vind vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in Olanda și ur film 
artistic.

Joi a sosit in Capitală Libia 
de Moya, secretata Federației 
femeilor cubaneze, și Idalia 
Gonzales, membră în comisia 
de relații externe Ja organizației, 
care, la invitația ^^nsiliului 
Național al Femeilor din Repu
blica Socialistă România, vor 
face o vizită de prietenie și 
schimb de experiență in țara 
noastră.

Joi s-a înapoiat în Capitală, 
acad. dr. Vasile Malinschi, gu
vernatorul Băncii Naționale a 
Republicii Socialiste România, 
care a participat la cea de-a 
43-a Adunare Generală a Băn
cii Reglementelor Irtetrațiora- 
le, desfășurată la Basel. 

prin aplicarea normelor de 
structură unitare, s-a obținut 
pe de o parte reducerea apara
tului funcțional, iar pe de altă 
parte trecerea unui număr în
semnat de specialiști, din func
țiile administrative în activită
țile pentru care s-au pregătit și 
unde vor putea depune o muncă 
în măsură să le aducă satisfac
ția afirmării și împlinirii lor 
profesionale.

în domeniul sănătății se va 
reâliza o întărire a asistenței 
de medicină generală îndeosebi 
în mediul rural, prin sporirea 
numărului de medici ce vor 
lucra in unitățile sanitare de la 
sate, creîndu-se astfel posibili
tatea ca medicii specialiști să 
lucreze direct în dispensarele 
comunale.

în sistemul financiar-bancar, 
printre măsurile aplicate men
ționăm restrîngerea numărului 
de unități, prin asigurarea în 
localitățile mici a operațiunilor 
de către o singură unitate, in
diferent de banca centrală de 
care aparține.

Totodată, s-au identificat spa
țiile devenite disponibile, ca 
urmare a aplicării normelor 
unitare de structură, din minis
tere, centrale industriale, între
prinderi și instituții și s-au 
stabilit măsuri pentru folosirea 
judicioasă a acestor spații. în 
urma acțiunilor întreprinse a 
rezultat o suprafață disponibilă 
de peste 260 000 mp. care a fost 
repartizată pentru cămine de 
tineret și studenți. locuințe, ac
tivități de producție sau comer
ciale. cămine și grădinițe pentru 
copii sau alte utilități publice.

S-au luat măsuri pentru des
ființarea posturilor telefonice 
aferente personalului redus, re- 
zultînd o diminuare de peste 
10 000 posturi telefonice în mi
nistere. centrale, întreprinderi 
$i instituții, urmînd ca aceste 
disponibilități să fie puse la 
dispoziția publicului.

De asemenea, ca efect al îm
bunătățirii structurilor organl- 

. zatorlce. parcul d= autoturisme 
al unităților respective s* va 
diminua cu 4 700 bucăți.

Din controalele efectuate la 
centrale si IrtreptirCe-l au re
zumat unele încălțări al’ preve
derilor decretului privind sta
bilirea normelor unitare de 
structură pe“‘ru unitățile — •
nomice, cum tin :

— La constituirea compli
mentelor de lucru. în nume
roase cazuri normativele au fos* 
aplicate la valoa-ea lor minimă, 
pentru a se obține un număr 
mai mare de compartimente. 
iar în unele întreprinderi nu 
s-au respectat nici norma'ivele 
minime prevăzute în decret..

— Pentru a se încadra în nu
mărul maxim de personal teh
nic, economic, de altă speciali
tate și administrativ stabilit, 
unele întreorinderi au redus. în 
primul rînd. numărul maiștrilor, 
ceea ce slăbește conducerea ne
mijlocită a procesului de pro
ducție.

— De asemenea, s-a constatat 
că nu s-au prezentat la noile 
locuri de muncă toți specialiștii 
repartizați din ministere, la cen
trale sau întreprinderi.

■ — Conducerile unor întreprin
deri au încadrat paznici, dacti
lografe, îngrijitori, curieri, în 
categoria muncitorilor, dar lă- 
sîndu-i să execute. în conti
nuare, aceleași lucrări pe care 
le făceau și înainte d? reorga
nizare.

La 21 iunie, Comisia pentru 
industrie, construcții și trans
porturi a Marii Adunări Națio
nale a analizat și dezbătut ra
portul privind activitatea De
partamentului economiei fores
tiere referitoare la valorifica
rea superioară a lemnului, pre
cum și -aportul Ministerului 
Industriei Metalurgice, prezentat 
de ministrul Nicolae Agachi, în 
legătură cu îndeplinirea planu
lui de măsuri aprobat de Con
siliul de Stat în urma propune
rilor Comisiei.

La dezbateri au participat ca
dre de conducere din ministe
rele respective și reprezentanți 
ai organelor centrale de sinteză 
și ai ministerelor beneficiare.

Constatările rezultate în urma 
analizelor făcute și a dezbateri
lor ce au avut loc vor fi îna
intate Consiliului de Stat

CONFERINȚA STATUTARĂ 
A FEDER^AȚIEI INTERNATIONALE 

A SINDICATELOR DIN INVĂTĂMINT
Joi s-a încheiat cea de-a X-a 

Conferință statutară a Federa
ției Internaționale a Sindicate
lor din Irvățămîrt, cate și-a 
desfășurat lucrările la Bucu
rești., In ultima parte a acestei 
reuniuni s-au terminat dezbate
rile cu privire la problemele 
aflate pe ordinea de zi, apoi 
patticiparții au ales noile or
gane conducătoare ale federa
ției : Comitetul Administrativ 
și Biroul F.I.S.E. Președinte al 
Federației Internaționale a Sin
dicatelor din învățămîrt a fost 
ales Paul Delaroue (Franța). 
Reprezentanta României, Maria

Pentru eliminarea neajunsuri
lor și îmbunătățirea organizării 
activității economico-sociale,
Plenara Comitetului Central al 
P.C.R. a stabilit ea organele de 
partid și de stat să ia următoa
rele măsuri :

1. în centrale și întreprinderi, 
în toate unitățile socialiste, se 
vor aplica întocmai prevederile 
legale de stabilire a normelor 
unitare de structură, luîndu-se 
imediat măsuri de eliminare a 
abaterilor constatate.

2. în întreprinderi și alte uni
tăți productive, numărul perso
nalului din activitatea de cer- 
cetare-proiectare trebuie să fie 
dimensionat în strictă corelare 
cu necesitățile efective ale pro
cesului de producție, iar pregă
tirea profesională a personalului 
trecut în această activitate să 
fie verificată cu roată atenția.

3. Organele centrale de resort,
împreună cu ministerele inte
resate. sub îndrumarea directă a 
Consiliului Otganizării Econo
mico -Soci ile. vor trebui .si
treacă la stabilirea de norm? 
unitare cu privire la raoortul 
dintre numărul personalului cu 
studii superioare și a celui cu 
studii medii din aparatul central 
al ministerelor si al celorlalte 
organe centrale de stat, precum 
și la stabilirea de norme uni
tare privind raportul optim din- j 
tre numărul personalului auxl- ' 
liar și a celui direct productiv ' 
din întreprinderi.

4. în toate unitățile socialiste | 
se vor elabora regulamente pro
prii de organizare șl funcțio- ( 
nare. delimitindu-se concret ' 
sarcinile și atribuțiile de ser- I 
viciu, ale fiecărui salariat, con- I 
firm noilor structuri organiza- 
lorice aprobate.

5. Consiliul Organizării Econo- 
mico-Sociale, împreună cu 
organele centrale, ministerele ! 
de resort și comitetele, județene I 
de * partid vor trebui să intensi- i 
fice acțiunea de control, în ju- I 
dețe si pe plan central, eu pri
vire la modul cum sîrt respec
tate hctArîriIe adoptat’ în pro
bleme de organizare

6. O sarcină deosebi: C’ im
portantă și nemijlocit legita Ce 
măsurile adootate. c *rrrtm’ 
finalizarea Ir. cel mai scu-t i 
timp a acțiunii Ce reducere la 
strictul necesar a fo^uiu^tiri
si 'rbrn’f/.i^m radicali a Să
teanului informati-anai

7. Organele s* f zații ’ d’ 
oartiC au tnCat’-i-ea de a cu
noaște modul cum au fost ap ti- ' 
rana te VlflflO watt» ww 6e I 
st nuc turi organ•.r■*:“r•1'e <: I* a 
lua măsuri b-tă-îte pentru asi- 1 
gurarea lega’ității socialist’ s* ' 
respectarea disciplln’l în mută 
de către fiecare memhr • de 
partid, de toate colectiv?? 5e f 
muncă.

