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Ieri, în prezența secretarului general al partidului, au fost acordate distincții
unor cadre didactice cu prilejul „Zilei învățătorului44

ÎNALTĂ PREJUIRE SLUJITORILOR ȘCOLII
1

A devenit o tradiție ca în fie
care an, cu prilejul „Zilei învă
țătorului", tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general 
al partidului, președintele Con
siliului de Stat, să onoreze cu 
prezenta sa solemnitatea decer
nării de înalte titluri și. 
ale Republicii Socialiste Româ
nia acordate unor cadre 
tice, care s-au distins prin ac
tivitatea lor meritorie în dome
niul instruirii și educării ele
vilor și studenților și contribu
ția adusă la dezvoltarea învăță- 
mîntului, științei și culturii din 
patria noastră.

La solemnitatea care a avut 
loc marți dimineața, la Palatul

ordine

didac-

Consiliului de Stat, au luat par
te tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer, Emil Bodnaraș, Manea 
Mănescu, Paul Niculeșcu-Mizil, 
Gheorghe Pană. Gheorghe 
dulescu, Virgil Trofin. Ilie 
dej.

Dînd glas sentimentelor 
funde de recunoștință nețărmu
rită, dragoste și devotament 
față de partid, în numele ca
drelor universitare decorate, a 
luat cuvîntul prof. Radu C. 
Bogdan, rectorul Universității 
din Brașov,. care a spus : „Este 
o șansă a istoriei că dumnea
voastră, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, sînteți în fruntea

(Continuare în pag. a V-a)
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Cuvîntul tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului 
Stat al Republicii 
România, tovarășul 
Ceausescu, a primit, 
pe ministrul minelor 
carburilor din Venezuela, Hugo 
Perez la Salvia, care face o vizi
tă în țara noastră.

La întrevedere a fost de față 
Bujor Almășan, ministrul mine
lor, petrolului și geologiei.

Mulțumind pentru onoarea de 
a fi primit, oaspetele a transmis 
tovarășului Nlcolae Ceaușescu 
un mesaj de prietenie și 
mai bune urări din partea 
ședintelui Rafael Caldera, 
preună cu asigurarea că 
porul venezuelean așteaptă 
sentimente de stimă si 
te vizita șefului statului 
care va contribui și mai 
strîngerea legăturilor 
cele două țări.

Ministrul venezuelean a arătat 
că vizita făcută în România, dis
cuțiile avute, au evidențiat noi 
posibilități de dezvoltare a co
laborării și cooperării între cele 
două țări. Dînd o înaltă aprecie
re activității țării noastre, oas
petele a subliniat existența mul
tor puncte <je coincidentă în 
litica si pozițiile celor două 
te, atît pe plan intern cît și 
tern.

Președintele Consiliului 
Stat a subliniat în convorbirea 
cu oaspetele, că Republica So
cialistă România urmărește cu 
multă atenție activitatea po
porului venezuelean, consacrat 
edificării unei economii inde
pendente, unor prefaceri în via
ta politică și socială a țării și

de
Socialiste 
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afirmării sale suverane în rela
țiile internaționale.

România — a arătat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — care se 
pronunță pentru instaurarea în 
raporturile dintre state a prin
cipiilor suveranității și indepen
dentei. neamestecului în trebu
rile interne, egalității și avanta
jului reciproc, pentru statorni
cirea în lume a unor relații pe 
baza dezvoltării libere a fiecă
rei națiuni, sprijină activ lupta 
popoarelor din America Latină, 
pentru a pune capăt dominației 
străine și a deveni stăpîne ne 
bogățiile lor naționale, condiție 
a progresului social, a unei a- 
devărate independențe politice 
și economice

In acest context tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat 
rolul din ce în ce mai impor
tant al țărilor mici și mijlocii 
în promovarea unei noi politici 
îr>. viața internațiorală ceea ce 
impune întărirea colaborării în- • 
tre aceste state, atît în planul 
relațiilor bilaterale cit și în re
zolvarea principalelor probleme 
ale lumii contemporane.

Relevînd că așteaptă cu multă 
plăcere vizita fn Venezuela. în- 
tllnirile .cu președintele Rafael 
Caldera, care vor pune bazele 
unei colaborări trainice, cît mai 
intense, în domeniile de interes 
comun dintre cele două țări, to
varășul Nicolae Ceaușescu a 
transmis șefului sfatului vene
zuelean cele mai bune urări de 
sănătate si fericire personală.

întrevederea s-a desfășurat 
Intr-o atmosferă caldă, priete
nească.

Stimate tovarășe și stimați 
tovarăși,

Doresc ca in numele con
ducerii de partid și de stat, 
al meu personal, să vă feli
cit în mod călduros pe dum
neavoastră care ați primit

cu prilejul „Zilei învățăto
rului" înalte distincții ale 
Republicii Socialiste Româ
nia, precum și pe toți cei
lalți profesori și învățători, 
slujitori ai școlii, care de 
asemenea, au fost distinși 
cu ordine și medalii ale Re-

Din unitățile industriale
ale județului Iași
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constituie in pri- 
o apreciere perSo- 
dumneavoastră, a 
din cei care au 

și. totodată.

publicii Socialiste România.
Folosesc acest prilej pen

tru a adresa totodată tutu
ror slujitorilor școlii salutul 
călduros al Comitetului Cen
tral, al Consiliului de Stat 
și Consiliului de Miniștri, 
urarea de a obține noi și noi 
succese in activitatea viitoa
re. Acordarea acestor înalte 
distincții 
mul rind 
nală a 
fiecăruia
fost decorați, 
constituie și o apreciere mai 
generală a aportului cadre
lor didactice din întregul 
nostru învățămînt la minu
nata operă de făurire a u- 
nuj tineret nou. înarmat cu 
cuceririle științei si culturii 
celei mai înaintate, educat 
in spiritul dragostei față de 
popor, față de partid, față 
de cauza socialismului.

După cum cunoașteți, re
centa ple-rară a Comitetului 
Central a adoptat noi mă
suri cu privire la perfecțio
narea și îmbunătățirea tutu- 
ror laturilor învățămintului 
din România. Am obținut 
rezultate bune, dar mai a- 
vem mult de făcut in acest 
domeniu — ca și in alte 
sectoare de activitate — pen
tru a asigura înfăptuirea ne
abătută a hotărîrilor Con
gresului al X-Iea și ale Con
ferinței Naționale.

Făurirea societății socia
liste multilateral dezvoltate 
în România, care presupu
ne, după cum știți, dezvolta
rea intensă a economiei na
ționale, cere cadre cu o înal
tă pregătire, impune ridica
rea nivelului de cunoaștere 
al omului. In această pri
vință școala constituie fac
torul principal în formarea 
și educarea tinerelor noas
tre generații.
Tinerii care învață astăzi 
in școli vor fi constructorii 
de mîine ai societății socia
liste multilateral dezvoltate 
— și, fără nici o inrioialâ. ei 
vor făuri și vor trăi în so
cietatea comunistă din Româ
nia. Iată ce minunată și mă
reață misiune revine învă
țătorului, vă revine dumnea
voastră, tuturor slujitorilor 
școlii.

Sint convins că veți face 
totul, ca și pînă acum, pen
tru a înfăptui in cele mai 
bune condjțiuni programul 
de dezvoltare a școlii, a ști
inței și culturii, de făurire a 
omului nou, constructor al 
socialismului și comunismu
lui.

Cu aceste gînduri vă urez, 
încă o dată .dumneavoastră, 
tuturor cadrelor didactice, 
noi și noi succese, multă fe
ricire și sănătate ! (Aplauze).

———————————

Fostul strungarPAVEL BOGDANse reîntoarce inginer• |S»in uzina care l-a crescut
Afii de specialiști, absolvenți 

ai institutelor de invățămînt su
perior, au optat în aceste zile 
pentru locurile de muncă în pro
ducție, învățămînt, cercetare. 
Responsabilitatea matură, cu 
care au ales acele locuri, ce re
clamă, în această perioadă, con
centrarea eforturilor pentru în
deplinirea în cele mai bune con- 
dițiuni a obiectivelor societății 
noastre socialiste, îl caracteri
zează și pe tînărul inginer, co
munist, Pavel Bogdan, absolvent

al Facultății de tehnologia con
strucțiilor de mașini, secția 
fini, unelte ji scule.

In urma cu lt ani. I’ai:el ~ 
dan lucra ca strungar la I.M.S. 
— Cîmpulung Muscel (actuala 
citadelă a mașinilor de teren 
ARO). Timp de 5 ani, înconju
rat. de un colectiv de muncă de-

ma-

Rog-

Campania de recoltare a 
păioselor se desfășoară cu 

toate forțele. Reportaj
Foto : EM. TAN1ALĂ de campanie

DE GRÎU

t IN CADRUL COMBINATU
LUI PETROCHIMIC DE LA 
BRAZI A INTRAT IN PROBA 
DE PRODUCȚIE, CU APROA
PE DOUA LUNI MAI,DEVRE
ME. CEA DE-A DOUA INSTA
LAȚIE DE CLORURA DE CO
LINA — produs obținut după 
un procedeu original din mate
rie primă indigenă.

Reducerea duratei de con
strucție și montaj va permite 
colectivului care deservește noua 
instalație să realizeze, peste pre
vederile de plan, circa 600 tone 
de astfel de substanță utilizată 
ca biostimulator in zootehnie. 
De menționat că, cea mai mare 
parte dintre utilajele noii capa
cități au fost realizate in ca
drul combinatului.

9 Succese de prestigiu 
în îndeplinirea sarci
nilor de plan

JUDEȚUL 
PARTIAL. 
UN NOU 

PENTRU CREȘTE-

• LA COSMEȘTI, 
GALATI, A INTRAT 
ÎN EXPLOATARE. 
COMPLEX 
REA Șl ÎNGRAȘAREA PORCI
LOR. In final, el va avea o ca
pacitate de 60 000 porci. Patru 
din halele complexului au și 
fost populate cu 4 300 porci.

Acționînd cu hotărîre pentru 
materializarea acestui important 
obiectiv economic, constructorii 
se află in avans față de grafice 
cu 100 de zile.

Colectivele unităților industri
ale din județul Iași au îndepli
nit sarcinile de plan prevăzute 
pentru semestrul 1 cu cinci zile 
mai devreme, ceea ce le-a per
mis ca la sfîrșitul lunii iunie să 
raporteze realizarea unor impor
tante cantități de producție su
plimentară la principalele sorti
mente. Aceste succese poartă, 
alături de cea a virstnicilor, și 
semnătura celor peste 35 de mii 
de tineri, cuprinși în ampla în
trecere utecistă pentru înfăptui
rea cincinalului înainte de ter
men. în cadrul fiecărei întreprin
deri, tinerii au venit cu anga
jamente proprii de depășire a 
planului, au lansat numeroase 
inițiative pentru îmbunătățirea 
calității produselor, întărirea 
disciplinei, folosirea intensivă a 
utilajelor și reducerea prețului 
de cost La sfîrșitul săptăminii

trecute secretarii sau, în lipsa 
lor membrii comitetelor U.T.C. 
din principalele întreprinderi 
ieșene, ne-au vorbit despre 
succesele obținute pînă acum în 
întrecerea utecistă. Reproducem, 
pe scurt, relatările lor.

• Combinatul de fibre 
sintetice : 512 tone 
fire și fibre polieste- 
rice peste plan

Ing, DAN COST ACHE — loc- . 
țiitorul secretarului comitetului 
U.T.C. : Vîrsta medie a salaria- 
tilor combinatului nostru este 
doar de 21 de ani și citeva luni 
In această situație, angajamen
tul anual al combinatului — 
72 000 000 lei peste plan — este 
în mare parte compus din anga-

I. MORARU

(Continuare în pag. a IV-a)
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mare parte noaptea la lumina 
farurilor. O spune Fierea 
Vlad înainte de a da drumul 
„Gloriei" : cine s-ar fi aștep
tat să vadă ce văd ochii a- 
cum ? Spusele lui Vlad ne în
viorează ca o rafală scurtă de 
ploaie. Parcă pe ei, pe rheca- 
nizatori i-a cuprins un fel de 
beție neștiută celorlalți, iz
bucnită din galbenul greu al 
spicelor, din veșmînlul ciudat 
care îți taie respirația. Deși 
toate, utilajele au fost re-reve- 
rificate, surprizele fiind exclu
se, o ultimă privire, un ultim 
control îi asigură că totul e 
în regulă. Atelierele mobile 
de reparat așteaptă pregătite

plin angajat în piogresul indus
triei românești de mașini, Pavel 
Bogdan a urcat treptele califică
rii ajungînd controlor tehnic. In 
1968 a intrat la facultatea pe ca
re a absolvit-o susținînd o lucra
re de diplomă caracterizată de 
dascălii săi drept exemplară. Este 
vorba de proiectul unei mașini 
de ascuțit freze melc a cărei pro
ducție în țară ar putea aduce, 
după un calcul preliminar, 100 000 
lei economii și, în același timp, 
realizarea unor economii de va-

• UN NOU OBIECTIV IN
DUSTRIAL ȘI-A FĂCUT APA
RIȚIA IN PEISAJUL ECONO
MIC AL ORAȘULUI BOTO
ȘANI. ESTE VORBA DE ÎN
TREPRINDEREA PENTRU U- 
T1LAJE ȘI PIESE DE SCHIMB 
care a intrat recent în funcți
une, înainte de termen, cu ulti
mele capacități de producție 
proiectate.

Dotările și 
nic de care 
tate asigură 
de producție
mecanizare și automatizare. Aici 
vor fi produse piese de schimb 
și utilaje pentru industria u- 
șoară, îndeosebi pentru uzinele 
textile și fabricile de tricotaje 
din țară.

echipamentul teh- 
dispune noua uni- 

întregului proces 
un înalt grad de

Doar o minune ar mai fi 
făcut posibil semănatul, se 
credea în toamna trecută, 
atunci cînd ploile n-au con
tenit 60 de zile și tot atîtea 
nopți. Minunea s-a intîmplat 
dar, cum ni se spune, autori 
sint mecanizatorii, cei care au 
lucrat în cîmp 20 de ore pe 
zi timp de aproape trei săp- 
tămlni. Astfel îneît, sint con
vinși ialomițenii, miile de 
hectare de grîu din „Insula" 
Borcei, ar fi răsărit mai mult 
din încrîncenarea cu care n- 
cești oameni au luptat și 
nins anotimpul potrivnic, 
cil din sămînță.