★
Aplicarea în întreaga acr^i^- I 

tate economico-s^cială a măsu- | 
-ilor aprobate de plenara na-- . 
tidului din februarie-martie a - I 
și a reglementări1! ad senate '
prin decretele Cvri'i de |
Stat va trebui să se reflect* ne- | 
mijlocit în îmbunătățirea sub- 
stențială a conducerii în:r*M : | 
activități. în sporirea operat: ni- | 
tății și eficierței muncii. In per- I 
fecționarea organizării p-oduc- 
ți’i. în creșterea produrctivittr 
muncii șj rentabilității, oertru 
ridicarea pe noi trepte de Cez- ■ 
voltare economică și sfială a | 
patriei noastre.

Juriul recentei Expoziții 
republicane de intreguri 
poștale, organizată cu ocazia 
„Centenarului cărții poștale 
românești", a atribuit celor 
32 de .participant! un mare 
număr de diplome și meda
lii. dată fiind valoarea Dar- 
ticipării la această mani
festare. Marele premiu al 
Expoziției a fost atribuit lui 
Mihai Bauer din București, 
pentru excelenta suită de 
,3eIeeț1uri de cărți poștal’ I 
românești din perioada I 
1873—1947".

Cu același prilej, Direcția I 
poștelor a emis două cărți | 
poștale comemorative.

Stănescu, președinta Comitetu
lui Uniunii sindicatelor dir în- 
vățămîr:, știință și cultură, a 
fost aleasă în Comitetul Admi
nistrativ.

Conferința a adoptat Docu
mentul de otiertare, care pre
cizează liniile generale ale ac
tivității Federației Internațio
nale a Sindicatelor din îrvăță- 
mînt pe perioada următoare, 
un apel aCreșa: lucrătorilor din 
învățămînt și organizațiilor lor 
sindicale din întreaga lume, 
precum și mesaje și rezoluții.

(Agerpres)

Plenara Comitetului Central al 
P.C.R. din 1&—19 iunie 1973, 
examinînd activitatea desfășu
rată de organele și organizații
le de partid privind efectivul, 
■compoziția și structura organi
zatorică ale partidului, perfec
ționarea activității de selecțio
nare, pregătire și promovare a 
cadrelor, apreciază ca pozitivă 
munca politlco-orgarizatorică
desfășurată de organele de partid 
în aceste domenii hotărîtoare 
pentru aplicarea legii generale 
a partidului, pentru îndeplinirea 
cu succes «a misiunii sale isto
rice dg forță conducătoare a 
întregii națiuni in ooera de fău
rire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate in patria noas
tră.

Pornind de la necesitatea în
făptuirii cu consecventă a pro
gramului stabilit de Congresul 
al X-lea și Conferința Naționa
lă. a afirmării continue a rolu
lui conducător al partidului in 
întreaga viață socială, organele 
de partid au manifestat o preo
cupare susținută pentru întări
rea continuă a organizațiilor de 
partid din întreorinderi, institu
ții și unități agricole, in scosul 
mobilizării tuturor oamenilor 
muncii — români. maghiari, 
germani și de alt’ naționalități 
— la transpunerea in viață, la 
un nivel calitativ superior și 
înainte de termen, a sarcinilor 
actualului plan cincinal.

Dezltaterea in întregul partid 
a documentelor Conferinței 
Naționale. a normelor vie
ții gi muncii comuniștilor, a
curtntăr.dor tova rășului Ni colae 
Ceausescu. a Cete-mirat îmbu
nătățirea substanțială a înWgii 
munci de partid, spocI-’i com- 
pei’rțe . rolului si influentei or- 
gaxzafilIor de partid în condu
cerea activ-tlții politice, econo
mi-* s. sociale. creșterea respon- 
sabîl 1 •âții comuniștilor și a ce-^ 
lorlalțl oameni ai muncii fată C’' 
dezvo^a^a eeor.o'^.ico-^ocială a 
Român •

în contesa* *c acestor rodnice 
acrivități poliuce și educative,
in c^-’sul anului 1971 au fost 
p-mxti .n partid peste 107 000 
oa-nem a: munci. care, bucu- 
rt -^u-se de ptesMgiu si autori
tate jr* mijlocul r0le-•■iv’Ior lor 
Ce su^L s* a.ftrmă *a militar.ți 
a-t- pen—— inCep! r.rea sar-
enS«o profes-onale t. obștești, 
rn.ur.cesc eu dăruire si abnega- 
• • pe-tru reslirarea etogramu- 

*. Md**. :• ’♦i«- - - . --* -
oclt-eră ftrnti. artă si cultură, 
au e comporta-e demnă In fă- 
mi? e si soci’ta:’.

La 31 de^mbrie 1972. Parti
dul ■‘“omunist Român cuprindea 
2 231 3*2 memo-. Peste 1 600 000 
de comuniști lucrează in sfera 
producț e: material’, iar alți 
l•r:ile 430 C00 — în domeniul 

c■tr-:firti sănătății ș- n ldrn.:rlș- 
t-va d’ stat, partidul find ast- 
f’l puternice si indestructibile 
l’lături cu mas’le largi de oa
meni ai muncii din toate sec
toarele vieții social*.

în urma o'rlertăr1i cu prenă- 
dere a muncii de primire in 
partid spre ramurile de bară 
ale e^c^n^miei ratioraIe și. în
deosebi. spre obiectivele noi in
trate în fun-țiune, ponderea 
m•urr1trtr|l-^ în partid a crescut 
substanțial. Numărul comuniști
lor muncitori a ajuns la 
1000 658. adică 46.49 la sută din

D IN ,_____ «
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• îr masivul Căllmani se ri
dică o rouă așezare minieră. 
Prefacerile structurale sînt a- 
runțate de blocurile care apar 
a peste 1 600 metri altitudine, 
in preajma viit^relor exploa
tări de sulf, a cărei prezență a 
fost semnalată cu puțin timp în 
urmă.
f Ir zona industrială a mu

nicipiului Satu Mare a început 
construcția unui nou complex 
de locuin’e' care va cuprinde 
2 172 apartamente, spații comer
ciale în suprafață de 2 000 metri 
pătrați, o școală cu 24 de săli 
de clasă, două grădinițe și o 
creșă tr^umînd 400 de locuri, 
terenuri de sport, spații verzi.

f Cineaștii amatori dir Timi
șoara au debutat intr-ur nou 
gen cinematografic, jurnalul de 
actualități. Prima peliculă, in
titulată „Timișoara — mai 1973", 
are drept protagoniști pe însăși 
locuitorii orașului.
f Studenții secției de antă in

dustrială a Institutului „Ion 
Ardreescu" din Cluj participă 
în acest an cu lucrări originale 
la aproape 30 de tirguri inter
naționale.

f Primele semne ale urbani
zării. apărute în comuna Bicazul 
Ardelean : introduce-ea ilumina
tului electric, cârstrucția de 
școli, magazine, te-eruri de 
sport, pentru care s-au cheltuit 
peste 14 milioane de lei, sîrt 
însoțite acum de noi edificii 
social-cultu-ale. Es'e vorba de 
un Clșp*nsar-ștaționa-, de un 
cabinet stomatologic, o baie 
comunală, o grădiniță de copii 
și de două magazine sătești.

totalul membrilor de partid, iar 
a1 țăranilor la. 326 589. astfel câ 
muncitorii și țăranii reprezintă 
în p-ezent 69,57 la gută din 
efectivul partidului. Totodată, in 
acest an au fost primiți în 
partid un număr corespunzător 
de specialiști din toate domenii
le de activitate, oameni de ști
ință, cultură .și antă.

Compoziția națională a parti
dului reflectă, in linii generale, 
st-uctu-a națională a populației. 
Din totalul membrilot de partid. 
89.43 la sută sint români, 8,03 
la sută maghiari, 1.19 * la sută 
germani. 1,33 la sută de alte 
naționalități. Aplicind in viață 
hotărî-ile Pleratei C.C. al P.C.R. 
din aprilie 1972, organele și or
ganizațiile de partid au acordat 
o mai mate atenție muncii de 
primi-e in partid a femeilor. 
Din totalul comuniștilor primiți 
in cursul arului precedent, 
31 670, respectiv 29.58 la sută, 
sint femei. La finele arului 
1972. femeile reprezentau 23.78 
la sută din efectivul partidului.

Acționînd cu fermitate pen
tru înfăptuirea măsurilor sta- 
hilite de plenara Comitetului 
Central dir noiembrie 1071. ale 
Conletirței Naționale, a indica
țiilor secretarului geretal al 
partidului. tovarășul Njcoi^ 
C’aușescu, organele .și organiza
țiile de partid au desfășurat o 
susținută muncă politico-educa- 
tivă pentru dezvoltarea conști
inței socialiste, pert-u formarea 
la toți membrii partidului și a 
celorlalți oameni ai muncii a 
trăsăturilor rarae:eriștiee con
structorului societății socialiste 
multilateral dezvoltate. în acest 
sens se cuvine sâ fi’ relevat 
faptul că organizațiile de par
tid acordă mai multă atenție 
creșterii rolului adunărilor ge
nerale. In ridicarea responsabi
lității comuniștilor față de în
datoririle statuta-e în aplicarea 
în viață a principiilor și nor
melor eticii și echității socia
list’. în cadrul învățămîntului 
de partid s-a pus un accent mai 
ma-e pe însușirea temeinică de 
către comuniști a politicii in
terne și extetre a partidului și 
statului, a problemelor concrete 
ale construcției socialist’ în pe
rioada actuală.

Activitatea de selecționare, 
pregătire și promovare a ca
drelor — la baza căreia au stat 
criteriile științifice, de largă 
perspectivă, ale politicii parti
dului nostru în acest domeniu, 
Hotirirea C.C. al P.C.R. refe
ritoare la înfăptuirea politicii 
de cadre a partidului și Legea 
privind îrcadrarea și promova
rea pe-sonalului in unitățile so
cialist’ de stat — a fost desfă
șurată. ae asemenea. în strîr- 
să legătură cu satcinile po
litice, economice și sociale 
aflate în centrul preocupărilor 
organelor de partid, de stat și 
organizațiilor obștești, cu p-o- 
ce*ul d’ perfecționare a forme
lor de organizare și conducere 
a sorietății.

Analiz’nd compoziția și mișca
rea eaC-el^r din nomenclatura 
organelor de pa-tid și d’ stat, 
s’ poate aotecia că. îr prezent, 
în funcții de conducere la orga
nele lo.ale de partid. în apa
ratul acestora, în organizațiile 
de masă și obștești. în ministere, 
centrale industriale, în între
prinderi și instituții, lucrează 
cadre cu o temeinică pregătite 
profesională și politică, profund 
devotate cauzei socialismului, 
politicii partidului și statului 
nostru.

în componența o-ganelot ju
dețene, municipale și orășenești 
de pa-tid, au fost aleși un nu
măr mai mare de muncitoti și 
maiștri. Astfel, în comitetele 
municipale și orășenești de par
tid, ponderea acestora a crescut 
de la 30 la sută la 42 la sută, 
iar în comitetele județene de 
pa-tid de- la 23 la sută la 32 Ja 
sută. îr aparatul otganelot lo
cale de pa-tid circa 76 la sută 
din numărul total al activiștilor 
de partid sînt, după profesia d’ 
bază, muncitoti. Sistemul unitar 
de formare și p-egăti-e a cadre
lor a creat condiții optime per- 
t-u asigurarea continuității în 
muncă, pentru ptomovatea în 
aparatul de pa-tid a unor cad?*’ 
noi, tinete, cu o bună pregătire 
politică, ideologică și profesio
nală, cu stagiu mai îndelungat 
îr ptoducție. Ir acest context, 
menită să fie relevată și p-eo- 
cupatea mai susținută pentru 
promovarea în funcții de răs
punde-’ pe linie de partid a 
femeilor. Ir prezent, dir numă
rul total al membrilor comite
telor județene, municipale și 
orășenești de pa-tid, femeile re
prezintă 24 la sută : în birouri
le comitetelor județene de pat- 
tid sîrt 111 femei, ia- 38 înde

plinesc funcții de s^retari și 
șefi de secții la comitetele ju
dețene, municipale și orășenești 
de pa-tid.

îr întreaga activitate de selec- 
țiorate și promovare a cadre
lor de pa-tid, în unități eco
nomicii și social-cultutale, o 
importanță deosebită a avut-o 
aplicarea în practică a norme
lor stabilite de conducerea oat- 
tidului cu privire la discutatea 
propunerilot de promovare de 
cătte colectivele de oameni ai 
muncii, precum și a principiului 
de -otite a cadrelor.

Apreciind rezultatele poziti
ve obținute îr întărirea nume
rică și calitativă a rîrCuriIo- 
pattidului. în sporirea pe toate 
planurile a eficierței activității 
organizațiilor de pa-tid. în e- 
xercitatea rolului lor conducă- 
tot în întreaga viață socială, 
plenara Comitetului Central a 
subliniat totodată că, în munca 
politico-organizatonică desfășu
rată în aceste ditecții, s-au ma- 
rifeș:a: și unele neajunsuri. U- 
nelc organe și organizații de 
partid nu au manifestat o pre
ocupare consecventă pentru cu
noașterea temeinică a calități
lor politice, profesionale și mo
rale ale celor ce au solicitat 
p-imi-ea in partid, nu au ur- 
mă-it îndeaproape cteatea unui 
climat care să determine parti- 
cipatea lor activă. încă de la 
început, la viața de organizație, 
r-au dovedit exigenta cuvenită 
față de modul In care ' unele 
cadte cu munci de răspundere 
îsi îndeplinesc sarcinile încre
dințate.

Numărul încă scăzut al feme
ilor membre de partid, față de 
totalul femeilor ocupate în 
diferite sectoare de activitate, 
reflectă insuficienta preocu
pare a unor organe și or
ganizații de partid pentru 
murca politico-educativă des
fășurată în -indul femei
lor. evidențiază necesitatea apli- 
cătii cu mai multă fermitate a 
măsurilor stabilite de Conferința 
Națională și pleratele Comit »- 
tului Central referitoare la a- 
t-age-ea și promovarea mai 
susținută a femeilor în viața 
socială și politică a țătii.

Ținind seama de faptul câ în
treaga activitate politico-or- 
ganlz^torIeâ d? întărire a -îrdu- 
-ilo- partidului și de educare 
matxist-leniris^ a cadrelor 
trebuie să se desfășoare în spi
ritul documentelor Congresului 
al X-lea. al programului adop
tat de Plenara C.C. al P.C.1T. 
din noiembrie 1971, organele și 
organizațiile de partid din în
treprinderi. instituții și unități 
agricol’ au dato-ia să vegheze 
ca înaltul titlu de membru al 
partidului să fie acordat rumai 
celor mai destoinici și mai îna
intați oameni ai muncii, cate 
dovedesc responsabilitate în în
deplinirea exemplară a satcini- 
lot înc-edirțate.

Comitetele județene, munici
pale și orășenești de pa-tid vor 
trebui să asigure în continuate 
sporitea prepordererței în par
tid a elementului muncitoresc 
p-ir pr.mitca cu precădere în 
tirdul comuniștilor a muncito
rilor. îndeosebi a celor din ir- 
dust-iile co^^^truct^^re de ma
șini și a prelucrării metalelor, 
chimică șj ușoară, din între
prinderile nou intrate în func
țiune, p-ecum și dir unitățile 
de construcții și comerț. Tot
odată, este necesar să se acor
de o atenție deosebită intensi
ficării muncii politice în -îndul 
țătarilor pentru primirea în 
pa-tid a celor care militează activ 
perttu înfăptuirea obiectivelor 
stabilite de partid în acest do
meniu. p-imirii in pa-tid a ce- 
18r mai valoroși intelectuali, a 
cadrelot din institutele de cer
cetări și proiectări, a economiș
tilor și studenților.