Zilele trecute, cînd mă 
cumentam pentru acest
portaj, la răsăritul soarelui, a- 
ceiași mecanizatori au în
ceput, primii în județ, o altă 
bătălie, care, în fapt, încheie 
izhîndn din toamnă : recolta
tul griului. In prealabil au 
fost depistate terenurile care 
trebuie recoltate în primele 
două-trei zile pentru a pre
întâmpina orice pierderi. La 
I.A.S. Stelnica, tractoarele au 
pătruns în lanurile fermelor l 
și 5 unde pământurile s-au 
„ambiționat" să dea recolte 
bune în Bărăganul Ial.o- 
miței. N-ai crede, poate 
din superstiție, poate din ne
știință, că întinderea mișcă
toare de galben fugind spre 
orizont în toate direcțiile a 
fost semănată în cea mai

NICOLAE ADAM CĂLIN STĂNCULESCU
(Continuare in pag. a IV-a) (Continuare in pag. a ll-a)

Cordonul de culori 
al Capitalei

de RUSALIN MUREȘANU

SĂ DISCUTAM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI
CIT DUREAZĂ O 

CIE ? De obicei, atita 
viața celor care s-au 
să-și adune traiul sub 
acoperiș și să împartă deopotri
vă binele și răul unei existențe 
comune. Uneori, drumul alături 
se sfirșește însă cu mult ’ mai 
devreme. Cărările, întîlnite la 
marginea Iui, se despart. înainte 
ca el să se termine.. DE CE SE 
INTIMPLĂ AȘA ? Vinovății 
sint doar EI, partenerii de cu
plu ,?

Vă propunem o incursiune in 
culisele unei „căsătorii-fulger". 
A unui drum împreună care n-a 
durat... decît șapte zile I Autorii 
acestui „record" de trăire conju
gală au, ea — 20 de ani. el — 25. 
Partenerii acestei fărirne de căs
nicie sint ea — învățătoare, el — 
subofițer. I-a adunat laolaltă 
dragostea — așupra acestui 
punct nu există nici îndoială, 
nicj divergență de- opinii — și 
i-a despărțit, CINE ?

CĂSNI- 
cit. ține 

hotărit 
același Incursiune in culisele

unei casatorii fulger
„înainte de a ne căsători, am 

discutat mult pornind de la baza 
căsătoriei : dragostea, fidelita
tea. stima și respectul reciproc. 
Chiar in ziua oficierii căsătoriei 
am accentuat mult . spunîndu-i 
soției : «Să 
Pusa, ceea ce facem acum 
mai putem desface decit 
acțiunea judecătorească», 
răspuns : „Știe Pușa ce face 1" 
(Citat din scrisoarea in care

ne gîndim bine, 
nu 

prin 
Mi-a

loan Stan, soțul în vîrstâ de 25 
de ani solicita 
tiej).

— înainte de 
purta cu totul 
m-am hotărit ..să puri ascult pe 
părinții mei care nu erau de a- 
rord și m-am măritat fără ca ei 
să știe". (Din discuția 
cu Lina $.).

Ce s-a intîmplat pe. 
Au intervenit citeva

s-au iscat citeva mici neînțele
geri. generate de lipsa de expe
riență a partenerilor .și poate 
nici ele nu ar fi avut loc. dacă...

...NU S-AR FI AMESTECAT 
VECINII. Proaspăta soție, a reu
șit să-și facă intr-un timp re
cord. o prietenă intr-unui din 

purtată, apartamentele învecinate. Ni
mic rău in asta, dacă amica 

urmă ? și-ar fi rezumat intervenția în 
fleacuri,, viața cuplului la îndemnuri spre

sprijinul redac-

a ne căsători se 
altfel. De aceea

înțelegere și încredere, așa cum 
ar fi fost normal s-o facă o fe
meie cu mai multă experiență 
în, căsnicie. In locul lor, bine
voitoarea vecină a preferat să-și 
aroge postura de aliată a uneia 
dintre părți, în războiul declarat 
la citeva zile după căsnicie — 
celeilalte.' „Se poartă urit cu 
tine ? Pleacă de Ia el 1 N-are 
să se schimbe ! Te va chinui 
toată viața ! Ești tînără, ești 
frumoasă... Ce. nil mai sint băr
bați pe lume ?“ Cam așa sunau 
cotidienele povețe strecurate la 
urechea tinerei soții, pe atunci 
fără ocupație, deci liberă să as
culte si să urmeze - 
și intimplat de altfel 
leptele" sfaturi

...N-AR FI
COLEGII „CU EXPERIENȚĂ".

cum s-a
— „înțe- 

ale vecinei.
INTERVENIT

SOFIA SCORȚARU

(Continuare în pag. a ll-a)

Trăindu-ne majoritatea orelor vieții în cușca de beton și 
astalt a Capitalei, habar n-avem câ dincolo, la numai un 
pas, un ocean verde și pur trimite spre noi ca un duh, oxi
genul cel de toate zilele, dar mai ales fructele și legumele pe 
care e găsim - sau nu le găsim, uneori, în marile piețe ale 
orașului. Scăpat zilele trecute de mirosul de benzină arsă 
al marilor bulevarde, de forfota pestriță a pieții Matache pe 
lingă care locuiesc, m-am trezit — ca intr-un basm — aruncat 
dincolo de barierele orașului, dincolo de centurile sale de 
beton și sticla.. începea de aici o poezie răcoroasă și plină 
de sănătate. Lanuri cu grîu dat in pîrgă, porumburi foșnin- 
du-și săbiile de frunze in vîntul timid, și tarlale, zeci și zeci 
de tarlale încărcate de fructe și de legume. Cîți știm oare 
că acest București bătrîn nu e decît o insulă într-o mare 
nespus de verde, nespus de frumoasă și din păcate la fel de 
nespus de necunoscută de către majoritatea locuitorilor ei I 
Sint sigur că mulți dintre noi am fost de mai multe ori îa 
mare sau la munte, cale de sute de kilometri, decît cu auto
buzul la cîțiva pași unde natura este la fel de tulburătoare, 
la fel de sălbatică și vie ca în munții Carpați.

...Comune cu nume de basm, Ileana, Măriuța, Sohatu... 
Toate fremătînd în basmul concret al fructelor și legumelor, 
iptr-o astfel de comună de o frumusețe ciudată, numită Hră
nești, trăiesc și muncesc o mînă de ingineri agronomi, sala
ried ai centrului de legume și fructe. Inginerul Gheorghe 
Cedică, oltean negricios, cu experiență bogată cîștigată in 
cimpiile Aradului, transplantat nu de mult in perimetrul Ca
pitalei, duce încă dorul cîmpiilor dintre Mureș și Tisa. Imi 
destăinuie că a venit aici, aproape de București, pe un pa- 
mint mai puțin roditor decît cernoziomul Ardealului, cu oa
meni - după cite știa el din auzite - mai puțin gospodari, 
mai greu de urnit. Și spre 
Gospodarii din comunele cu 
marelui oraș nu sint cu nimic

(Continuare

marea lui bucurie s-a înșelat, 
nume de basm din perimetrul 
mai prejos față de cei din alte 
în pag. a V-a)
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Conducerea Universității din București și Consiliul Uniunii 
Asociațiilor Studenților Comuniști din această instituție au 
sprijinit inițiativa C.A.S.C. de la Facultatea de filozofie de a 
organiza simpozionul dezbatere „Specificul integrării invă
țămintului superior cu cercetarea și producția pentru Faculta
tea de filozofie". La această manifestare studențească, menită 
să aducă o contribuție la efortul de perfecționare 
tului superior, să cultive spiritul colocvial și de 
activitatea de asociație, au participat studenți și 
tice de Ia facultățile similare din Cluj și Iași.

a invățămin- 
colaborare in 
cadre didac-

Care sînt semnificațiile aces
tui simpozion și care este — 
pentru a ne exprima în terme
nul des folosit in cursul dezba
terilor — eficienta discuțiilor 
înseși, ce contribuție aduc ele 
la definirea coordonatelor pro
blemei abordate ?

Este relevabil mai .intii faptul 
că urmind indicațiile secretaru
lui general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, este 
stimulată participarea studen
ților la modernizarea procesu
lui de învățămint și este culti
vat climatul propice exprimării 
celor mai diferite opinii cu 
privire la un aspect care ii im
plică intrinsec. Propunindu-și o 
asemenea temă, studenții de la 
Facultatea de filozofie și-au a- 
sumat o sarcină destul de difi
cilă : dacă avem în vedere fap
tul că desfășurarea de pină a- 
cum a activității practice nu 
oferă temeiuri mulțumitoare pe 
care să se poată clădi o acțiu
ne de perfecționare in direcția 
specificității, , adică a apropie
rii studenților filozofi de aspec
tele concrete ale muncii de 
după absolvire. Și-au asumat o 
sarcină dificilă și pentru că 
practica pedagogică, ca mijloc 
de exersare a măiestriei de a 
comunica, necesară nu numai 
profesorului, dar și propagan
distului ce va trebui să fie negre
șit acest absolvent, este perfec
tibilă dincolo de cerințele ei tra
diționale. Mai avem de aseme
nea in vedere că ceea ce se în
țelege pe drept cuvint prin fi
nalizarea activității practice și 
științifice a studenților, adică 
considerarea și folosirea conclu-

ziilor acestei activități in 
ce are ea mai valoros de 
factorii de decizie nu 
încă, în toate cazurile, 
integrantă din concepția de lu-

ceea 
către 
tace 

parte

(cercetări concrete de sociologie 
a satului contemporan și a in- 
vățămintului ; contribuții la 
sondaje de opinie organizate de 
R.T.V, ; muncă de propagandă 
în licee ale orașului) referatul 
prezentat în numele unui colec
tiv de autori de studentul Ion 
Gavra a încercat o schiță a 
perspectivelor acestei activități 
orientate manifest spre cunoaș
terea realităților social-politice 
actuale, a confruntărilor de idei 
din gîndirea filozofică contem
porană. Aceeași pledoarie pen
tru cunoașterea vieții sociale.

prezenta premise și instrumen
te in definirea și realizarea a- 
eestui specific al integrării s-au 
exprimat studenții Valentin 
Mureșan, Mariana Lungu. Gar- 
dis Ohanesian și Liviu Popes
cu („Specificul practicii pro
fesionale pentru facultățile de 
filozofie") : Dan Borțun, P. Li- 
sievici, Valentin Popa și D. 
Cotfas („Specificul cercetării 
științifice in facultățile de filo
zofie"), precum și studenții ie
șeni Stefan Bașno și Adrian 
Vasile (Curs — seminar, cerc 
științific, practică productivă.

venl principalele momente di
dactice — prelegerea și semi
narul ? Viitorul lor este oare 
numai formula de dezbatere 1 
Este rațional să se meargă 
pină acolo incit prelegerile să 
fie pe rind pregătite și susți
nute de studenți, așa cum în
cerca să convingă unul dintre 
vorbitori ? Evident, prospecta
rea și experimentarea unor 
noi căi trebuie să fie echivalen
te cu progresul. Ce progres 
poate conține o asemenea ten
tativă ? Dar, în același con
text. ce formulă optimă ar pu-

PREOCUPARE MAJORĂ A ASOCIAȚIILOR STUDENȚILOR COMUNIȘTI

EFICIENȚA PARTICIPĂRII LA PROCESUL

cru a unora dintre acești fac
tori. Este de prisos să insistăm 
că această finalizare, dovedin- 
du-și eficacitatea, ar verifica in 
însăși practică valabilitatea de
mersului filozofic.

De aceea, este și explicabil 
că autorii referatelor prezen
tate și participanții la dezbateri 
au încercat să atace această 
temă din diferite unghiuri pen
tru ca observind, analizind. 
propunînd o sumă de mijloa
ce, să descopere drumul cel mai 
sigur care duce la delimitarea 
specificului acestei integrări. 
Rememorind experiența practi
cii studenților filozofi din Clui

pentru aprofundarea legături
lor intre filozofie și practica 
social umană, pentru înțelege
rea relațiilor dintre filozofie și 
decizia politică, au exprimat și 
referatele unor studenți bucu- 
reșteni : „Necesitatea integrării 
invățămintului superior cu cer
cetarea și producția" (Grigore 
Rîpeanu) ; „Procesul de in
tegrare învățămint — cerce
tare — producție, instrument de 
perfecționare a 
filozofic" (Vasile Cîrje) ; 
tutui politic al 
Facultății de filozofie" 
David, Silviu Coposescu) 
aproape de ceea ce ar putea re-

învățămîntului 
' l . . ..Sta- 
absolventului 

(Ilina 
Mai

REZISTENTA

dintre ele existînd și Încerca
rea de a propune soluții : în
cheierea unor contracte cu di
ferite unități pe o tematică . ce 
ar putea viza aspecte ale rela
țiilor interumane în procesul 
de producție, ale implicațiilor 
perfecționării organizării și con
ducerii muncii : mai ales că u- 
nele încercări anterioare de a- 
cest fel care s-au bucurat de a- 
tenția unor organe de decizie 
politică au dat bune rezultate 
în producție și au adus și 
satisfacția reușitei studenților 
practicanți. Astfel, un grup de 
studenți au cercetat cauzele 
scăderii productivității muncii 
în secția unei întreprinderi de 
a cărei producție depindea în
deplinirea planului și in alte 
uriităti economice. Pe baza con
cluziilor lor. la sugestia unui 
secretar al județenei de partid, 
s-a intervenit tocmai în sensul 
observațiilor prezentate de stu
dent!. iar consecințele pozitive 
nu au întîrziat să se arate.

In privința studenților psiho
logi, a căror pregătire, practică 
este cu deosebire deficitară în 
absenta unei baze specializate 
de practică și a unui laborator 
corespunzător, activitatea prac
tică s-ar putea desfășura, pro
pun unii studenți, pe parcursul 
anului. în baza unor contracte 
cu unități spitalicești, școli.

• grădinițe.
Firește, simpozionul a prile

juit exprimarea și a altor opinii 
pe care rîndurile de fată nu le 
vor atesta sau amenda. Propu
nerile studenților, observațiile 
lor vor fi analizate de organele 
de conducere universitară așa 
cum s-a procedat și cu alte pri
lejuri și cum de la început i-a 
asigurat pe participanți. în cu- 
vintul său. tovarășul prorector 
Zorin Zamfir. Important este 
cursul ascendent, tot mai con
cret ai unor asemenea preocu
pări ce se cer, desigur, perma
nentizate.

GEORGETA RUȚA

Z ACCENTE

1( Au venit călduri-
> le și parcă pentru a 
( confirma regula că
> niciodată un lucru
> care te jenează nu 
) vine singur, „Fram"-
> ul meu, care de 
/ mulfi ani stă. într-o 
>. nișă și. toarce în si-

nea lui reproducînd
• o bucățică de alb 
' polar — s-a supărat
• și m-a lăsat. învirt 
’ butoanele — nimic! 
1 Mă duc Ia coopera- 
' tiva din Drumul

Taberei specializa
tă în reparații de 
frigidere, mi se no
tează adresa și mi 
se dau pentru a 
doua zi trei ore de 
așteptare (locuiesc 
la 100 m.), promi- 
țîndu-mi-se că în a- 
cest răstimp cineva 
de la respectiva u- 
nitate îmi va face 
plăcerea să mă vi
ziteze. Politicos, îl 
rog încă o dotă pe 
băiatul care mă 
scrisese în catastif, 
să se ia măsuri să 
nu stau degeaba 
(Căci mai avusesem 
o experiență tot 
cu numita unita
te, anul trecut, pen
tru altceva). Aștept, 
deci, la ora fixată 
— trece un ceas, 
trec două, trec trei; 
trece și al patrulea. 
Dau telefon la uni
tate : mai vine ?, nu 
mai vine ? „Aștep
tați — zice cineva 
care se prezintă „o 
persoană din afară". 
Poate că vine...". 
Dar iată că în fe
reastră bate geana 
serii și băiatul, „care 
e plecat, de demult, 
tovarășe" nu nime
rește și ușa la care 
locuiesc.