Organele și organizațiile de 
pattid. îndeosebi cele din în- 
t-ep-1nCerile indust-iei ușoare, 
alimentate, poligrafice, din u
nitățile comerciale. p-ecum 
și cele din cooperativele agri
cole de producție, în care forța 
de muncă femir'ră deți
ne o pordete însemnată, 
trebuie să manifeste o pre
ocupare mai stăruitoare pen
tru primirea in partid a fe
meilor celor mai harnice șî . 
mai înaintate, să stimuleze mai 
intens participarea lor la solu
ționarea problemelor actualei 
’tape a co^trucției socialiste, 

îr județele unde, alături d’ 
români, trăiesc și oameni ai 
muncii aparțirind naționalități
lor conlocuitoare, este necesar 
să se desfășoare o amplă mun
că politico-educativă pentru a- 
ttagerea în pa-tid a celor mai 
buri oameni ai muncii ma
ghiari, germani, sîrbi și de alte 
raționalități.

Apreciind că în condițiile ac
tuale est’ necesară creșterea 
continuă a rolului conducător 
al partidului în societate, ple

nara a subliniat că aceasta im
pune spotitea îrtr-o mai mare 
măsură a răspunderii și preo
cupării organelor și organizații
lor de partid pert-u desfășura
rea unei intense munci politi- 
co-otganizatorice îr vederea a- 
t-age-ii tuturor comuniștilor la 
activitatea organizațiilor de par
tid, sprijinitea și îndrumarea 
lor permanentă pentru îndepli
nirea sarcinilor 'rcredinte-e,
întă-i-ea disciplinei de -partid.' 
astfel incit toți comuniștii să 
devină factori mobilizatori și
dinam'za tori ai colectivelor in 
cate lucrează.

Murca politică de masă tre
buie sâ fie mai st-ins legată de 
realitățile concrete și preocu
pările rol’ctivelor de mur*ă, 
să cteeze o putetrică ?r'rie ’* 
masă față de neajunsuri, să i 
contribuie la respectate.a int. - 
mai a rormelot vieții și muncii 
comuniștilor, ale eticii și echi
tății socialiste.

Examinînd activitatea desfă
șurată in domeniul selecționă- 
-ii. pregăti-ii și promovării ca
drelor. plenara Comitetului 
Central consideră că organele 
și organizațiile de pa-tid tre
buie să acorde o atenție deose
bită ridicătii nivelului politic 
și ideologic al cad-elot de con- 
ducete din toate domeniile vie
ții sociale, educării lo- in spi
ritul înaltei -eșporșabI1:âț1 fată 
de pa-tid și pooor. al c-ește-ii 
exigenței față de activitatea și 
comportarea lor in societate.

Otgarele și organizațiile de 
partid trebuie să acționeze cu 
fermitate pentru crearea unui 
climat de muncă care să deter
mine luatea unei atitudini ho- 
tărit’ față de acel’ cadre care 
nu-și fac datoria așa cum se 
cuvire sau săvîrșesc abateti de 
la legalitatea socialistă, să dea 
dovadă de exigență și fetmita- 
te față de otice mentalități îna
poiate, asigutînd respectarea 
cu strictețe a c-iteriilor de se
lecție și promovare prevăzute 
in hotărîrile de partid și de 
stat. Se impune ca organele și 
organizațiile de pa-tid, condu
cerile organizațiilor de masă, 
ministerele și instituțiile cen
trale să se ocupe cu mai multă 
răspundere de edvfcarea parti
nică, revoluționată a cadrelot, 
punîrd accentul pe dezvoltarea 
simțului de răspundere și al 
datoriei față de îndeplinirea 
sarcinilor IrcteC1nța:e, pe creș
terea rombativității și intransi
genței. împotriva oricăror aba
teri d’ la principiile eticii și ’- 
chității socialist’.

Pertru a răspund’ mai bire 
cerințelor tot mai comnlexe ale 
conducerii tuturor activităților 
sociale, pregătitea și perfecțio
narea cadrelor trebuie să aibă 
la bază o temeinică muncă de 
perspectivă, o cunoaștere apto- 
furdate a rezervei de cadte e
xistente in uzine, institute cte 
cercetări, in unitățile agricole, 
a oamenilor car’ se afitmă la 
locurile lor de muncă și cate 
dovedesc calități ’ de buni con
ducători. Pornind de la o ade
menea ptospec.ate s s iernatică 
a potențialului de cadre, orga
nele de partid, ministerele, ce
lelalte instituții centrale, orga
nizațiile do masă și obștești au 
datoria să organizeze întreaga 
muncă de cadte in a?a fel in
cit p-egăti-ea și perfecționarea 
lor să se desfășoare în st-insă 
legătu-ă cu nevoile actuale și 
d’ perspectivă, ale tutu-o- ra
murilor economiei și, înde
osebi. ale noilor obiective in
dustriale.

îr înfăptuirea consecventă a 
politicii pz-IICuIuI în domeniul 
pregăti-rii- și perfecționării ca
drelor. un loc deosebit se cu
vine să fie acordat femeilor. 
Deși lr această privință s-au 
îrregist-a: progrese față de 
anii l-ecuți, plenara apreciază 
că organele șl organizațiile de 
partid trebuie să manifeste o 
preocupate mai susținută per- 
:-u at-age-ea, pregălltaa și pro
movarea femeilor în funcții de 
conducere.

Plerara C.C. al P.C.R. își ex
primă convingerea că îmbună
tățirea continuă a muncii po- 
litico-orgarizaWrlce pent-u în
tărirea rlnCur'lor partidului, 
intensificarea eforturilor perltu 
perfecționarea activității de 
pregătite $l promovare a ca
drelor vor contribui Ia crește
rea rolului conducător al parti
dului îr 'toate domeniile vieții 
sociale, la sporl-’a -olului co
muniștilor în înfăptuirea pto- 
g-amului aprobat d’ Congresul 
al X-lea Ce corsttuire a socie
tății socialist’ multilateral dez
voltate. de ridicare a României 
pe culmile înalte ale progresu
lui șl civilizației.
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Consiliul de Securitate
s-a pronunțat pentru admiterea
celor două state germane in O.N.U.

In cursul unei ședințe, des
fășurată sub președinția re
prezentantului U.R.S.S., Iakov 
Malik, Consiliul de Securita
te a luat cunoștință oficial de 
cererile prezentate de Republi
ca Democrată Germană și Repu
blic® Federală Germania pri
vind admiterea lor în Orga
nizația Națiunilor Unite. Con
siliul de Securitate a remis 
apoi cererile Comitetului pen
tru primirea de noi membri, 
alcătuit din reprezentanții tu
turor celor 15 state membre 
ale Consiliului — care s-a 
pronunțat în unanimitate în 
favoarea admiterii jpelor două 
state germane în O.N.U.

Conform prevederilor Cartei 
O.N.U., Consiliul de Securita-

te, care se va reuni din nou 
vineri, la ora 15.30 GMT, va 
adopta o rezoluție recoman- 
dînd Adunării Generale O.N.U. 
admiterea celor doua state în 
organizația mondială. Reco
mandarea va fi transmisă A- 
dunării Generale care se va 
deschide la 18 septembrie a.c.

La 20 iunie, la Bonn au fost 
continuate tratativele în ve
derea încheierii unui acord de 
colaborare în domeniul ocrotirii 
sănătății între Republica Fede
rală Germania și Republica De
mocrată Germană. S-a convenit 
ca următoarea intîlnire a repre
zentanților celor două 
convorbire pe această 
aibă loc în septembrie

Consultările pentru
formarea unui nou guvern

italian

de peste hotare■i.