Ce mă gîndesc ? 
ta șă vedem dom
nule, ce-o fi avînd 
„Fram“-ul acesta al 
meu ? Și cu puține
le cunoștințe de e- 
lectricitafe deținute 
îi .dșșcțppăr rezisten
ța,. adică piesa fără 
de care energia e- 
ICCtriCă rtu ~deblne 
energie calorică.' O 
scot, p controlez cu 
mijloacele- mele teh
nice — o bănuiesc 
arsă. Las pe cineva 
să aștepte tehnicia
nul — mai știi ? mă 
gîndearn —, și dau 
o fugă la magazinul 
„Favorit", aflat tot 
aproape. Fata de 
la stand se uită la 
mine ca la unul ca
re-a călcat pe bec 
și-mi trîntește în 
față crudul adevăr :

„Rezistențe, de 220? 
Nu mai umblați de
geaba, nu găsiți1" 
In tot orașul ? Și 
iau magazinele la 
rind, ajung pe 
Smîrdan, pe la Col- 
țea, pe la Sf. Gheor- 
glie, intru la „Vic
toria", la „Bucu
rești", întîlnesc alți 
căutători ca și mine, 
alcătuim un lanț de 
căutători — nimic I 
Un moșulică fonfăit, 
de la o cooperati
vă mă avertizează 
că „pi-e to-ată ri-e- 
ția-ua“ să umblu, 
degeaba I Nu-mi vi
ne, totuși, să cred. 
O nenorocită de re
zistență, acum cînd 
arzi în propria-h 
sudoare ? In toate 
magazinele — g-ă- 
mezi de rezistențe 
pentru 120 V. De 
ce numai acest tip ? 
La „Vulturul de 
mare" șeful de ra
ion îmi arată adre
sele, cererile, 
cinci în cinci 
de cinci luni,
mandă... rezistențe 
pentru 220 V. I In
tr-un alt magazin, 
un cumpărător pu
ne, parcă avînd și 
asentimentul meu, 
întrebarea : „Și noi 
ce facem ?“. Vînză- 
torul se uită la el și 
i-o aruncă în 
repede: „Vă 
vește I"

Bine, îmi spun, 
că mă privește și 
pe mine ceva, 
mine și numai 
mine. Bine că 
privește și pe
guitorii comerțului, 
pe directorul fabri
cii care produce a- 
semenea piese de 
schimb. Transpirăm 
noi și pentru dom
niile lor.

Numele . obiectiv 
vului căutat și ne
găsit mă' face însă 
să ma gîndesc, câ 
pentru _ un anume 
gen de a face, co
merț., el este- de-a 
dreptul simbolic. 
Cu un an în urmă, 
prin iulie 1972, ci
team în „Scînteia" 
peripețiile unui cău
tător de... firetud 
de ghete. Nemerni
cele șireturi făceau 
obiectul unui arti
col de ziar nu pen
tru ele însele, ci 
pentru un mod, al 
unora, de a conce
pe comerțul — un

mod grosolan, nea- 
tent la suprafața ■ 
pieții și la cerințe- 
le firești ale cetă
țenilor. Pe acest tip 
de comerciant neci
vilizat (fie el pro
ducător- sau lucrător ‘ 
în -sectorul terțiar) 
„nud interesează" - ' 

și simplu că ■ ■■ 
de ;

ma- -
vre-

pur 
sute, poate mii 
oameni într-un 
re oraș pierd 
mea umblînd după 
cite un asemenea 
fleac. După cum, ■ 
nu-i trece prin cap 
să-și ceară măcar 
scuze, în cazul că 
nu are ce trebuie 
să vind-ă, sau în ca
zul devenit legen
dar, cînd te face să 
aștepți ore întregi . 
lingă sonerie, el ne- 
catadixind să treacă 
pe acolo.

S-a scris anul tre
cut despre același . 
fenomen și, iată, 
prin exemplul rezis
tenței pentru frigi
dere, un exemplu

PAVEL BOGDAN

Desen de ȘT. COCIOABĂ

ANDREI BARSAN

EUGEN 
FLORESCU

Din 
zile, 
co

se poate ;— să 
frigă.

nas, 
pri-

Oficiul
(care 
după 
fixe, 

din

co- 
modem.

Pe 
pe 

nu-i 
diri-

FOSTUL STRUNGAR

Odihna și schimb
de experiență
la Nucșoara

în atmosfera

la Nucșoara (Argeș! 
porțile in această

debutul unei

verigile unui proces unitar în 
pregătirea viitorilor specialiști). 
Referatele au avansat cu argu
mente diferite ideea necesității 
analizei și proiectării unui sis
tem unitar reprezentat de tria
da învâțămint-cercetare-produc- 
ție. Discuțiile s-au clădit pe un 
consens în ce privește adevărul 
că orice progres al vreuneia 
dintre cele trei verigi trebuie 
să se răsfrîngă și asupra celor
lalte, că relationarea integra
toare a invățămintului cu prac
tica și cercetarea științifică va 
conduce la apariția unor struc
turi specifice ale învățămîntu- 
lui. In acest context, ce vor de-

tea căpăta practica studenților 
din facultățile de filozofie, dacă 
avem în vedere respectarea di
mensiunii specifice profesiunii ? 
Poate fi ea oare confundată 
cu cercetarea bibliografică ? 
Poate fi o „practică teoretică" ? 
Ce raport este între stocarea 
de informații și crearea de noi 
valori ? Nu este poate necesară 
o distincție mai netă, mai spe
cializată, a practicii pentru sec
țiile de filozofie, sociologie și 
de pedagogie ? Este valoros În
suși faptul că dezbaterile au 
reușit să pună asemenea semne 
de întrebare, să delimiteze a- 
semenea probleme pentru unele

parte ceea ce, de
fapt, nu-ți lipsește!

— Ne mai putem odihni puțin. Au venit iar alții să muncească 
pentru noi i

Cînd cauți în altă
Recrutarea forțelor de muncă’

Este ora 11. Tinărul Ion Cer
cel (str. Fundătura Rădueanu 
15) așezat confortabil la una din 
mesele barului din hotelul piteș- 
tean „Minerva", privăște — dis
trat și somnoros — in... tavan. 
' — Nu te afli, la această oră 

la lucru ?
— Nu am serviciu.
— Oficiul forțelor de muncă 

«re suficiente 
disponibile.

— Știu, dar 
eamdată un 
convină.

— Ti s-au 
cum, locuri
prinderi din oraș ?

— Da. însă le-am refuzat. 
V-am spus că nu am găsit incă 
ceva care să-mi convină...

Pe Maria Preda (str- Smeurii 
51) o intilnim in braseria „Ar
geș". in fața unei cești de cafea, 
furnind tacticos.

— Mj s-au oferit la forțele de 
muncă clteva servicii, 
mi-au convenit.

— Știu că în orașul 
este nevoie de tineri

locuri de angajare

nu am găsit deo- 
post care să-mi

oferit deci, pfnă a- 
de muncă in Intre-

dar nu

nostru 
pentru 

noile întreprinderi — replică cu 
emfază un alt obișnuit al „cor- 
soului" piteștean. Mihai Dima 
(str. Balotești 55). La toamnă 
cred că am să mă angajez 
și eu..

...Ion Stancu. Gh Vișineanu, 
Lucia Diaconescu, Florica Crin- 
gașu. Maria Constantin si alții 
sint „autorii" unor replici ase
mănătoare. aflindu-se cu toții 
în aceeași ipostază : neincadrați 
în producție. „Există încă — după 
cum relatau și organele de mi
liție din cadrul Inspectoratului 
municipal — destui tineri care 
bat străzile, iși irosesc timpul. în 
vreme ce Întreprinderile orașu
lui au nevoie de cadre. Grav 
este și faptul că, uneori, aseme
nea tineri alunecă pe un drum 
periculos, ajungînd să comită 
fapte antisociale".

— In prezent — declara Octa
vian Iliescu, șeful Oficiului for-

țelor de muncă al județului Ar
geș — in întreprinderile piteș- 
terie există aproximativ o mie 
cinci sute de locuri neacoperite. 
La “ ’ ' . ' .. . "
pildă, este nevoie de vreo cinci 
sute de tineri, la Combinatul de 
articole tehnice de cauciuc de 
patru sute, la Uzina de autotu
risme de aproape o sută.

— Din cite știm, aproape ju
mătate din efectivul tinerilor 
(circa zece mii) intrați in între
prinderile municipiului în a- 
cest an, provin din afara 
din județele Rimbovița, Olt, Il
fov etc. Nu credeți că se cre
ează o situație paradoxală : se 
recrutează. pentru a lucra In 
Pitești, cadre de la distanțe de 
citeva sute de kilometri, in timp 
ce o parte din cele existente la 
fața locului (după cum a reie
șit și din investigația noastră) 
rămîn nevalorificate.

— Situația sesizată este a- 
devărată. Prin integrarea In 
producție a tinerilor localnici 
incă neangaiați. o bună parte 
din deficitul actual de forță de 
muncă ar putea fi pe loc eli
minat. De asemenea, s-ar pu
tea reduce astfel substanțial e- 
fectivui tinerilor aduși — cu 
prețtil unor dificultăți obiective 
— din alte zone.

Evident, pentru Încadrarea 
. tinerilor încă „neocupați" se 

impune, in primul rind exis
tența unei evidențe a acestora, 
unei situații concrete reflectind 
traseul pe care se situează pro
moțiile de absolvenți ai școli
lor. Am căutat acest indispen
sabil „instrument" de acțiune la 
Comitetul municipal Pitești al 
U.T.C. O asemenea evidență nu 
există însă. Se pare că aici u- 
nor acțiuni valoroase, desfășu
rate.anterior in scopul recrutării 
tinerilor nu le urmează decit o 
perioadă de... nejustificată acal
mie I „E drept că mai pot exista 
Încă unii tineri neincadrați, dar 
nu sint prea mulți... o evidență 
a acestora nu este ușor de rea-

Fabrica „Ârgeșana", de

sa.

lizat și de urmărit...", ni s-a re
plicat.

în această situație, pe baza 
investigațiilor ‘ desfășurate, ne 
permitem să sugerăm noi cîteva 
modalități de acțiune. .. Una din
tre ele — prezentată de,.tinărul 
profesor piteștean Dan Comă- 
nescu — se referă la colabora
rea comitetului municipal U.T.C. 
cu Inspectoratul școlar, în 
scopul alcătuirii unor brigăzi de 
cadre didactice și activiști 
U.T.C. Acestea — pe baza cazu
rilor oferite de evidențele re
partizării absolvenților, exis
tente la Inspectoratul școlar — 
ar putea acționa, atît pentru de
pistarea. cit și pentru lămurirea 
și convingerea tinerilor, a fami
liilor din 
se angaja 
voie. S-ar 
semenea.
cărora cadrele didactice (îndeo
sebi cele ce predau la ultimele 
clase) din diverse școli ar putea 
informa comitetul U.T.C. asu
pra situației în care se află 
proaspeții absolvenți, presupu- 
nind faptul că. 
cazuri, legătura 
este păstrată șl 
rea școlii. Intr-o 
la Comitetul
al P.C.R . aflam că existența re
zervelor încă nevalorificate de 
forța de muncă este cunoscută 
și că in acest sens se impun, în 
special din partea Comitetului 
municipal U.T.C.. a Oficiului 
forțelor de muncă, acțiuni mai 
hotărjte. permanente Totodată 
trebuie folosite mai bine posi
bilitățile de depistare și lămu
rire pe care le dețin comisiile 
de deputațj și femei, organizați
ile U.T.C. din cartiere.

Totodată, obligații 
numai 
U.T.C., 
U.T.C. 
trebuie 
di at 
facă efortul de a-i cunoaște, 
de a-i atrage la diversele for
me ale viețij de organizație. N1

care fac parte, de a 
acolo unde este ne- 
putea organiza, de a- 
consultări. In cadrul

s-a părut insuficientă și activi
tatea desfășurată de Oficiul 
forțelor de muncă in direcția 
lansării unor acțiuni de propa
gandă, fn măsură să prezinte, 
■într-o - manieră convingătoare, 
substanțială, profesiile în care 
este nevoie de tineri, perspetjti-. 
vele atractive ale acestora. Con
siderăm că 
orgahizate de 
forțelor de 
s-ar putea • 
un calendar 
săptămânale, și nu 
cind în cînd) nu pot întruni o 
largă audientă decit in aceste 
condiții. Desigur acțiunea la 
care ne referim nu este ușor 
de realizat. Faptul că ridică o 
serie de probleme,. presup mind 
colaborarea sistematică a nume
roși factori, nu poate justifica 
însă starea de pasivitate actuală. 
Posibilitatea recrutării de cadre 
tinere din alte zone nu trebuie 
să motiveze dezinteresul fată de 
valorificarea la maximum a re
surselor locale, fată de acțiunea 
complexă de formare a aces-

utilele convocări 
‘ către 

muncă 
desfășura 
cu date 

doar

în numeroase 
profesor-elev 

după termina- 
discuție avută

municipal Pitești

Concurs
Institutul pedagogic de 3 

ani din Tîrgu-Mureș ține 
concurs de admitere pentru 
anul universitar 1973/1974 la 
următoarele facultăți și sec
ții :

(Urmare din pag. I)

FACULTATEA FILOLOGIE-
ISTORIE (secția : istorie 
geografie).
FACULTATEA MATEMATI-
CA-FIZICA (secția : mate- 
matică-fizică).
FACULTATEA FIZICA-CHI-
MIE (secția : chimie-cu- 
noștințe tehnico-produc- 
ti've).
FACULTATEA DE MUZICA 
(secția : muzică).
FACULTATEA DE EDUCA- 
ȚIE-FIZICA (secția : edu- 
cație-fizică).

înscrierile pentru concursul 
de admitere se vor face in 
perioada 4-9 iuliț 1973.

Concomitent cu lecțiile de căs
nicie la domiciliu, la locul de 
muncă al soțului aveau loc al
tele ’ - - -
„Nu 
luat 
cine 
vezi .................. .......
părțile ? Ea are liceul și tu nu ! 
Cum îți inchipui că are să ră- 
mînă cu tine?". Vrednicii atot- 
cunoscători ai psihologiei femi
nine. nu pregetau să împărtă
șească tînărului soț, amare și 
inventate supoziții. Să clatine cu 
bruschețe și fără discernămint 
un drum care nu apucase încă 
să se consolideze. „Cred că au 
dreptate, precis are să se intim- 
ple așa cum spun ei" își șoptea 
cu înfrigurare proaspătul căsă
torit. Și alerga acasă pe neaș
teptate „ca s-o prindă". O tor
tura cu întrebările gata să des
copere oricînd într-un gest sau 
un nume, o pată a trecutului, 
un semn de ipocrizie, un pro
iect de infidelitate. Ea se apăra, 
atacind, așa cum o îndrumase

la fel de „convingătoare" : 
rămîne asta cu tine 1 Te-a 
de bărbat ca să acopere 

știe ce aventură ! Tu nu 
cum if fug ochii in toate

dere, un exemplu 
tipic de rezistență 
față de ideea 
marțului 1______
Pentru că pe omul 
ritmurilor contem
porane nu-l pot sa
tisface ridicările din 
umeri, nici măcar 
justificările, pricit : 
de „obiective" ar pă
rea ele uneori. De 
ce-i furi acestui om '■ 
o jumătate de zi, și ' 
îl lași și cu lucrurile \ 
nerealizate ? Cum ! 
se poate ca, venind J 
luna iulie, să nu-ți ■ 
aduci aminte că 
n-ai aprovizionat ' 
din ianuarie maga- î 
zinele Capitalei cu 
respectivul produs ? ' 
Iar acesta este doar ; 
un exemplu dintre \ 
atîtea care ' se pot ’ 
da cu privire la în- < 
călcarea legii ade- I 
cărate și înlocuirea J 
ei cu una de fabri- ] 

,,'ație ciudată — .*
„pțtuZ cauți, să - nu < 
găsești".

Rezistența ‘''față < 
de'concepția norma- < 
lă azi. a. comerțului < 
civilizat .—-adică 5 
față de aprovizio- ) 
narea bună, mereu * 
la îndemînă — tre- < 
buie pusă sub ten- < 
nune. Să-l facem < 
pe neatent, pe indi- < 
ferent sau irespon- <“ 
săbii — dacă altfel 
nu 
se

ciplina în muncă, recunoștința 
față de profesorii noștri le-am 
deprins încă din timpul primei 
mele ucenicii la Cîmpulung Mus
cel. Mulțumesc tuturv celor care 
s-au gîndit la mine, tovarășului 
prof. dr. ing. Emil Botez, șeful 
catedrei mașini unelte, care cu 
un autentic devotament ne-a in
suflat pasiune pentru meserie, 
dar locul meu este alături de 
muscelenii făuritori ai unei pres
tigioase cărți de vizită a indus
triei noastre constructoare de ma
șini. Poate unii colegi vOr gîndi 
altfel despre refuzul meu. Dar, 
sînt sigur că majoritatea ar fi 
acționat la fel, dacă ar fi fost 
în locul meu. Mai ales acum, cînd 
ARO și-a luat angajamentul să 
ȘuptimentBze producția anuală de 
mafirii CU' I 000 de bucăți. Prin 

t,
■z ■ s r;: r ■ • . . . . ---T-
Vot pated ăă răspund cel-mai bine 
încrederii și dragostei cu-care am 
fost înconjurat la ARO-de toți 
colegii mei de muncă pină la E- 
roul e' Muncii Socialiste- Victor 
Năghi, directorul uzinei. Și sper 
ca prin calitatea muncii mele de 
inginer 
tuturor 
în cei 
tainele 
derne 
fesiune 
buie și 
re a țării noastre în lume".

Fără a fi deloc emfatice, cu
vintele lui Pavel Bogdan exprimă 
crezul tînărului intelectual co
munist, cu o temeinică pregătire 
pentru muncă și viață, chemat să 
se angajeze cu toată dăruirea în 
înfăptuirea programului partidu
lui de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate.

< (Urmare din pag. I)

Iută în prezent necesare impor
tării acestui tip de mașină. Ți- 
nîndu-se cont de activitatea sus
ținută pe tărîm obștesc — Pavel 
Bogdan a fost din anul 1 mem
bru al comisiei sociale, în an, 
apoi pe facultate, institut și în 
prezent activist al Centrului uni
versitar Bucu-ești precum și de 
meritele sale profesionale — me
dia generală mare — tînărului in
giner i s-a propus un post în 
Bucurefti. Deși cu prisosință me
ritat, acest post a fost refuzat, 
deși exista, cu certitudine, și per
spectiva intrării în corpul didac
tic universitar. I-am solicitat lui 
Pavel Bogdan motivele răspunsu
lui său ,

„Cînd am plecat 'din Uzină să ____ _____ _____ ___ _
dau examen la. facultate am spus actuală rriea pregătire dobîndită, 
oolegilor mei de muncă 0ă ma- ' prin ’ mUrtba profesorilor.. noștri,
voi întoarcă. Ntî'tf fost un anga
jament format. Uzina m-ă ■ cres
cut, oamenii eî m'-au -format- te— 
cunosc posibilitățile, mindria-de~ 
a fi constructorii unor mașini a- - 
predate și solicitate în întreaga 
lume. Vreau să fiu alături de ei 
pentru a lupta mai departe pen
tru prestigiul mărcii românești 
ARO. Atît timp cit am lucrat ca 
activist nu m-am gîndit nicioda
tă să muncesc pentru a rămîne 
în București si poate și această 
cauză a contribuit, îndrăznesc să 
spun, la o calitate bună a mun
cii mele.

■ In timpul anilor de studii, da
torită calificării mele, am putut 
sprijini eficient colegii, fiindu-le 
îndrumător în atelierele școală ale 
institutului fi, alături de ei, am 
realizat contracte pentru micro- 
producția destinată uzinelor „Se
mănătoarea". Toate acestea, dis-

să răsplătesc fi - eforturile 
acelora care ne-au inițiat 
cinci ani de studii în 
uneia dintre cele mai mo
și frumoase meserii, pto- 
al cărei prestigiu contri- 
la o mai bună cunoaște-

$<

Tabăra de 
și-a deschis 
vară. găzduind prima serie a 
președinților comisiilor de con
trol obștesc din licee teoretice și 
de specialitate. I„ J__
sărbătorească a careului festiv 
a fost marcat ___
rodnice perioade de instruireși 
odihnă pentru cei aproape 409 
de elevi, sosiți din toată țara 
pe ospitalierele . meleaguri 
legendarului 
Comandantul 
Mircea

ale 
meșter Manole. 
taberei. elevul 

Mureșean, a prezentat 
raportul tovarășului Vasile Mu- 
șat, secretar al Comitetului ju
dețean Argeș al P.C.R., care, a 
adresat particinanților, un 
călduros cuvint de bun venit. 
La festivitate au mai particip’t 
tovarășul Marius Iliesbu, nrim- 
secretar a) Comitetului județean 
Argeș al U.T C„ tovarășul Flo
rian- Dfțuleasa, Inspector gene
ral. Programul taberei cuprin
de o serie de expuneri privind, 
direcțiile principale ale per
fecționării și conducerii acti
vității economico-sociale și ale 
dezvoltării democrației socialis
te, eficiența controlului obștesc 
exercitat de elevi De aseme
nea, vor avea loc dezbateri vi* 
zind cunoașterea legislației re
feritoare la controlul obștesc, 
respectarea și aplicarea legilor 
țării și schimburi, .de experien
ță dedțcate modalităților de 
exercitare și rolul controlului 
obștesc în toate domeniile de 
activitate: Programul este' com- 

■ pletat de o serie de manifestări 
sportive.- seri de poezie patrio
tică, intîlniri cu tineri 
seri de. dans, drumeții, 
vul Făgăraș, precum și 
țicnalul carnaval și 
tabără.

revin 
municipal 

comitetelor
comitetului

ci
din întreprinderi, care 

să
de 
efortul

și

se preocupe tme- 
noii angajați, să

La barajul de la Paltinu.
Foto : AGERPRES

INUURSIUNE 1N CULISELE
UNEI CASATORII FULGER

prietena din preajmă. Dintr-o 
glumă, se. declanșa un scandal. 
Dintr-o mîngîiere — o păruială 
in regulă. Dintr-o plimbare — 
o tentativă de despărțire.

Pină cind, soțul întors acasă 
a găsit în loc de soție o vecină 
care l-a înștiințat că n-o merită. 
Că l-a părăsit pentru totdeauna. 
De atunci durează RĂZBOIUL 
ÎMPĂCĂRII. Tentativele de re
așezare a cuplului destrămat 
vremelnic. Nici de data aceasta 
partenerii nu au fost lăsați fără 
„ajutor" din afară. Ea s-a pome
nit „judecată" la unitatea mili
tară in care activa soțul : „Cum

ți-al permis, tovarășă...?" A 
reacționat așa cum era de pre
văzut la o asemenea „aducere 
la ordin". Plecind și mai înver
șunată împotriva celor care, 
după ce o ponegriseră fără s-o 
cunoască, o jigneau, cunos- 
cind-o. A trimis imediat o re- 
clamație și — de data aceas
ta — soțui ș-a trezit judecat și 
admonestat. A făcut si el o de
peșă către Inspectoratul școlar 
județean in raza căruia ea în
cepuse să activeze ca învăță
toare. Plin de tact, reprezentan
tul acestui for. înzestrat cel pu
țin prin definiție cu simț peda-

gogic, a chemat-o pe Lina S. in 
fața consiliului profesoral, ce- 
rindu-i să dezvăluie public o 
situație oare nu fusese cunoscu
tă de nimeni 
începuse să 
învățătoare a 
pună în cele 
nunte eșecul 
pentru ca zelosul 
expedieze pe adresa lui Ioan S 
răspunsul pe care ne permitem 
să-l reproducem : ..Din declara
ția soției reiese că nu ați avut 
o comportare civilizată față de 
ea. Urmare a acestei atitudini, 
trebuie să vă prezentați in fața

din satul in care 
profeseze. Tinăra 
trebuit să-și ex- 
mai intime amă- 
conjugal. numai 

inspector să

tribunalului pentru clarificare 
(s. n.)“. Iată o sugestie „proas
pătă" 1 Ce s-o mai lungim cu 
împăcarea 1 Mai bine divorțați, 
și gata 1 
luție" e 
oară de 
investit 
educative.

O CĂSNICIE „FULGER". Așa 
cum nu sint multe, cum nu tre
buie să fie nici unul din drumu
rile începute umăr la umăr 
Desfăcătorii căminului care a 
durat șapte zile sînt. in primul 
rind autorii lui. Neinvățați să-și 
aplece gindurile mai mult in

lar această fericită „so- 
avansată pentru prima 
reprezentantul unui for 
cu coordonarea muncii

lăuntrul lor decit în, afară. Să 
apere tot ce ține de omul de 
alături cu grija și îndîrjirea' Cu 
care își apără propria demnita
te. Să găsească in ei resurse 
pentru depășirea impasului. Cei 
doi tineri, a căror virstă însu
mată nu - e încă nici măcar ju
mătate de secol n-au știut toate 
acestea. DAR AR Fi PUTUT SĂ 
LE ÎNVEȚE. Dacă in locul 
birfeî care a găsit acoliți de 
ambele părți, acolo lingă ei — 
lingă amindoi 
care în parte 
niște oameiii. 
solideze. nu să 
întindă o mină 
pumn de dispreț. Un gînd înțe
lept. nu o povată veninoasă. Așa 
cum ar fi fost firesc intr-o lume 
de omenie, așa , cum ar fi fost 
de așteptat din partea unor.oa-, 
meni serioși și cu experiență. 
Dar nu s-a întimplat așa. Pe cei 
doi i-a adunat laolaltă dragos
tea și i-a despărțit...
Cite nume ar trebui să cuprin
dă răspunsul la o dureroasă ne
dumerire ?

și nu lingă fie-
— s-ar fi găsit 
Dispuși să con- 

despartă. Gata să 
de ajutor, nu un

CINE ?

scriitori; 
în masi- 
de tradi- 
foc de

c. s.
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CU PRIVIRE LA CREȘTEREA ROLULUI FEMEII
ÎN VIAȚA ECONOMICĂ, POLITICĂ Șl SOCIALĂ A ȚĂRII
în vasta operă de edificare a societății socialiste, oamenii muncii din patria noastră, sub conducerea Partidului Comunist Român, au obținut realizări remarcabile în dezvoltarea și modernizarea tuturor ramurilor economiei naționale, în progresul învățămîntului, științei și culturii, în perfecționarea conducerii și organizării vieții sociale. România înfățișează astăzi tabloul unei țări în plin progres, cu o industrie puternică, in continuă dezvoltare, cu o agricultură într-un neîntrerupt proces de modernizare, cu o economie dinamică, prosperă, care asigură creșterea continuă a bunăstării tuturor celor ce muncesc.Societatea noastră socialistă asigură, prin însăși esența ei, drepturi egale pentru toți oamenii muncii, creează condiții pentru afirmarea multilaterală a tuturor cetățenilor, indiferent de sex, vîrstă, stare socială și naționalitate. Reprezentând 51 la sută din populația țării, milioanele de femei, aflate în cele mai diverse domenii de activitate, alături de întregul popor, fac dovada capacității lor de muncă, a talentului și spiritului . gospodăresc, participă tot mai activ la întreaga viață economică, politică și social-culturală a țării.Comitetul Central al Partidului Comunist Român acordă o înaltă prețuire contribuției considerabile a femeilor la progresul țării, la înflorirea României socialiste, rolului lor în creșterea și e- ducarea copiilor, în formarea unui tineret sănătos, animat de nobile idealuri ale umanismului, în asigurarea tinereții națiunii noastre. în calitate de mame și educatoare, femeile își îndeplinesc misiunea de înaltă răspundere de a transmite noilor generații marile virtuți ale poporului nostru, tradițiile sale progresiste, sentimentele profunde ale patriotismului, ale demnității umane, ale adevărului și justiției sociale.De la începuturile existenței sale, Partidul Comunist Român a considerat emanciparea femeii ca unul din obiectivele importante ale luptei pentru lichidarea exploatării omului de către om, pentru înfăptuirea marilor transformări revoluționare și a avut permanent în atenție atragerea femeilor la activitatea generală a națiunii, la eforturile întregului popor pentru reconstrucția țării, edificarea societății socialiste, pentru ridicarea tuturor cetățenilor patriei la un nivel de viață și de civilizație tot mai ridicat ; mișcarea de femei a adus o reală contribuție la lichidarea neștiinței de carte, la educația și culturalizarea maselor, la antrenarea lor în lupta și munca întregului popor de înfăptuire a politicii Partidului Comunist Român, pentru' construirea socialismului. în focul marilor confruntări sociale, al luptelor revoluționare și în procesul edificării noii societăți, din rîndurile femeilor s-au a- firmat figuri luminoase de luptătoare dîrze pentru cauza progresului, eminente personalități culturale, științifice, militante, care și-au consacrat priceperea, puterea de creație și de muncă propășirii României.în noile condiții istorice, cind a fost definitiv lichidată exploatarea omului de către om și generalizate relațiile socialiste de producție, iar clasa muncitoare în alianță cu țărănimea și cu celelalte categorii de oameni ai muncii a devenit proprietara întregii avuții naționale și beneficiară a roadelor muncii sale, în statutul social-politic al femeii au intervenit schimbări radicale. Pe fondul marilor realizări obținute în domeniul vieții economice și spirituale ale poporului român s-a creat un cadru larg de condiții materiale și morale care permite femeilor să-și a- firme nestînjenit capacitățile și aptitudinile, să ocupe in societate un loc corespunzător muncii și pregătirii lor. Constituția Republicii Socialiste România consacră deplina egalitate în drepturi a femeii cu bărbatul, vocația ei pentru o viață activă, pentru o participare intensă în toate domeniile construcției socialiste. întemeindu-se pe a- ceastă prevedere înscrisă în actul fundamental al României socialiste, Noul Cod al Muncii stipulează că femeii i se asigură largi posibilități de afirmare în condiții de deplină egalitate socială cu bărbatul, beneficiind, la muncă egală cu acesta, de o retribuție egală, de măsuri speciale de o- crotire.Asigurînd în mod democratic dreptul la muncă pentru toți cetățenii, orîndu- irea socialistă a creat ample posibilități de manifestare a talentului, a capacității profesionale, organizatorice și intelectuale a femeii în toate sferele vieții social-politice. ele participînd la efortul general îndreptat spre ridicarea nivelului de civilizație a poporului. Femeile reprezintă 44.7 la sută din populația ocupată în economia națională ; în industrie, proporția femeilor este de 32.4 la sută. în agricultură — 59.7 la sută. în telecomunicații — 46.4 la sută, în circulația mărfurilor — 48,5 la sută, în învățămînt, artă și cultură — 62,0 la sută, iar în domeniul ocrotirii sănătății și asistenței sociale 71,6 la sută, în unele întreprinderi și ramuri ale economiei naționale, cum sînt industria textilă și cea alimentară, industria electrotehnică și mecanică fină, in prestările de servicii, ele constituie o prezență dinamică și numeroasă. în unitățile agricole, unde femeile reprezintă majoritatea forței de muncă, a- cestea aduc o contribuție de seamă în conducerea și organizarea muncii pe 