țări 
temă

Orâ de curs la o școalâ dintr-una Guvernului Revoluționar Provizoriu al

t

ÎNTÎLNIRI LA DORTMUND

Liderul democrat-crețtln, Mariano Rumor, însărcinat cu 
formarea unui nou guvern, a declarat că va încerca să re- 

său și partidele socialist, socia-

din zonele de sub controlul 
Republicii Vietnamului de Sud.

facă coaliția dintre partidul 
list-democratic și republican,

El a precizat -că va începe 
imediat convorbirile cu liderii 
partidelor care ar putea parti
cipa la viitoarea coaliție guver-

Delegația P.C.R L. Brejnev în S. U. A

ConvorbirileBrandt

Joi după-amiază, au început 
la Bonn tradiționalele convor
biri estivale oficiale intre pre
ședintele Franței, Georges Pom
pidou,' și cancelarul vest-ger- 
man, Willy Brandt. Intilnirea 
dintre cei doi oameni de stat 
are loc în baza consultărilor 
franco-vest-germane incluse în 
Tratatul de cooperare dintre 
cele doua țări și se va desfășura 
pe parcursul ă două zile.

Paralel au avut loc discuții 
între miniștrii de resort ai ce
lor două delegații, din partea 
franceză la convorbiri partici- 
pînd opt membri ai cabinetului. 
După indicațiile furnizare de 
cele două delegații, citate de 
agenția France Presse. pe ordi
nea de zi a oonsultărilor figu
rează dezvoltarea relațiilor bi
laterale. relațiile Statelor Unite 
cu țările vest-europene, trecerea 
la a doua etapă privind crearea 
Uniunii economice și monetare, 
în cadrul Pieței comune, atitu
dinea celor două părți la o serie 
de viitoare conferințe internațio
nale (F.M.I., G.A.T.T.)

nafnentală. Convorbirile vor fi 
axate asupra programului politic 
și repartizării portofoliilor mi
nisteriale. Rumor a declarat că 
este conștient de „dificultății» 
obiective ale situației și de pro-, 
blemele grave care își cer re
zolvarea imediată". între altele, 
el a_ subliniat necesitatea re
dresării situației economice, re
ducerii șomajului, creșterii reale 
a salariilor, combaterii inflației. 
Primele măsuri ce ar urma să 
fie adoptate de viitorul guvern 
vizează, de asemenea, consoli
darea ordinii democratice ia 
toate nivelurile, combaterea ma
nifestărilor neofasciste și a re
crudescenței violenței.

Pe plan internațional, a spus 
premierul desemnat, Italia ișl 
va aduce contribuția la proce
sul în curs de destindere inter
națională și va continua să 
adopte inițiative în cadrul Pie
ței comune și alianței atlantice.

In cercurile politice din Roma 
se apreciază că Mariarto Rumor 
are de făcut față sarejnii făuri
rii unei, majorități confortabile 
în Parlament. Liderul democrat- 
creștin dispune, de la bun Jn- 
ceput, de o serie de atuuri in
contestabile : sprijinul necon
diționat al partidului său. ati
tudinea favorabilă a Partidului 
socialist și, în sfîrșit, dorința 
celorlalte partide ale coaliției de 
centru-stînga de a se proceda, 
în cel mai scurt timp, ia o se
rioasă confruntare în speranța 
de a se da Italiei un guvern 
stabil.

in Franța
Delegatia Partidului Co

munist Român condusă de 
tovarășul Ștefan Andrei, se
cretar al C.C. al P.C.R.. care 
face o vizită în Franța, la 
invitația Partidului Socialist 
Francez, a vizitat, miercuri 
și joi, orașele Arras, Lens 
și Amiens, din departamen
tele Pas-de-Calais și Somme.

Cu acest prilej, au avut 
loc convorbiri cu cadre de 
conducere și militanți ai fe
derațiilor P.S.F.

Semnarea unor acorduri sovieto-americane

Leonid Brejnev. secretar ge
neral al C.C. al P.C.U.S.. mem
bru al Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., și Richard 
Nixon, președintele S.U.A., au 
continuat convorbirile la Camp 
David. După cum precizează a- 
genția T.A.S.S., a fost efectuat 
un schimb de păreri într-o se
rie de probleme internaționale, 
inclusiv securitatea europeană, 
și a fost examinat stadiul tra
tativelor sovieto-americane de 
la Geneva privind limitarea ar
mamentelor strategice (S.A.L.T.).

După cum s-a mai anunțat, în

IOO de copii ovfateci...
Peste 100 de copii 

aparținînd tribului 
african Tangwena 
sînt deținuți ca os- 
tateci de autorități
le rasiste rhodesiene 
care încearcă, in a- 
cest fel, să exercite 
presiuni asupra pă- 
rințildr lor pentru 
a-i determina să-și 
părăsească regiunile 
in care trăiesc din 
secolul al XVI-lea. 
scrie ziarul ..Obser
ver". Tribul Tang
wena a devenit o 
adevărată problemă 
pentru rasiștii aflați

la conducerea Rho- 
desiei după'ce mem
brii săi au anunțat 
că refuză să înde
plinească prevederi
le așa-numitei legi 
asupra pămintului. 
conform căreia teri
toriul pe care îl o- 
cupă din vremuri 
străvechi ar urma 
să fie dat in folo
sință unor proprie
tari albi. De peste 
șase ani. tribul se 
opune acestei inten
ții a autorităților. 
Membrii tribului sînt 
insă nevoiți sâ se

re-refugieze în 
giuni numai lor ac
cesibile la fiecare 
nouă ..vizită" a au
torităților. revenind 
in casele lor distru
se după trecerea e- 
licopterelor și a ca
mioanelor forțelor 
de ordine. Copiii insă 
nu pot întotdeauna 
să-și urmeze părin
ții. astfel incit auto
ritățile rasiste au
..capturat" peste 100 
dintre ei. pe care 
încearcă acum să-i 
folosească ca mijloc 
de șantaj.

primele zile ale vizitei Tui Leo
nid Brejnev în Statele Unite 
au fost semnate patru acorduri 
precum și o convenție fiscală 
sovieto-americană.

Acordul general privind con
iac iele. schimburile și colabora
rea a intrat în vigoare în ziua 
semnării si este valabil pînă la 
31 decembrie 1979. El poate fi 
modificat și prelungit printr-o 
înțelegere a părților. Acordai 
prevede ca U.R.S.S. și S.U.A. 
să stimuleze și să dezvolte con
tactele, schimburile și colabora
rea in domeniile științei, teh
nicii. învățămîntului, culturii pe 
baza egalității in drepturi, re- 
^io’-ncității și avantajului mu
tual.

Acordul de colaborare in cer
cetarea mărilor și oceanelor 
prevede constituirea unei co
misii mixte sovieto-americane. 
care se va întruni, de regulă, 
o dată pe an. Părțile vor pro
mova dezvoltarea colaborării și 
a contactelor directe între in
stituții. organizații și firme.

Acordul de colaborare în do- 
meniul agriculturii preconizează 
constituirea unei comisii sovie- 

ne care va examina 
»ba proiectele și pro- 
~ crete de colaborare, 
de colaborare în do
rn sportului. încheiat

ir.L se referă la stu- 
?«>î-.area problemelor 
l domeniul transpor
ter. aerian, maritim

iele

lierea

TINERETUL LUMII • TINERETUL LUMII • TINERETUL LUMII • TINERETUL LUMII

„Sîntem gata sâ căutăm căile 
de întîlnire și cooperare cu tine
rii de cele mai diferite nuanțe 
politice, c.u toate forțele tinere-, 
tului democrat de pretutindeni, 
care sâ ducă la acțiune comună 
în favoarea păcii mondiale și a 
progresului general". Acesta 
constituie unul din principalele 
puncte ale declarației finale 
adoptate la seminarul interna
țional de la Milano al tinerilor 
democrat-creștini. ,

eminarul, ale cărui lucrări s-ti 
desfășurat timp de cinci zile 
în marele centru industrial 
italian, a reunit 200 de repre
zentanți ai organizațiilor de- 
mocrat-creștine de tineret

din 30 de țări europene, asiatice, africane 
și latino-americane. El a fost organizat 
sub egida Uniunii internaționale a tineri
lor democrat-creștini și a avut ca temă 
centrală „rolul și locul tinerilor democrat- 
creștini în mișcarea națională și mondială 
spre progres social și pace".