baza acordului global, în creșterea producției vegetale și animale.Dezvoltarea și adîncirea democrației au determinat creșterea participării femeilor la activitatea politică, la dezbaterea și rezolvarea treburilor obștești, la conducerea societății. Astăzi, în rîn- ourile partidului sînt aproape 557 000 de femei,, ceea ce reprezintă circa 24 la sută din totalul membrilor de partid. Din Uniunea Tineretului Comunist fac parte peste 1 150 000 de tinere, iar în sindicate sînt cuprinse un milion șase sute de mii de femei salariate ; 66 de femei sînt deputate în Marea Adunare Națională, iar peste 50 000 în consiliile populare : un număr mare de femei activează în comitetele și consiliile oamenilor muncii, consiliile de control muncitoresc și comisiile pe domenii din unitățile industriale, în consiliile de conducere ale cooperativelor agricole de producție șj comitetele de cetățeni, în organele alese ale organizațiilor de masă și obștești.în ultima .perioadă, potrivit indicațiilor conducerii partidului, în organele și aparatul de partid, al sindicatelor și consiliilor populare a fost ales un număr mai mare de femei 106 638 în ..organele locale de partid, din care 7 700 femei îndeplinesc funcția de secretari ai organizațiilor de bază și ai comitetelor'de partid din întreprinderi, instituții și unități agricole : în comitetele sindicale au fost alese 40 490 femei din care 1175 în funcția de președinți, de sindicate, iar ea vicepreședinți ai comitetelor executive ale consiliilor populare județene, municipale, orășenești și ca președinți ai comitetelor executive ale consiliilor populare comunale 185 femei.Transformările petrecute în anii construcției socialiste, succesele obținute în industrializarea țării, în dezvoltarea agriculturii, progresele în domeniul științei și culturii au: determinat un nivel de trai tot mai ridicat al întregului popor. Participante active la toate ă- ceste prefaceri înnoitoare, și beneficiare directe ale cuceririlor dobîndite, femeile se bucură în același timp de condiții tot mai bune pentru ocrotirea familiei, ușurarea muncii casnice, îngrijirea Și creșterea copiilor.Partidul și guvernul înconjoară cu o mare dragoste și cu un profund respect pe femeia mamă care îndeplinește o misiune de onoare, aceea de a da viață, a. crește și educa copiii, viitorii constructori ai comunismului. Ocrotirea mamei și copilului se află în centrul atenției partidului și statului nostru. în țara noastră se extinde in permanență rețeaua de maternități, case de naștere, creșe, cămine și grădinițe de copii. La sate, unde în timpul României burghe- zo-moșierești nu exista nici o unitate pentru asistență și ocrotire a sănătății mamei și copilului, funcționează astăzi peste 2 000 unități cu acest profil.An ele an au sporit fondurile îndreptate spre ocrotirea mamei și copilului, în perioada 1965—1972 s-a dublat numărul paturilor în secțiile de obstetrică și ginecologie și s-a triplat numărul paturilor în creșe. Numai în ultimii doi ani au fost create peste 14 000 de noi locuri în grădinițele școlare și 21 100 noi locuri în internatele școlare. în sprijinul fe- meii-mamă funcționează un număr de circa 11 500 instituții preșcolare care cuprind peste „591 000 copii și un număr important de școli cu semiinternate. Pe baza noului cod al muncii s-au creat posibilități ca femeia-mamă să aibă un program de lucru redus în primele luni dc viață a copiilor săi. Au crescut substanțial fondurile statului destinate alocațiilor pentru copii, pentru maternitate, ajutorul familial, indemnizații de naștere, ajutoare pentru soții de militari în termen. In primii doi ani ai cincinalului. alocațiile pentru copii au crescut de la 4,3 miliarde lei la 6,4 miliarde lei, urmînd ca în 1975 să ajungă la 7,4 miliarde lei. 6 expresie a grijii statului pentru întărirea familiei și stimularea natalității sini măsurile luate pentru sprijinirea materială a familiilor cu mulți copii, fondurile alocate în a- cest scop ridieîndu-se în actualul cincinal la circa 200 de milioane lei. S-a majorat la 16 ani Vîrsta copiilor care primesc- alocație pe stat, ineluzindu-șe în categoria celor care beneficiază de acest drept și familiile de țărani cooperatori. .Eforturi tot mai insistente sînt Îndreptate spre a ușura munca, femeilor îh gospodării, creîndu-le condiții tot mai favorabile pentru, a-și afirma nestingherit aptitudinile profesionale și civice și a-și folosi capacitatea educativă în vederea creșterii copiilor în spiritul eticii comuniste, al patriotismului fierbinte, al respectului și prețuirii trecutului glorios al poporului, al dorinței de a-și consacra întreaga viață înfloririi patriei socialiste.Pe baza măsurilor stabilite de conducerea partidului și statului s-a dezvoltat activitatea de prestări de servicii pentru populație, a sporit numărul unităților din sectorul de deservire, s-a lărgit și s-a diversificat gama de servicii. Deservirea populației cuprinde în prezent circă o sută de activități în care se practică 130 de meserii. S-a mărit substanțial producția de preparate și semipreparate culinare ; în unitățile comerțului socialist, în cincinalul actual, fabricarea acestor produse se va dubla, față de cincinalul trecut,Analizînd modul în care au fost aplicate prevederile Hotărîrii Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. din 1967, 

privind îmbunătățirea muncii politico- educative în rîndul femeilor, rezultă că în acest domeniu, alături de succesele obținute în antrenarea femeilor la conducerea societății, în asigurarea unor condiții mai bune de muncă și viață, în educarea tinerei generații,; se mențin încă unele neajunsuri.Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor, Uniunea Tineretului Comunist, Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție, Consiliul Național al Femeilor, celelalte organizații de masă și obștești, organele de stat care aveau sarcini în această direcție, nu s-au preocupat cu consecvență de realizarea atribuțiilor conferite prin hotărîrea conducerii partidului. Deși în ultimul timp au fost luate unele măsuri cu privire la promovarea femeii în munci de conducere, îmbunătățirea participării ei la viața socială, această activitate nu a fost pe măsura locului, și importanței fbmdii în societate, partidul și statul nostru fiind private de un aport mai mare pe care peste jumătate din populația țării, putea să-l aducă în soluționarea problemelor de ordin social,. în conducerea societății.Unele ministere și organizații economice centrale și locale au acționat insuficient pentru aplicarea măsurilor stabilite de partid și guvern cu privire la realizarea unei game variate de produse de uz gospodăresc. dezvoltarea rapidă a serviciilor către populație, diversificarea și creșterea operativității acestora, în vederea ușurării muncii casnice, care să permită femeilor afectarea unui timp corespunzător educației copiilor, pregătirii profesionale și culturale, participării la activitățile obștești. Neajunsuri s-au manifestat în dezvoltarea rețelei de creșe și grădinițe, îndeosebi pe lîngă întreprinderi, ceea ce â îngreuiat, cuprinderea . unui număr mai măre de copii în învăță- mîntul preșcolar.S-a desfășurat o insuficientă activitate politico-educativă în rîndul maselor de femei și a celorlalți oameni ai muncii, în vederea sporirii răspunderii acestora pentru întărirea și consolidarea familiei, creșterea natalității și educarea tinerei generații. Ministerul Sănătății, celelalte organizații de masă și obștești cu atribuții in acest domeniu nu au asigurat înfăptuirea consecventă a măsurilor luate de statul nostru pentru îmbunătățirea situației, demografice, nu au vegheat în suficientă măsură la aplicarea cu hotărire a legii, dezvoltîhd spiritul de responsabilitate al cadrelor medicale față de dezvoltarea societății,, a națiunii noastre.Unele organe și organizații de partid au desfășurat o activitate de îndrumare și control sporadic asupra organizațiilor de masă,. de stat și economice, care au avut răspunderi în aplicarea prevederilor Hotărîrii Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. privind îmbunătățirea muncii politico-educative în rîndul femeilor, n-au intervenit cu măsuri concrete și eficiente pentru a determina aceste organizații să rezolve în condiții corespunzătoare diferitele probleme de muncă și viață ale femeilor.Ținind seama de rolul crescînd al femeilor în întreaga viață social-politică a țării, de complexitatea sarcinilor iz- vorite din programul făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, a concentrării tuturor forțelor națiunii în vederea îndeplinirii cincinalului înainte de termen, de necesitatea sporirii și mai accentuate a contribuției femeilor din țara noastră la rezolvarea problemelor vieții social-politice și economice ale. țării, Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român hotărăște :1. Organele și organizațiile de partid, organele de stat și organizațiile de masă și obștești vor asigura toate condițiile pentru creșterea contribuției femeilor la înfăptuirea programului ela’porat de Congresul al X-lea și Conferința Națională.ale partidului, la dezvoltarea economiei, științei și culturii, la viața politică și socială a țării, manifestarea multilaterală a forțelor ei creatoare, pentru îmbinarea armonioasă a rolului ce revine femeii ca mamă și soție, cu acela de participantă activă la eforturile întregului popor pentru progresul rapid și necontenit al patriei noastre.2. Dezvoltarea și înflorirea continuă a națiunii, afirmarea ei viguroasă, sporirea într-un ritm constant a natalității, condiție esențială pentru realizarea unei dinamici, ridicate a creșterii populației, menținerea unui echilibru normal între vîrste, asigurarea tinereții națiunii noastre socialiste, constituie sarcini fundamentale ale întregii societăți, de îndeplinirea cărora depinde propășirea și viitorul patriei. O îndatorire de interes național este ocrotirea și consolidarea familiei, dezvoltarea conștiinței răspunderii acesteia pentru creșterea unui număr mai mare de copii, pentru formarea unei generații sănătoase, robuste, profund devotate cauzei socialismului ; femeile au în a- ceastă privință un rol deosebit și o misiune nobilă.în acest scop, organele și organizațiile de partid, conducerile . unităților economice, se vor îngriji de asigurarea condițiilor propice de muncă, astfel îneît femeile să-și poată consacra un timp tot mai mare creșterii și educării copiilor, îndeplinirii obligațiilor ce le revin în calitate de mame și soții.Ministerele, UCECOM, Uniunea Centrală a Cooperativelor de Consum vor 

lua măsuri de extindere a muncii la domiciliu prin antrenarea femeilor, în special din zonele cu excedent de forță de muncă ; ministerele economice vor crea condițiile necesare organizării schimburilor de patru ore pentru angajarea cu o jumătate de normă a femei- lor-mame, vor extinde munca, sezonieră sau alte forme Care să. înlesnească unui număr însemnat de femei să dedice un timp mai mare creșterii și educației copiilor.Se va analiza posibilitatea creării unor condiții mai favorabile de pensionare a femeilor care au dat viață și au crescut mai mult de 3 sau 4 copii în sensul reducerii perioadei de .muncă sau al majorării pensiei acestora, în raport cu numărul de copii pe care i-au crescut.Organele și organizațiile. de partid, comitetele și comisiile femeilor, celelalte organizații de masă, și obștești vor antrena mai intens femeile în activitatea de îmbunătățire a asistenței sanitare, creînd condiții mai bune acestora pentru a-și valorifica aptitudinile în direcția ocrotirii sănătății întregului nostru popor.Comitetele și comisiile femeilor vor îmbunătăți activitatea de patronare a unităților de ocrotire a mamei și copilului, activizînd în mai mare măsură comitetele de sprijin ; vor organiza activități pe blocuri sau cartiere în vederea supravegherii și educării copiilor.Ministerul Sănătății va asigura înființarea cabinetelor medicale de specialitate într-un număr mai mare de unități. unde ponderea forței de muncă o reprezintă femeile, o mai bună repartizare a cadrelor necesare asistenței de specialitate și va adopta măsuri pentru creșterea în Viitor a numărului cadrelor de acest profil.Conducerile unităților economice, organizațiile de partid și sindicale vor trebui să se preocupe mai insistent de dezvoltarea rețelei de creșe și grădinițe cu cămin prin folosirea de soluții constructive simple și ieftine, acordîndu- se prioritate înființării de unități preșcolare de zi său săptămînale pe lîngă întreprinderi.3. Pentru ușurarea muncii femeilor în gospodărie și asigurarea timpului necesar educării copiilor, precum și pregătirii lor profesionale și; culturale, ministerele industriei ușoare, construcțiilor de mașini, comerțului interior, UCECOM și consiliile populare vor'ac- ționa mai energic pentru asimilarea și trecerea în. producție de serie a unui bogat sortiment de utilaje și aparate de uz casnic, de calitate superioară. Vor fi luate măsuri pentru extinderea prestărilor de servicii către populație, prin dezvoltarea spălătoriilor, curățătoriilor chimice, înființarea de spălătorii cu autoservire. ateliere și secții cu servire la domiciliu, atît în mediul urban cit și la sate.Consiliul pentru coordonarea și îndrumarea activității de aprovizionare și prestări de servicii către, populație, Ministerul Comerțului Interior, Uniunea Centrală a Cooperativelor de Consum, comitetele executive ale consiliilor populare, vor adopta măsuri corespunzătoare în vederea extinderii și amplasării mai raționale a spațiilor comerciale, diversificării mai accentuate a formelor de alimentație publică, a canti- nelor-restaurant, pensiunilor, semiinter- natelor pentru elevi și a bucătăriilor pentru servirea mesei pe bază de abonament, creșterii, volumului livrărilor la domiciliu â produselor alimentare, semi preparatelor și altor mărfuri. Vor fi lărgite gama sortimentelor și volumul de preparate și semipreparate culinare desfăcute prin, unitățile „Gospodina'1 cit și a produselor dietetice pentru copii, ce Vbr fi puse în vînzare prin raioane specializate din’ cădniU magazinelor alimentare.4. în scopul creșterii randamentului forței de muncă feminine, și .atragerii acesteia în activități productive care nu cer un efort fizic mare, adecvate particularităților femeilor, ministerele, centralele industriale, conducerile întreprinderilor, cu sprijinul organelor și organizațiilor de .partid, sindicale, ale femeilor și tineretului vot stabili nomenclatorul meseriilor și funcțiilor în care, femeile vor fi încadrate cu prioritate. Concomitent cu crearea de noi locuri de muncă necesare integrării în continuare a populației satelor în industrie. se va cuprinde un număr mai mare de femei în ramurile electrotehnice, electronice, industriei optice, mecanicii fine, chimiei, industriei alimentare, comerțului, cooperației meșteșugărești, industriei locale, în unele, sectoare din transporturi și telecomunicații, în unitățile de sinteză și de prelucrare, automată a datelor, cît și în . alte domenii unde se vor amenaja noi locuri de muncă adecvate femeilor.Ministerul Muncii, Ministerul Educației și Învățămîntului, Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor, Consiliul Național al Femeilor, în colaborare cu celelalte ministere și organe centrale, vor stabili măsuri concrete pentru creșterea proporției femeilor ce se pregătesc în diferite meserii și profesii prin. școli profesionale și tehnice, în unitățile economice se va îmbunătăți activitatea de pregătire profesională a femeilor și însușirea noilor meserii la locul de muncă, prin forme potrivite acestora.Unitățile socialiste, de stat și cooperatiste. în cadrul preocupărilor pe linia ocrotirii . și protecției muncii pentru masa largă a salariaților, vor lua măsuri pentru îmbunătățirea în continuare a condițiilor de muncă și igienico-sani- 

tare ale femeilor, în vederea îndeplinirii în bune condițiuni de către acestea a rolului ce le revine în activitatea economică, în familie și societate. în acest scop, ministerele economice. împreună cu Ministerul Muncii, vor intensifica preocuparea pentru amenajarea locurilor de., muncă, îmbunătățirea echipamentului de protecție și de lucru specific femeilor. . Comitetele executive ale consiliilor populare și ministerele vor lua măsuri corespunzătoare în vederea asigurării îndeplinirii prevederilor de plan în construirea de. cămine pentru tinerele muncitoare.5. Comitetul Central al P.C.R., organele și organizațiile de partid, de masă și obștești, ministerele și celelalte instituții centrale de stat și economice, conducerile întreprinderilor, ale unităților din agricultură vor acordă o. atenție mai mare participării femeilor *— în calitatea lor de membre egale ale societății, de comuniști, de ; cetățeni ; — Ta conducerea vieții social-politice, preocu- pîndu-se de promovarea în Imunei, de răspundere a femeilor cu pregătire politică și profesională corespunzătoare, cu spirit. organizatoric și.. gospodăresc, care se bucură de autoritate în rîndurile oamenilor muncii.. Se va acționa cu mai multă consecvență pentru atragerea unui număr mai mare de femei în comitetele de partid județene, municipale, orășenești și în aparatul acestora. în conducerea ministerelor, centralelor industriale și întreprinderilor, a unităților cooperatiste, în comitetele executive ale consiliilor populare, în conducerile organizațiilor de masă și obștești.Se recomandă, să fie ales un număr mai mare de femei în funcții de secretari ai comitetelor județene, muhicipale. orășenești și comunale.de partid, precum și ca președinți și vicepreședinți ai consiliilor populare județene, municipale și orășenești. Măsuri similare se recomandă să fie luate și de către organele de conducere ale sindicatelor, uniunilor județene ale cooperativelor agricole de producție, ale cooperației meșteșugărești și ale altor unități economice.6. în lumina programului de educație socialistă a maselor, activitatea politico- educativă desfășurată în rîndul femeilor va avea ca obiectiv central formarea și dezvoltarea conștiinței socialiste în spiritul principiilor eticii și echității socialiste, al grijii față de proprietatea obștească,-respectării disciplinei în muncă, al obligațiilor profesionale și obștești.Organizațiile de partid, sindicatele, organizațiile de tineret, comitetele și comisiile femeilor, instituțiile de învăță- mint, cultură și artă vor acorda o atenție deosebită activității educative pentru consolidarea familiei, sporirea răspunderii tuturor cetățenilor pentru creșterea și educarea copiilor.Comitetul Central al Uniunii Tineretului Comunist, organizațiile U.T.C. vor intensifica activitatea de educare politică și. științifică în rîndul tineretului de la orașe și sate.; în colaborare Cu organizațiile femeilor și ceilalți factori educaționali vor iniția activități cu caracter de masă, specifice vîrstei și preocupărilor diferitelor categorii de fete, în scopul dezvoltării răspunderii lor față de îndatoririle sociale,. al pregătirii pentru viața de familie.Ministerul Educației și învățămîntului, Ministerul Sănătății și ministerele economice, vor asigura îmbunătățirea conținutului orelor de educație moral- cetățeneașcă și a activităților igienico- sanitare din școlile generale, profesionale și licee.Consiliul Național al . Femeilor, în colaborare cu Consiliul, Culturii și Educației Socialiste. Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor, Comitetul Central ,al U.T.C.. Consiliul Național al Societății de. Cruce Roșie, va asigura e- ditarea materialelor propagandistice necesare pentru lectoratele cu femeile, cercurile de lectură, sfatul gospodinei și pentru alte forme de activitate educativă organizate cu femeile.Uniunile de creație, instituțiile teatrale și de cinematografie vor manifesta o preocupare sporită pentr'u -realizarea de opere literar-artistice valoroase, care să. reflecte mai pregnant chipul e- rpinelor,.luptei pentru libertatea și independența națională și socială, viața femeii României contemporane, contribuția ei la activitatea economică, politică și socială a patriei, la formarea și educarea comunistă a tinerei .generații.Mijloacele de propagandă;, radiotele- viziunea, presa centrală și locală, publicațiile periodice vor înfățișa mai amplu participarea femeilor la construcția socialistă, militînd pentru promovarea concepției înaintate asupra rolului și răspunderii femeii în societatea noastră, creșterea respectului față de femeie, a răspunderii părinților față de educarea . copiilor și consolidarea familiei.Publicațiile editate de Consiliul Național al Femeilor vor pune încen- irul preocupărilor lor creșterea aportului femeilor de Ia orașe și sate la înfăptuirea politicii partidului, la popularizarea figurii înaintate a femeii muncitoare, țărance cooperatoare, intelectuale — făuritoare de bunuri materiale și spirituale, a femeii mamă, e- ducatoare a tinerei generații. Acestea își vor spori aportul la dezvoltarea con-- științei socialiste a maselor de femei, devenind în mai mare măsură o tribună de răspîndire a experienței comitetelor și comisiilor femeilor, de dezbatere a problemelor vizînd rolul și responsabilitatea femeii ca cetățea- nă egală în drepturi și îndatoriri.7. Mișcarea de femei din patria 

noastră își desfășoară activitatea sub conducerea Comitetului Central al Partidului Comunist Român avînd ba principal obiectiv' antrenarea milioanelor de femei de la orașe și sate la înfăptuirea neabătută a politicii interne și externe a partidului și statului nostru.La nivelul județelor, municipiilor, orașelor și comunelor își vor desfășura activitatea comitete ale femeilor, iar în întreprinderi, instituții, cooperative agricole de producție, cooperative meșteșugărești, cartiere și sate necoo- perativizate comisii ale femeilor.Consiliul Național al Femeilor va îndruma și controla întreaga activitate a comitetelor și comisiilor femeilor ; comitetele județene, municipale și orășenești ale femeilor, în strînsă conlucrare cu consiliile locale ale sindicatelor, vor îndruma comisiile femeilor din- întreprinderi și instituții constituite pe lingă comitetele sindicateior-Consiliu! Național, . comitetele Și comisiile femeilor, in îndeplinirea sarcinilor ce le revin, se vor baza pe un larg activ obștesc; constituit dintr-un număr mai mare de femei care lucrează nemijlocit în sfera producției materiale și spirituale. în organele executive, în activul obștesc va fi atras, totodată, un număr mai. mare de femei tinere, muncitoare, țărance cooperatoare, intelectuale și casnice.Va trebui acordată o atenție sporită participării și mai susținute a soțiilor cadrelor de partid, de stat, din economie, ale organizațiilor de masă la activitatea socială, politică și obștească, integrării lor efective în munca generală depusă de întregul popor pentru înflorirea economică și spirituală a patriei.Consiliul Național al Femeilor, comitetele locale ale acestora vor avea permanent în vedere îmbunătățirea stilului și metodelor lor de muncă, respectarea principiului muncii colective, promovarea noului, stimularea inițiativei și a spiritului muncitoresc, a combativității revoluționare, pregătirea femeilor cu sarcinile ce le revin din hotărârile de partid și de stat.8. Pe baza principiilor promovate de Partidul Comunist Român în domeniul relațiilor internaționale, Consiliul Național al Femeilor va dezvolta in continuare legăturile de prietenie și colaborare cu organizațiile femeilor din toate țările socialiste, solidaritatea- cu femeile din celelalte țări ale lumii ; Consiliul Național al Femeilor este chemat să aducă o contribuție și mai mare la înfăptuirea politicii partidului șl statului nostru de asigurare a unei securități reale în Europa, pentru instaurarea unor relații noi între state, care să excludă forța și amenințarea cu forța, pentru reducerea trupelor și realizarea în fapt a dezarmării generale ; Consiliul Național va participa la activitatea Federației Internaționale a Femeilor și va dezvolta colaborarea cu alte organizații progresiste internaționale, militînd pentru întărirea unității mișcării mondiale a femeilor în lupta pentru îndeplinirea năzuințelor lor vitale, pentru independența națională, libertate, pace și progres social, pentru drepturi și apărarea vieții copiilor.9. Organele și organizațiile de partid vor purta și în viitor întreaga răspundere pentru îndrumarea organizațiilor de masă și obștești, de stat și economice în desfășurarea muncii politico-educative privind participarea activă a femeilor în viața economică, social-culturală și obștească, la conducerea societății, la creșterea și formarea tinerei generații. la înfăptuirea obiectivelor stabilite de Congresul al X-lea și Conferința Națională a Partidului Comunist Român din iulie 1972.Organizațiile de partid vor îmbunătăți munca politico-ideologică pentru creșterea ponderii femeilor în rîndurile partidului prin primirea celor mai înaintate muncitoare, țărance și intelectuale, care dovedesc o bună pregătire politică și profesională, o ținută etică .corespunzătoare in societate și familie.Se vor lua măsuri pentru ca un număr mai mare de femei să urmeze institutele și cursurile Academiei „Ștefan Gheorghiu1', cursurile de perfecționare a pregătirii cadrelor de partid,. orga-, nizățiilpr. de masă,, de conducere în economie- și in. administrația de stat, precum și școlile de partid interjudețer ne . in .scopul lărgirii participării lor la activități de conducere.Pentru asigurarea realizării integrale a măsurilor privind sporirea rolului și aportului femeilor la construcția economică și social-culturală a țării, la. activitatea politică, comitetele județene, municipale, orășenești și comunale, de partid, vor urmări sistematic îndeplinirea hotărîrilor partidului și statului referitoare la creșterea participării' femeilor la conducerea societății, la îmbunătățirea condițiilor lor de muncă și de viață.
★Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român își exprimă convingerea . că, sub conducerea nemijlocită a organelor și organizațiilor de partid, milioanele de femei, integrîn- . du-se organic în eforturile generale ale poporului. își vor spori și mai mult aportul la realizarea importantelor obiective ale făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră.
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Pe șantierele naționale ale tineretului