Declarația finală adoptată la reuniunea 
amintită este semnificativă prin evidenție
rea unor orientări și poziții noi ce se fac 
simțite în cadrul organizațiilor democrat- 
crestine de tineret din numeroase țări. 
Este demnă de notat sublinierea în acest 
document — sinteză a importanței pe care 
o are „dezvoltarea originală și independen
tă a țărilor și națiunilor în lumea contem
porană". în acest context, declarația de
nunță în mod viguros „exploatarea se
culară și nedreaptă a oligarhiilor și a 
imperialismului nord-american exercitată 
asupra țărilor latino-americane" și se pro
nunță „în favoarea instituirii unor noi re
lații tehnologice, comerciale, financiare"

țh. J.»—.
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LUMEA SE DISTREAZĂ : Capi
tol (orele 9; 11, 13. 15: 17: 19; 21),

SEMNALE : Lumina (orele 
1115; 13,30; 16; 18.30; 20.45).

MONTE CARLO : Patria (orele 
10; 12,30, 15,15, 18; 20,45), Luceafă
rul (orele 8.30; 11: 13,30; 16; 18,30; 
21) Grădina Luceafărul (ora 20.15).'

FLUTURII SINT LIBERI : Sala 
Palatului (ora 20,15), Scala (o- 
rele 9; 11.15; 13,45; 16,15; 18,45
21,15) Festival (orele 9; 11,30; 13.45; 
16.15: 18,45, 21,15). Modern (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,45), Gră
dina Modern (ora 20.30) Grădina 
Se[ect (ora 20,30).

SIMON TEMPLAR INTERVINE: 
București (orele 9: 11.15: 13.30: 
16,15; 18 45: 21). Favorit (orele 8.45; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21), Sta
dionul Dinamo (ora 20,30). Arene
le Romane (ora 20.15). Grădina 
București (ora 20,15).

ULTIMUL CARTUȘ ■ <
(orele 9.15; 11,30: 13,45: 16; 
20.30) Excelsior (oreje 9; 
13.30. 16: 18.30: 21) Melodia 
9: 11.15; 13.30; 16: 18,30; 20.45) 
ria (orele 9: 11.15: 13.30: 16: 
20 33)

ORGANIZAȚIA : Grădina

9;

Central 
18,15; 
11.15. 

) (orele 
Glo- 

18.15;

Festi-

creștini isi
definesc opțiunile

creștină (din Italia n.n.) sâ abordeze pro
blemele de pe poziții noi. in consonanță 
cu imperativele unor profunde transfor
mări sociale și politice". Rezoluția subli
niază in mod specific ..necesitatea urgentă 
a efectuării unor reforme adinei de struc
tură. proces care cere in mod categoric 

o acțiune comună și 
celor trei principale

relațiilo! 
In dom 
mic, țel 
ral. în < 
te scutii

• Importante deplasări in ati

tudinea tineretului catolic-
între țările dezvoltate și țările latino- 
americane ca și, în genere, intre țările dez
voltate și cele in curs de dezvoltare. Tre
buie de asemenea relevată chemarea adre
sată in documentul adoptat la Milano către 
toate organizațiile democrat-crestine de 
tineret ca acestea „să coopereze in țârile 
lor cu toate acele forțe, organizații și zru 
pari care acționează în sensul unor verita
bile reforme democratice și sociale".

Asemenea luări de atitudine la nivelul 
Uniunii internaționale a tinerilor democrat 
creștini aruncă o lumină edificatoare asu
pra mutațiilor intervenite in rinduriîe unor 
organizații democrat-crestine de tineret, 
mutații ce-și au izvorul in ancorarea me
reu mai puternică a masei tinerilor catolici 
în lupta pentru progres social, pentru pro
funde transformări democratice, pentru o 
lume a păcii. Este interesant de semnala» 
în acest sens (și pentru câ faptul se referă 
chiar la țara unde s-a desfășurat aminti 
tul seminar) ceea ce presa de la Roma 
denumește în ultima vreme „radicalizarea 
tinerilor democrat-creștini italieni". Des
fășurată tot la Milano, reuniunea ..repre
zentanților federațiilor din nord" ale Ti
neretului democrat-creștin italian aîrăg‘2 
atenția, în rezoluția principală adoptată, 
asupra „necesității ca mișcarea democrat-

și indispensabil
o cooperare a _ _ ______
forțe ale vieții politice italiene : democrat- 
creștini. socialiști și comuniști". In strinsă 
legătură cu aceste deziderate, adresate ?» 
mod direct Partidului Democrat Creștin, 
documentul relevă cerința „unei conlucrări 
mai strînse și pe baz? permanente intre 
tinerii democrat-creștini și tinerii socialiști 
și comuniști". In același context merită 
relevată recenta „Conferință asupra năci» 
și securității în Europa" organizată de 
Federația din Genova a Tineretului demn, 
crat-creștin, conferință în cadrul căreia 
s-a subliniat — așa cum se arată in mo
țiunea adoptată — că ..mișcarea de tineret 
democrat-creștin din Italia este de acord 
cu acele forțe care au ca scop depășirea 
politicii de blocuri militare în Europa și 
in lume și instaurarea unei reale secuntâț 
și cooperări europene ..pronunțîndu-se" 
pentru o politică și mai activă a Italiei in 
promovarea securității și a largii coope
rări pe multiple planuri intre toate statele 
europene".

Evident, intre organizațiile democrat-creș
tine de tineret din diferitele țări există 
deosebiri — de multe ori substanțiale — 
in poziția pe care o au față de mișcările 
pentru progres și transformări profunde 
democratice. Asemenea luări de atitudine 
ca acele exprimate in declarația finală a 
seminarului de la .Milano nu trebuie ab
solutizate. Nu este mai puțin adevărat, 
insa, că noile opțiuni ce se fac simțite in 
rindurile mișcării catolice de tineret me
ri** a fi remarcate. Aceste noi opțiuni și 
orientări denotă pătrunderea mereu mai 
accentuată in cele mai diferite cercuri ale 
tinerei generații a conștiinței necesității 
progresului social, a necesității dialogului 
și colaborării pentru o pace durabilă.

ia fiscală sovieto-a- 
este menită să creeze 
a* ’abile dezvoltării 
reriproc avantajoase 

comercial-econo- 
ico-știiațific și cultu- 
?st scop, sînt prevăzu- 
s reciorocă de impozi- 

obținute din 
■ :-.zarea sau schimbul 
'. patente și informa- 
-- operațiunile de cre
de finanțarea comer- 

re U.R.S_S. și S.U.A.

Apelv.1 senatorului
Hughes

EM. RUCAR

val (ora 20,15).
AVENTURILE LUI BABUȘCĂ '. 

Bucegi (orele 15.30; 17,45; 20) Doi
na (orele 11,15: 13.15: 15,30; 18:
20.15) , Grădina Bucegi (ora 20.30).

SĂLBĂTICIA ALBĂ : Timpuri 
Noi (orele 9—18 în continuare). La 
ora 20.15 program de documenta
re în premieră.

VERONICA ; înfrățirea (orele 16; 
18; 20) Cosmos (orele
18: 20).

PE ARIPILE VÎNTULUI î 
ța (orele 10; 14.30: 19.15), 
(orele 9; 14: 18.30), Grădina 
(ora 20,15).

CIPR1AN PORUMBESCU : Flo- 
reasca (orele 15,30: 19). Miorița 
(orele 9:

ROND
(orele 9* 11.15: 
20,30) Aurora (orele 9: 11,15: 13.30: 
15.45; 18- 20.15). Grădina Aurora 
(ora 20.30) Grădina Buzesti (ora
20.15) .

ADIO ARME : Ferentari (orele 
10: 16).

HCȚMOLKA ST PORTOFELUL : 
Ferentari (ore 19).

ACEA PISICĂ BLFSTEMATA : 
Dacia (orele 8.30: 10,45; 13,15;

(orele 15,30: 19).
; 12.30; 16: 19.30).

DE NOAPTE:
13.30; 16:

15.30;

Grivi- 
Tomis 
Tomis

Buzești 
18.15:

15,45: 18 15 : 20.45). Giulești (orele 
15.30: 18 : 20.30).

CEATA : Pacea (orele 16: 18: 20-. 
CE SE INTÎMPLA. DOCTORE ? : 

Unirea (orele 15.30: 18. 29.30) Gră
dina Unirea (ora 29.15).

O ZI MAI LUNGA DECTT UN. 
AN : Moșilor (orele 15.30; 18; 
20.15).