BILANȚ IN VALEA CARASU
A

Sistemul de irigații Valea Ca- 
rasu funcționează la capacitatea 
proiectată : 184 000 de hectare. 
După șase ani de efort cei care 
au construit ogoarele fertile ale 
Dobrogei de sud și-au mutat 
cîmpul de acțiune. Modelează 
acum dealurile și văiJe frămîn- 
tatei zone a Tuleei. Iar ei, cei 
o mid șase sute de brigadieri al 
Șantierului Național al Tinere
tului raportează în acest moment, 
eel al bilanțului : betoane turna
te — cinci sute de mii metri 
cubi, terasamente executate — 
20 de milioane metri cubi, con
ducte montate — 2 050 de kilo
metri, participare determinantă 
la realizarea celor 87 stații de 
pompare, adică lucrări realizate 
în valoare de aproape un mi
liard și jumătate lei. Și-au pus 
amprenta la nașterea acestui i- 
mens și complex arbore de apă 
al Dobrogei — comparabil cu 
cele mai mari sisteme de iriga
ții din Europa. Muncind, au ur
mat, de fapt, cursurile celei mai 
practice și eficiente școli de for
mare a conștiinței profesionale 
și de educare ; o mie dintre ei 
au deprins meseria îndrăgită, 
alături de ceilalți dînd străluci
re unei stele de primă mărime 
a agriculturii-industrie româ
nești. îi privesc pe acești băieți 
aliniați în careul festiv. Au fe
țele bronzate, de vînt și de soa
re. Mîinile le trădează forța. 
Mulți dintre ei ocupau aceleași 
locuri și acum trei ani, la înce
putul Șantierului Național al Ti
neretului. Cu o singură deosebi
re. Atunci, Dumitru Dima era 
„tînărul venit să se califice", a- 
cum e „eel mai priceput meca
nic al șantierului" ; Gheorghe 
Pascaniuc era „unul din brigada 
de instalatori", acum a fost dis
tins cu Diploma de onoare a 
Comitetului județean Constanța 
al U.T.C. „pentru merite cu to
tul deosebite în 
Silvestru era un 
tăzi este „șeful 
stabilit recordul
patru ani și o lună a montat o 
sută de kilometri de conducte 
recepționate cu calificativul ex
cepțional" ; Toma Serieciu și 
Mihai Ilie „nu aveau" nume, 
acum despre ei se vorbește la 
Superlativ; Constantin Voinea, 
„țîncul" de acum trei ani, este 
„mecanicul-bijutier care a lucrat 
la reglarea tuturor agregatelor 
din stafiile de pompare și re- 
pompare". Iar urcarea lor, și a 
celorlalți, pe podiumul compe
tenței profesionale a impus re
nunțări, dăruire, studiu. Mințile 
și mîinile lor au făcut însă ea 
în cea mai aridă zonă a țării, 
acolo unde o fată nu se putea 
mărita dacă nu avea ca zestre 
un măgar cu care să scoată apa 
din fîntînile adinei de peste o 
sută de metri, să curgă acum un 
rîu... Debitele Jiului și Oltului 
luate la un lee curg înspre ră-

muncă" ; Alexe 
anonim, dai as- 
echipei care a 
național : în

porumbului

încheie primul semestru cu 10' 
zile mai devreme. Avansul creat 
astfel ne-a permis ca pînă la 
sfîr.șitul lunii iunie să realizăm o 
producție globală suplimentară 
în valoare de 20 milioane lei, 
depășire materializată in peste 
2 700 tone de țevi sudate din 
oțel și profile îndoite. Acest 
spor de producție a fost obținut 
in întregime pe seama creșterii 
productivității muncii. încheierea 
semestrului cu un bilanț econo
mic favorabil este, fără îndoială., 
și rezultatul eforturilor tinerilor 
din toate secțiile productive ale 
întreprinderii noastre de a da 
producție de bună calitate, de 
a economisi cit mai mult oțel. 
Numai prin respectarea strictă 
a tehnologiei de zincare și ajus
tare a țevilor, am reușit să mă
rim producția de țeavă zincată 
cu 1 la sută. în cadrul întrecerii 
uteciste au fost lansate și alte 
inițiative, la fel de valoroase. 
Ne-am angajat să lucrăm un 
schimb pe trimestru cu materii 
și materiale economisite. In a- 
celași timp fiecare tinăr care 
lucrează efectiv în producție 
s-a angajat să economisească, 
prin reducerea rebuturilor, cel 
puțin 20 kg metal anual. Numai, 
pe această cale s-au realizat 
pină acum economii de aproape 
o jumătate de milion de lei.

(Urmare din pag. I) 

jamentele noastre, ale organiza
țiilor U.T.C. luate odată cu lan
sarea întrecerii „Tineretul fac
tor activ in realizarea cine na
iului inainte de termen". Ute- 
ciștii ^in fiecare secție și-au 
concentrat eforturile în, primul 
rînd asupra obiectivelor cheie, 
de care depinde îndeplinirea e- 
xemplară a sarcinilor de plan. 
Voi da doar un exemplu. Tinerii 
de la secția fibră și-au propus 
să reducă cu o zi pe an perioada 
medie de revizie a utilajelor 
pentru obținerea a 70. tone fibră 
poliesterică peste plan ; să re
ducă total cantitățile de cieșeu 
cauzate de întreruperi acciden
tale ; să participe la montarea 
mașinilor, pentru punerea lor in 
funcțiune cu 30 de zile mai de
vreme. Angajamente asemă
nătoare și-au luat și tinerii din 
celelalte secții ale combinatului. 
Pentru a arăta modul in care 
ne-am onorat angajamentele, 
este suficient, cred, să amintesc 
bilanțul cu care combinatul nos
tru a încheiat primul semestru : 
512 tone fire și fibre poliesterice 
peste plan ; obligațiile față de 
beneficiarii externi onorate cu 
o depășire de 1,4 milioane lei 
valută : productivitatea muncii 
depășită cu 2 la sută ; pentru 
fiecare o mie de lei producție 
marfă am cheltuit cu 30 de lei 
mai puțin decit era planificat.

în același timp, citeva sute de 
uteciști organizați în echipe, a- 
jută efectiv constructorii pentru 
ea obiectivele etapei a III-a și 
a IV-a de dezvoltare a 
natului să fie finalizate 
repede.
• întreprinderea 

canică de material 
rulant-Pașcani : Pro
ducție suplimentară 
în valoare de 11 
milioane lei

în mod deosebit, uteciștij de la 
secțiile vagoane mat-fă și boghi
uri. Pină acum, ei, Împreună cu 
colectivele din care fac parte, 
au dat peste plan 100 de boghi
uri și 34 vagoane marfă pe 4 
osii. De cind cu concursul, s-a 
Îmbunătățit mult calitatea pro
ducției, a scăzut spre zero nu
mărul absențelor nemotivate, nu 
mai avem tineri sub normă. Sint 
rezultate care au făcut posibilă 
reducerea prețului de cost cu 
2,6 milioane lei și obținerea unui 
beneficiu suplimentar de aproa
pe 1 milion de lei. Ne-am an
gajat să terminăm cincinalul în 
4 ani ți trei luni, dar se contu
rează tot mai mult posibilitate» 
comprimării aeestui timp cu încă 
o lună. Pină acum am ciștigat 
deja la nivelul cincinalului, un 
avans de 112 zile.

Efortul s-a măsurat. în volumul 
muncii, pasiunea pentru afirma
re în participare și în înseși re
alizările dobîndite, iar setea de 
învățătură prin numărul celor 
care s-au calificat în meseriile 
oferite de șantier, în cele ce de
termină exploatarea în bune 
condițiuni a sistemului. Numai 
pămîntul dislocat — dacă ar fi 
fost strîns undeva — ar fi con
stituit o ridicătură de înălțimea 
Vîrfului 
de cinei mii de metri pătrați 
Calculul 
cativ : în fiecare an numai spo
rul producției echivalează 'cu un 
sfert de milion tone cereale și 
circa zece mii vagoane de car
ne și lapte. Au făcut ca Du
nărea să pulseze viață pe aproa
pe o treime din suprafața ara
bilă a Dobrogei.

Duminică, în Șantierul Na
țional al Tineretului Valea Ca- 
rasu a fost coborit de pe catarg 
drapelul sub faldurile căruia 
brigadierii au muncit mai bine 
de trei ani. în cartea de onoa
re rămîn înscrise cu litere 
faptele de adevărat eroism ale 
multora dintre ei. Au lăsat 
urmă o adevărată uzină și o a- 
devărată lucrare de artă — pro
bă a competenței profesionale, 
a dăruirii și entuziasmului de 
continuatori ai acelor brigadieri 
de acum 25 de ani ce au în
scris în istoria muncii patriotice 
glorioasele denumiri „Bumbești- 
Livezeni", „Agnita—Botorca",
„Salva—Vișeu", „Lunca Prutu
lui". Au coborit drapelul de pe 
catargul plantat pe platoul, pe 
tradiționalul platou de adunare 
de la Basarab-Pădure și îl vor 
înălța la noul lor loc de muncă 
— în nordul Dobrogei, acolo 
unde amenajează pentru irigații 
cele aproape o sulă de mii de 
hectare din județul Tulcea. Pen
tru că, de fapt, Șantierul Națio
nal al Tineretului Valea Carasu 
nu și-a încheiat activitatea. Și-a 
schimhat mimai adresa sa.

Moldoveanu cu baza

eficienței este semnifi- • întreprinderea me
talurgică : 2 700 tone 
țevi sudate și profile 
îndoite peste plan

MIHAI UNGUREANU — loc
țiitorul secretarului comitetului 
U.T.C. : Metalurgiștii din Între
prinderea noastră au reușit să

vii

în cembi- 
cît mal

me-

lntr-una din secțiile Fabricii de tricotaje din Miercurea Ciuc. 
Foto: O. PLECAN

GHEORGHE ICHIM, secreta
rul comitetului U-T.C. : Peste 4 
milioane lei din cele 10 cu care 
colectivul nostru s-a angajat să 
depășească planul anual nu sint 
altceva decit realizările supli
mentare pe care ni le-am pro
pus noi, tinerii, in cadrul între
cerii uteciste. Pînă acum, din 
cele 10 milioane promise pînă 
la sfirșitui anului, am realizat... 
11. Fiecare din cei 1 100 de tineri 
cuprinși în întrecere, a contri
buit cu ceva la acumularea a- 
cestor milioane. S-au evidențiat

griului,dăcina
piersicilor și florii-soarelui. Fer
tilizează pămîntul ; îl obligă pe 
poet să schimbe versurile de 
jale : „Dobroge, țară săracă, I 
Bate vînt și crește piatră" în 
„Dobroge, mîndră grădină". Ii 
privesc... Care dintre ei să fi 
fost acolo, la Comana cind o 
bătrînică văzînd cum... plouă 
în amiaza lunii lui cuptor, și 
auzind „povestea" ploii a cerut 
voie să le sărute mina făcătoa
re de minuni ? Poate Dumitru 
Ciurea, poate Coșțică Simion, 
poate Gheorghe Stoica, poate 
Emil Booa sau altcineva ; sigur 
este că dintre ei, dintre cei de 
față cineva a fost. îmi pare rău 
că nu l-am putut descoperi, în 
carne și oase, pe cel ce a fost 
martor la scena aceea... Și am 
discutat cu mulțj dintre ei ; pe 
nimeni n-am auzit spunînd ,,eu 
am făcut,..", ci numai „noi am 
făcut...", „noi ne-am gîndiț.„“ 
„noi am acționat..,". Dar acești 
oameni modești au făcut, zi de 
zi, munca de pionierat în ce 
privește irigațiile; au reușit 
pentru prima dată în România 
o stație de pompare — un co
los de beton și metal înnobilat 
— în mijloc de mlaștină ; au 
proiectat și au „zidit" una din 
cele mai puternice stații de 
pompare din Europa, cea de la 
Basarabi-Pădure, capabilă ca în 
fiecare secundă să fie „izvor" al 
Jiului și Oltului luate la un 
ioc pe terasa aflată la o altitu
dine de peste o sută de metri ; 
au lucrat pentru prima 
țară cu „Dipglerul" 
uzină ce sapă, taluzează 
nează, toate în același 
canalele de dimensiuni
rabile cu albiile de rîu ; au ex
perimentat cu succes metoda 
șantierului-școală, adică a caii-

ORA

Și

dată în 
mașina
li beta- 

timp, 
eompa-

DE GRÎU
(Urmare din pag. I)

pentru a interveni oportun 
acolo unde totuși s-ar tai vreo 
defecțiune, n«c»sarul de piese 
de schimb a fost asigurat 
astfel că „Gloriile" își vot 
face datoria cu prisosință.

La Direcția județeană agri
colă aflăm că această compa
nie a fost pregătită centi
metru cu centimetru „deoare
ce nu ne putem permite niei 
o oră pierdută, recoltele sint 
mari, volumul de muncă pen
tru a „acoperi" campania a 
crescut, orice fisură se „mă
soară" în tone sau zeci de 
tone și așa ceva nu-și poate 
permite nimeni". Tot felul de 
situații la zi, de grafice. Ci
tim un grafic al aprovizionă
rii cu apă a punctelor de lu
cru. Nu « fost nimic trecut 
cu vederea, prin urmare.

La Burdușani. directorul 
l.A.S. inginerul Claudiu Co
țofană e de negăsit. Cite case 
atitea. obiceiuri! „Gazul" di
rectorului arată puțini kilo
metri. Inginerul Coțofană se 
deplasează călare, așa poate 
pătrunde pînă în cele mai în
depărtate colțuri, o poate tăia 
și de-a dreptul ciștigînd două- 
trei ore pe zi. „Înțelegeți, 
două-trei ore pe zii". Intre- 
bîndu-l despre campania care 
a început, despre oameni, in
ginerul Coțofană, drept răs
puns povestește invariabil a- 
ceeași întîmplare în ultimii doi 
ani din pîlnia de apă, vară o 
lui '70, cînd Insula nu mai 
avea nici o șansă. „Ni s-a

adus ciorba, eram de citeva 
zile în lupta cu inundația și 
ploua cum nu mai plouase. 
Mîncau oamenii din castron ji 
nu se mzri termina ciorba, 
apele umpleau mereu castroa- 
nele și atunci unul dintre ei 
a zis s „Ce facem, fraților, 
mincăm de-aeum înainte apa 
cu lingura P Și iată că insu
la a rezistat".

Ca un făcut, cei cu care 
stai de vorbă au toți cite ceva 
de povestit. Despre griul care 
ne înconjoară însă — doar 
două-trei vorbe. De ce ? — 
întreb. Constantin Stelian, 
Costache Aleea, Cornel Fe- 
reanu, Ștefan Chivu, Vasale 
Hfistea, Alexandru Mirju, Ilie 
Căldăraru au spus cam ața ; 
Ce-ar mai fi de adăugat 
dacă am „scos" noi griul din 
toamnă, cind totul ne era îm
potrivă, acum cind trebuie 
doar să întinzi mina să-l min
gii, ce să ne sperie ?

Așteaptă la rînd cultura a 
doua. Griul trebuie cules fi 
depozitat cit mai repede, apoi 
plugurile vor tăia din nou 
brazde ; totul a fost prevăzut, 
calculat, verificat, contracro- 
nometru. Așa cum a debutat, 
campania de recoltare a 
griului in județul Ialomița na 
fi in mod sigur lipsită de 
surprize. Dar acum, în cîmp, 
e ora de grîu și de soare 
și, de la apa proaspătă ră
corind ochii și fața și setea și 
pină la șurubul de trebuință, 
ceasornicul campaniei bate 
regulat secundă de secundă.

ficării oamenilor localnici, care 
să rămînă apoi în sectorul de 
exploatare, în meseriile de bază 
ale construcției ; au stabilit rit
mul înalt al amenajărilor pentru 
irigații devenite program națio
nal. Au lucrat împrăștiați pe 
mai bine de două mii de kilo
metri pătrați, dar ceea ce au 
făcut, au reușit să fie de o per-

fecțiune neînchipuită — apa 
curge la parametrii proiectați și 
cind străbate ultimul metru al 
drumului început cu trei mii 
două sute de kilometri în urmă.