CÎND LEGENDELE MOR : Lira 
(orele 15,30. 18; 20.15) Arta (orele 
15.30: 18: 20 15). Grădina Lira (ora 
20.30*___ Grădina Arta (ora 20.30).

CU MTINILE CURATE : ‘
ceni (orele 15.30; 18).

CLASA MUNCITOARE MERGE 
TN PARADIS : Cotroceni (ora 
20J51.

COPni CĂPITANULUI GRANT : 
Volga (orele 9; 11.15: 13.30: 16:
18.15: 29J0) Flamura (orele 
11.15: 13.30: 16. 18 15: 20.30).

O FLOARE SI DOI GRĂDI
NARI Drumul Sării (orele 
19).

POLTTTA 
găsi (ore1?

SOLARIS
19)

GRĂBIȚI
Popular (orele 15.30:

Cotro-

9;

15.33

NOU
10,30: 
(ora

MULTUMFSTE :
15.30: 18:-------
• Viitorul

20.15). 
(orele

Crîn-

15.30:

APUSUL SOARELUI î 
19).

AICI ZORILE SÎNT DIN 
LINIȘTITE : Vitan (orele 
15.30: 19) Grădina Vitan
20.15)

DRUMUL SPRE VEST : Munca 
(orele 15.30; 18; 20.15).
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PROGRAMUL I
limba rusă. Lecția9.00 Curs de

a 52-a. 9,30 O viață pentru o idee : 
Dr. Ignaz Semmelweis (I). 10,00
Telex. 10.05 Selecțiuni din emisiu
nea „Seară pentru tineret11. 11,00 
Istoria filmului sonor. Film și is
torie. 12.30 Moment folcloric cu 
surorile Fircea- 12,40 Municipalita
tea răspunde bucureșteanului. 13,00 
Telejurnal. 16.00—17.00 Teleșcoală. 
17,30 Curs de limba engleză. Lecția 
a 53-a. 18.00 Telex. 18,15 Atenție 
la... neatenție ! Jurnal de protec-

Potrivit cifrelor furnizare 
de Ministerul Aoărării a] 
S.U.A.. avioane militare a- 
mericar.e au lansat, in luni
le aprilie și mai. o cantitate 
de i06 000 tone de bombe a- 
s ipra Cambodgiei. informea
ză agenția Reuter. Extrăgind 
aceste date din statisticile o- 
ferite de Pentagon, senatorul 
Harold Hughes, membru a) 
Comisiei senatoriale oentr»i 
serviciile armate, a dovedit 
că cele aproximativ 53 000 d° 
tone de bombe aruncate în 
fiecare din ultimele două 
luni împotriva Cambodgiei 
sînt doar cu puțin inferioare 
cantității de explozibil folo
sit în cursul întregului an 
1971 si cu mult mai mare de- 
cît tcnaiul de bofnbe al a- 
nului 1970 sau 1972.

Senatorul american a re
înnoit. cu acest prilej apelul 
adresat Congresului de a 
suspenda alocarea oricăror 
fonduri pentru finanțarea 
bombardamentelor împotriva 
Cambodgiei.

ție a muncii. 18,35 La volan — e- 
misiune pentru conducătorii auto. 
18,50 Te]econferință de presă. Tu
rismul — activitate economică. 
Răspunde întrebărilor ziariștilor 
ing. Ilie Voicu, prim adjunct al 
ministrului turismului. 19.20 1001
de seri. 19,30 Telejurnal. Cincina
lul înainte de termen. 1973 — an 
hotăritor. 20,00 Cintecul săptămî- 
nii : „Minerul și cerul'1 de V. Ve- 
sejovschi. 20,05 Prim plan : Nico
lae Blîndu — Erou al Muncii So
cialiste, președintele C.Â.P. din 
comuna Bosenci, jud. Suceava. 
20,30 Steaua fără nume. ..Floarea 
din grădină11 — emisiune concurs 
pentru tineri interpreți de muzică 
populară. 21,25 Arc peste timp. 
„Unde apa se întretaie cu focul11. 
21,45 Teleglob : De la Koln la 
Hamburg. 22,10 24 de ore. 22.35 Re
cital de muzică ușoară — Elena 
Neagu.

PROGRAMUL II

18,00 Telex. 18.05 Telecinematecg 
pentru tineret : „Explozie în 
munți14 — producție a studiourilor 
cinematografice din Iugoslavia. 
19.30 Telejurnal. 20.00 Păpușarul 
Călin Penea din Arad. 20,10 Revis
ta economică TV. 20.40 Omul și 
muzica lui G. F. Haendel. 21.20 
Cărți și idei. 21.45 Lume, lume... 
Omagiu Măriei Tănase. 22.15 Tele- 
rama — Raiduri citadine (IV). 
Ljubljana și Marsilia.

F.

I

S
ituat la răsărit fa
ță de toate cele
lalte orașe indus
triale ale bazinu
lui Ruhr, Dort
mund, oraș cu 
660 000 de locuitori, trăiește prin 

mai multe puncte de interes. 
Aici se produce 20 la sută din 
oțelul landului Renania de Nord 
— Westfalia și se află cea mai 
mare piață de zahăr a R.F.G. 
Dortmund este și capitala de 
necontestat a berei vest-germa- 
ne. De altfel, sticla de bere și 
turnul de televiziune (220 m), 
sint simbolurile orașului. De 
pe platforma rotitoare a turnu
lui se etalează panorama impre
sionantă a Ruhr-ului, Saarland- 
ului și, bineînțeles, a unor ele
mente mai apropiate din peri
metrul orașului : Muzeul de arta 
modernă, Ostwall, Marienkirche 
cu piese unice de la 1420, 
Reinoldikirche construită în cel 
mai pur stil gotic al secolului 
14-15 și nu în ultimul rînd, par
cul Westfalia cu zecile de spe
cii de rhododendroni înfloriți 
luxuriant și, in apropiere, West- 
falenhalle, gazdă a numeroase 
congrese, expoziții și evenimen
te sportive. In după-amiaza zi
lei în care ani acumulai primele 
impresii despre oraș, în aceas
tă sală avea loc un important 
eveniment : se desfășura Fes
tivalul care marca aniversarea 
a 15 ani de la înființarea revis
tei pentru tineret „Elan", or
ganul S.D.A.J. Evenimentul a- 
dunase la Westfalenhalle o ex
trem de numeroasă asistență, 
cititori ai „Elanului", tineri cu 
vederi progresiste din foarte 
multe orașe ale Republicii Fe
derale Germania, ca și invitați 
de peste hotare. Sărbătoarea 
revistei „Elan" a prilejuit în 
afara unui festival al cîntecului 
și poeziei revoluționare germa
ne și internaționale, un fructu
os schimb de experiență între 
membrii colectivului redacției 
„Elan" și redactori ai presei de 
tineret din unele țări so
cialiste și țări vest-europene. 
Seminarul — desfășurat pe te
ma: „Rolul și importanța presei 
de tineret in susținerea cereri
lor pentru drepturi ale tineretu
lui" — a evidențiat într-o at
mosferă de înțelegere reciprocă 
și conlucrare cîteva idei im
portante : afirmarea tinerei ge
nerații de pe continentul euro
pean ca o forță dinamică a dez
voltării societății în perioada 
actuală ; importanța presei de 
tineret în susținerea eforturilor 
de apropiere și cooperare a or
ganizațiilor de tineret de dife
rite orientări politice : preocu-

parea pentru pregătirile în ve
derea celui de al X-lea Festival 
Mondial al Tineretului și Stu
denților care se va desfășura la 
Berlin.

Deschizind seminarul, 
torul șef al revistei 
Hans-Jorg Ilennecke
rolul presei progresiste de 
neret, sarcinile pe care trebuie 
să le îndeplinească : de educare 
a cititorilor în spiritul ideilor

redac- 
„Elah", 

sublinia 
ti-

Festivitățile 
consacrate
aniversam

revistei „Elan.”

înaintate, marxist-leniniste, de 
antrenare a tineretului la lup
ta pentru pace și prietenie, îm
potriva imperialismului. In a- 
cesț context, s-a evidențiat ro
lul revistei de tineret „Elan", 
angajată direct în susținerea 
drepturilor democratice funda
mentale ale tinerilor vest-ger
mani. Werner Voigt, șeful de
partamentului de presă și in
formații al F.M.T.D., a adresat 
participanților la seminar
lutul Federației. La rîndul său, 
Bjorn Moller, redactor la

sa-
re

vista daneza „Fremad" (înainte) 
a evidențiat aspecte ale activi
tății organizației comuniste a 
tinerilor danezi oglindite cu con
secvență de revista pe care o 
reprezintă. în cuvîntul repre
zentantului ziarului ,,Junge 
Welt" din R.D. Germană s-a 
subliniat evoluția pozitivă a si
tuației de pe continentul 
pean, importanța 
conferințe 
Vorbitorul 
larg la 
valului
......

euro- 
apropiatei 

general-europene. 
s-a referit pe 

semnificația Festi- 
Mondial și la con-

tribuția presei de tineret din 
K.D. Germană, ia popularizarea 
ideilor sale. Jean h oudrigaier, 
redactor al revistei franceze 
„Avantgarde" și-a axat ctivîntui 
sau pe preocuparea manifesia.a 
cie largi categorii ale tineretului 
francez pentru afirmarea drep
turilor lor in viața politica și 
socială. Daniel Wasilewski, re
dactor la ziarul poiunez „Sztan- 
dar Mlodjch" și Peter Halm, 
redactor la revista „Magyar 
îfjusag", din R.P. Ungară, au 
informat detailat despre modui 
in care publicațiile pe care le 
reprezintă oglindesc transformă
rile revoluționare din țările lor, 
activitatea organizațiilor de ti" 
neret subordonată țelului fău
ririi societății socialiste, perfec
ționarea continuă a sistemului 
relațiilor sociale din țările so
cialiste care a făcut să crească 
rolul și funcțiile organizațiilor 
de masă și obștești, între care 
și cele ale organizațiilor de ti
neret.

Adresînd din partea ziarului 
„Scînteia tineretului" un cald 
salut .și sincere felicitări redac
ției r'eviste „Elan", cu 
sărbătoririi a 15 ani de la în
ființarea sa, reprezentanta ro
mână a evidențiat afirmarea 
tot mai viguroasă în perioada 
actuală a tineretului din lumea 
întreagă, care, prin elanul și 
combativitatea sa, prin idealu
rile sale generoase reprezintă un 
imens potențial în transforma
rea progresistă a lumii. Proce
sul adîncirii democrației socia
liste în România — a spus vor
bitoarea— a creat cadrul atra
gerii și promovării tot mai ac
tive a tineretului în toate do
meniile vieții social-politice, in 
conducerea și organizarea so
cietății românești. In acest con
tent s-a menționat activitatea 
pe care o desfășoară „Scînteia 
tineretului". In continuare, a 
fost subliniat spiritul interna
ționalist care domină paginile 
ziarului nostru, preocuparea con
stantă de a contribui la lărgirea 
legăturilor de colaborare cu ti
neretul tuturor țărilor socialis
te, cu tineretul democratic și 
progresist de pretutindeni, pe 
baza idealurilor comune care 
ne animă. In încheiere s-a re
liefat intensitatea pregătirilor 
tineretului României socialiste 
în vederea celui de-al X-lea 
Festival Mondial al Tineretului 
și Studenților de la Berlin, ma
nifestare care va trebui să re
flecte aspirațiile de pace, prie
tenie și solidaritate ale tinere
tului de pretutindeni.

ocazia

A

DOINA TOPOR

„România
salută

Hamburgul"
Interes în marele port 
din R.F.G. pentru 
apropiata deschidere 
a expoziției 
românești

Cu prilejul organizării ex
poziției ..România salută 
Hamburgul". la 20 iunie a a- 
vut loc. la sediul expoziției, 
o conferință de presă la care 
au luat parte senatorul Hel
muth Kern, alte oficialități 
ale orașului Hamburg, repre
zentanți ai ambasadei ro
mâne in R.F.G.

Directorul expoziției, ing. 
Cicerone Gorunescu. a expus 
in fața numeroșilor ziariști 
prezenți obiectivele acestei 
manifestări complexe, in 
contextul evoluției ascenden
te a relațiilor economice ro- 
mâno-vest-germane. în cu
vin tul său, senatorul Kern a 
dat o înaltă apreciere expo
ziției românești, precum și 
perspectivelor dezvoltării co
merțului și cooperării din
tre România și orașul-land 
Hamburg. Conferința de pre
să a confirmat interesul deo
sebit pe care această impor
tantă manifestare l-a trezit 
în orașul Hamburg.

s-a reîntors

în Argentina
Cu prilejul reîntoarcerii 

țară, după vizita întreprinsă 
Madrid, președintele argenti
nian, Hector Campora, a adresat, 
la posturile de radio și televi- 

din Buenos Ăires,' un 
liderului

în 
la

ziune 
mesaj de bun venit 
mișcării justițialiste, Juan Do
mingo Peron, sosit în Argentina 
după un exil de 18 ani, dintre 
care 12 și i-a petrecut în Spa
nia. în cadrul alocuțiunii pro
nunțate, șeful statului argenti
nian a relevat că fostul pre
ședinte Juan Domingo Peron 
și-a amînat discursul pe care 
intenționa să-1 adreseze națiu
nii la sosirea pe aeroportul in
ternațional Ezeiza, de lîngă 
Buenos Aires, datorită 
incidente provocate în 
dul celor peste 3 milioane 
cetățeni veniți în întîmpinarea 
sa de ,.elemente ostile țării" — 
relevă Prensa Latina.

unor 
rîn- 

de

Ieri, la București, s-a deschis

Expoziția „Tînăra generație
din R. F. Germania"

ver
de 

ge- 
Ger-

La Clubul tineretului 
„T-4“ a avut loc ieri, în 
prezența a numeroși ti
neri din Capitală, 
nisajul expoziției 
fotografii „Tînăra 
nerație din R.F. 
mania".

rganizată de 'U- 
niunea Tineretu
lui Comunist din 
România, cu spri
jinul Ambasadei 
R.F. Germania la

București, expoziția prezintă 
aspecte din viața și activita
tea tineretului vest-german. 
Prilejuind cunoașterea mai a- 
propiată a preocupărilor șj 
participării tinerei generații 
din R.F. Germania la viața

existente între tineretul și po
poarele celor două țări, con
stituind un prilej de întregire 
a cunoștințelor reciproce, a- 
similate în procesul de dez
voltare a relațiilor pe care U- 
niunea Tineretului Comunist 
le întreține cu un mare nu
măr de organizații de tineret 
din R.F. Germania. Vorbito
rul a remarcat, cu acest pri
lej, interesul cu care tinerii 
români urmăresc activitatea 
tineretului din R.F. Germa
nia, de care îi apropie opțiuni 
fundamentale ca cele privind 
securitatea și colaborarea, 
lupta pentru progres și pace.

Amintind că acest vernisaj 
are loc în zilele premergă
toare vizitei pe care preșe-

socială și politică, la schim
bul mondial de valori mate
riale și spirituale, fotografii
le expuse oferă o imagine de 
ansamblu asupra sistemului 
de formare și educație din a- 
ceastă țară, a participării ti
nerilor- vest-germani în pro
cesul muncii, a modului în 
care își petrec timpul liber.

în cuvîntul rostit la des
chidere, tovarășul Dan Cru- 
ceru, prim adjunct de șef de 
secție la C.C. al U.T.C., a a- 
rătat' că prezentarea în Româ
nia a acestei expoziții se în
scrie pe linia bunelor relații

dintele Consiliului de Stat al 
României, Nicolae Ceaușescu, 
o va efectua în R.F.'Germa
nia, moment important în is
toria relațiilor dintre cele 
două țări, reprezentantul C.C. 
al U.T.C. a subliniat hotărî- 
rea tineretului român de a 
contribui șr în viitor la dez
voltarea relațiilor de priete
nie și colaborare dintre cele 
două țări.

A luat cuvîntul, de aseme
nea, dl. dr. M. Steinkiihler, 
atașat cultural și de presă al 
Ambasadei R.F. Germania la 
București.

BAZIL ȘTEFAN
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