Sistemul de irigații Valea Ca- 
rasu a fost unul din obiectivele 
pe care tineretul și-a măsurat 
din plin efortul, pasiunea de a- 
firmare și setea de învățătură. GH. FECIORU

O anchetă realizată in patru municipii - Suceava, Botoșani, 
Hunedoara și Tirgu-Jiu - despre stilul de muncă al secretariate
lor birourilor și comitetelor municipale U.T.C. — a scos la iveală 
o serie de modalități, forme și interpretări ale noțiunii cqre di
feră de la un municipiu la altul. Diferențele de interpretări se 
datoresc în bună măsură și unor condiții specifice de lucru, rea
lităților care impun adaptqrea unor măsuri la concretul muncii. 
Dar în unele cazuri e vorba și de necunoaștere, cauzqtq de lipsa 
de experiența a unor activiști, de o muncă nouă pentru ei. Avînd 
în vedere că această problemă este deosebit de importantă în 
aplicarea unitară a prevederilor statutare, de cqtre fiecare or
gan, am socotit necesare precizări, solicitînd in acest sens spriji
nul tovarășului Martin Kraus, adjunct de șef de secție la Comi
tetul Centrql al Uniunii Tineretului Comunist.

Secretariatul și biroul- 
două organisme care se 
completează reciproc

..Biroul conduce întrea
ga activitate între plena
re. Secretariatul rezolvă 
problemele muncii cu
rente. organizează si con
trolează îndeplinirea bo- 
tăririlor, se ocupă de se
lectionarea, pregătirea si 
promovarea cadrelor : pe
riodic. informează biroul 
asupra activității des
fășurate".

(Din Statutul

cretarUtului — diferă : aici 
sint Drezenti și activiști nesa- 
lariati. Rolul lor este acela de 
a ajuta biroul în realizarea u- 
nor analize ale diferitelor do
menii de activitate. d® 8’1 
snriiini in luarea unor decizii 
in deplină concordantă cu Pă
rerile tinerilor ai căror repre
zentanți sint. Este o formă de 
realizare in practică a condu
cerii de către tineri si in de
plină concordanță cu interesele 
lor. a activității organizației 
U.T.C. De aici se desprind ur
mătoarele atribuții : indeplini-

Crearea consiliilor pentru 
probleme specifice diferitelor 
categorii de tineri, precum si a 
comisiilor pe domenii de acti
vitate a condus la o mai largă 
reprezentare a tinerilor în oo- 
mi tetele U.T.C.. constituind e 
expresie a lărgirii democrației 
de organizație. Ca organe de 
lucru ale comitetelor municipa
le. ele sprijină biroul în 
deolinirea sarcinilor sale, 
siliile si comisiile au fost 
te si pentru a da o mai 
funcționalitate comitetului. . 
din punct de. vedere al c-.vn- 
pouenteț,„este. foarte „eterogen. 
Dm el fac parte diferite cate
gorii de tineri, care au astfel 
posibilitatea să-și aducă aportyl 
in rezolvarea, eelor mai impor
tante treburi.

Si la acest ■ capitol s-a ob
servat insă că "problemele nu 
sint stăpjnite îndeajuns de 
bine. Redăm din nou citeva o- 
pinii : ,(Comisia este un or
gan care se ocupă de Înde
plinirea sarcinilor biroului" (Du
mitru Filip, Suceava), sau „Co
misia isi desfășoară activita
tea pe baza programului de 
activități al biroului muniei-

în
cep
erea - 
bună 
care.

perspectivă. în afirmarea aces
tui adevăr toate opiniile s-au 
intîlnit. Pentru Îndeplinirea lui 
sint. angrenați firesc tați mem-' 
brii .organului respectiv. Si, cu 
toate eă si asupra' acestui nunct, 
am căzut cu tații de acord, de 
data aceasta nu opiniile, ci si
tuațiile intilnite în unele 
grame veneau să infirme 
rerile teoretice. O privire 
atentă la rubrica : cine __
punde ? scoate, de pildă, în evi
dentă. faptul că nu toti mem
brii birourilor participă con
cret. la activitatea organului. 
Astfel, pe trimestrul II. doar 14 
din cei 19 membri ai biroului 
Comitetului municipal Hune
doara au responsabilități, iar in 
programul de la Tirgu-Jiu. din 

.......cei 17 components tot 14 răs
pund direct. Ceilalți, ori aua- 
vqt in primul trimestru („se 
face prin rotație" — Dumitru 
Băloi) ori. asa cum spunea 
Gheorghe Cioană, prim-secrgtsr 
al Comitetului municipal Tîrgu- 
JiU. „au responsabilități colec
tive". De regulă ele apar sub 
formula „răspund membrii bi- 
roului"-
care ar

Dro- 
nă- 
mai 
răs-

Dar la întrebarea — 
urma firesc ințr-o a-

care membru al secretariatului 
retine în agenda Iui dc lucru 
problemele curente ale dome
niului muncii de care răspunde 
nemijlocit. ne care le rezolvă 
in funcție de decizia luată în 
secretariat. în uncie locuri lip
sa de experiență în muncă 
necunoașterea 
activitate duce 
cestor note.

Programarea 
lor si comisiilor se face si ea 
trimestrial. în privința respon
sabilităților as arăta că la ni
velul unui municipiu probleme
le educării tineretului sint atit 
de vaste, multiple, incit este 
foarte greu să presupui că nu 
se găsesc sarcini pentru toți 
membrii si pe măsura oricui. 
Toți membrii — biroului, con
siliilor si comisiilor — trebuie 
să aibă răspunderi concrete, Nu 
avem nevoie de membri „ono
rifici". Responsabilitățile așa- 
zise „colective" le consider ca 
încercări de formalism. în a- 
eest fel cel care este pus 
lu situația de a controla acti
vitatea organului respectiv nu 
o poate face întotdeauna 
eret“.

si 
domeniului de 
la întocmirea a-

muncii consilii-

con-

■

U.T.C.)

gonșemnăm pentru 
citeva opinii es&rimait® 
mii șecretari ai comitetelor mu
nicipale U.T.C. „Atributiunile 
seș-retariatului șlnt acelea de a 
îndeplini hotărîrile biVftUlUl, 
desfăsurindu-și activitatea con
form programului de activități 
al acestuia" (loan Buhu, Sucea
va). „Este un organ de urmă
rire si ducere lg îndepliniră a 
sarcinilor conferinței munici
pale. ale organelor superioare" 
(Ilie IStodi, Botoșani). „Se !n- 
tîlnește in ședințe în funcție de 
problemele ivite spre rezolvare: 
pentru diferite analize de două 
ori ne lună, iar pentru 
blemel® curente, de 
săptămînal" (Dragos 
Hunedoara).

Dună cum se poate 
o anumită confuzie sau 
legere limitată a 
secretariatului se face simțită, 
în ciuda nrecizărilor pe care le 
cuprinde atatutul. „Problemele 
muncii curente", care intră 'di
rect in oreocunările sale. s« re
feră la organizarea muncii a- 
paratului comitetului munici
pal. la pregătirea unor activi
tăți model, la controlul si în
drumarea permanentă a orga
nizațiilor U.T.C, subordonate, la 
pregătirea ședințelor de birou, 
a plenarelor consiliilor și co
misiilor comitetului municipal, 
în ședințele de secretariat pot 
fl analizate un domeniu sau un 
sector de activitate : situația 
căminelor muncitorești, primi
rea în U,T-C„ activitatea clu
burile tineretului de pe raza 
municipiului și multe altele. 
Aceasta nu trebuie să ne ducă 
insă la separarea arbitrară a 
„ședințelor de analiză" de eele 
„de lucru".

„Secretariatul — dună cum 
preciza și tovarășul Martin 
Kraus — se întilnește periodic 
— si optez pentru acest termen 
deoarece el trebuie să se intil- 
nească atunci cind este trevaie 
si nu nentru eă a venit 
respectivă — în funcție de 
blemele muncii".

Așadar, secretariatul are 
rol bine stabilit, iar atribuțiile 
lui sint precise, distincte. Con
fuzia poate apărea numai aco
lo unde secretariatul se supra
pune pește sarcinile biroului, 
tinzlnd să-l suplinească. Prin 
prevederile statutare însă bi
roul este un organ executiv 
al comitatului municipal, care 
conduce activitatea intre două 
plenare ale acestuia. Compo
nenta lui — fată de cea a se-

ineeput 
de pri-

pro- 
reaulă, 

Romulus.

observa, 
înte- 

atributiilor

ziua pro-

un

u

STILUL DE MUNCA
al comitetului municipal U. T. C
și citeva din necunoscutele lui

rea sarcinilor stabilite in pro
gram. sprijinirea in luarea ce
lor mai bune măsuri si îndru
marea organizațiilor U.T.C. din 
subordine. Rezultă deci că bi
roul municipal nu se subordo
nează direct biroului 
U.T.C., asa cum credea 
xandrina Hohjilă. 
probleme de școli 
ci organului Care 
dică 
U.T.C, 
uneori 
fie® pe 
te crea 
intr-un 
două organișme 
leasi sarcini-

„Nu, nu este
leasi atribuții, preciza tovarășul 
Martin Kraus. Sarcinile secre
tariatului nu se confundă. ci 
concordă cu cele ale biroului- 
Este vorba aici si de importan
ța deciziilor. Biroul este in 
măsură — In analizele sale — 
să stabilească 
ațtivitătii. să 
domeniu sau
Secretariatul, 
tulește linia stabilită de birou, 
deci se subordonează acestuia".

iudetean 
Ale- 

secretară cu 
la Botoșani, 
l-a ales, a- 

municinal 
sint

comitetului
Numai faptul că 
uitate atribuțiile sneci- 
care le are biroul 
impresia. întilnită 
loc sau altul. Că ar avea

vorba de

noa- 
si ea 
cele 
ace-

ace-

a nouă direcție a 
reorganizeze un 
sector de muncă, 
in schimb. țnfăP-

U.T.C
„Comisiile permanente 

ne domenii de activitate... 
studiază si elaborează mă
suri privind problemele 
specifice diferitelor sec
toare ale vieții si activi
tății organizațiilor U.T.C." 

(Din Statutul U.T.C.)

pgl“ (Gavril Burtfea, Hunedoa
ra), care reflects o înțelegere 
greșită legată de funcționalita
tea acestor organisme. Unul 
dintre interlocutori. Herman 
Haimuvici (Botoșani). afirmă 
chiar că ..problemele de stu
diu nu trebuie trecute in pro
gramul de activitate al comi
siei". ceea ce este, evident, o 
eroare.

Cele citeva păreri nominali
zate aoartin unor activiști cu 
ani buni in această muncă, deci 
cu atit mai mult riscul este po
sibil la tinerii activiști. De alt
fel. aceste probleme, „neînțele
se" sau greșit interpretate, 
sint de amănunt ci de bază 
activitatea organului.

„Consiliile si comisiile — 
răta tovarășul Martin Kraus 
nu sint organe de decizie 
sint — dacă ie miteip nunți 
— laboratoarele comitetului 
studiază și nronun soluții 
rezolvare a unor probleme, 
cizia revine insă biroului 
comitetului".

Se poate deduce deci că 
consiliile cit si comisiile 
tribute efectiv la Îndeplinirea 
sarcinilor biroului si comitetu
lui. dar în baza unui program 
propriu de activitate in care 
problemele de studiu trebuie să 
constituie punctele d® plecare 
în formularea unor concluzii.

Programul de

nu in
a-

oi 
„ți asa 
ipi. Ele 

de 
De- 
sau

at.it
con-

activitate - instrument
de lucru indispensabil
Programul de activitate re

prezintă. fără îndoială, instru
mentul principal de organizare 
unitară a muncii curente si de

șemenpa situație : în caz de ne- 
rezolvgre a acțiunii respective, 
cine răspunde totuși concret ? 
— nu am primit niei un răs- 
puns.

Situații asemănătoare am 11»- 
tîlnit si la unele consilii și 
comisii, la Tîrgu-Jiu sau la Hu
nedoara. Iar în 
ailiului elevilor 
nu exista nici 
personală. Dacă 
deseori programele de activi
tate nu au un caracter oon- 
creț, concluzia firească este a- 
ceea că nici nu sint rodul U- 
neț consultări largi a celor
lalți tineri. Remarca se înte
meiază și pe ceea ce declara, 
de exemplu, Nicolae Avram, 
membru al biroului municipal 
Tirgu-Jiu : „nu cunosc proble
mele din acesț trimestru nentru 
că nu am văzut nici măcar pro- 
gr-amul".

Confuzii — la nivelul consi
liilor si comisiilor si nu numai 
al lor — există si in ceea ce 
privește denumirea acestor pla
nificări. „Comisia isi desfășoa
ră activitatea conform 
de probleme" (Dumitru 
Suceava) : „Titulatura 
este program de 
(Anită Marin. Hunedoara). Sau 
la nivelul secretariatelor : ..Pla
nificarea muncii secretariatu
lui se face prin intoemirea u- 
nei note de probleme" (lean 
Buhu. Suceava); „Secretariatul 
își desfășoară activitatea 
form notelor 
sider inutilă 
alt program" 
Hunedoara).

în legătură cu aeeste situa
ții tovarășul Martin Kraps a 
precizat următoarele : „Secreta
riatul nu trebuie să-si mai 
facă încă un program, note de 
probleme in Plus. De regulă fie-

Muncă colectivă și 
răspundere personală

crogramul con- 
de la Botoșani 
o răspundere 
mai adăugăm că

notei 
Filip, 

corecta 
activitate"

pan*
de deplasare. Con- 

țntocmirea unui 
(Romulps Drazoș.

„Organele U.T.C, își 
desfășoară activitatea pe 

conducerii colecti-
baza principiului 
cii și 
ve“.

(Din Statutul U.T.C.)

responsabilitățilorSistemul i .___ ’ •••—••
„în bloc" sau, in unele cazuri, 
inexistente, are implicații 
cele maj ' "
practică, 
părerile 
panții la ...........
facem următorul 
(matematic) : <
s-ar desfășura ( 
șoară) așa cum au fost prezen
tate, adică : consiliile șj comi
siile rezolvă sarcinile biroului 
municipal (Aurora Ghinter), 
secretariatul realizează sarcini
le biroului (Ioan Buhu), mem
brii biroului nu au toți res
ponsabilități ■— sau membrii 
secretariatelor răspund în pro
gramul de activități al biroului 
de toate sarcinile domeniului 
respectiv, atunci concluzia ar 
fi că secretariatele sint cele 
care rezolvă toate problemele 
— ale secretariatului, biroului, 
eonșiliilor și comisiilor.

din 
nedorite în activitatea 
Să apelăm din nou la 
exprimate de partici- 
această anchetă și șă 

1 raționament 
dacă lucrurile 
(sau se desfă-

Raper-

tind acest raționament la acti
vitatea practică se pare că el 
își are un corespondent. Pen
tru că fenomenul de „aglome
rare" este prezent din cind în 
cind in activitatea secretariate
lor. Și atunci Începe goana după 
timp. Cu cit termenul de re
zolvare al sarcinilor se apropie, 
cu cit responsabilitățile sint 
mai evazive, cu atit acest fe
nomen este mai aeeentuat. în 
această situație începe să se 
dea „prioritate" rezolvării anu
mitor sarcini, celor curente, in 
timp ce. altele sint uitate cu 
deșăvirșire.

Pe undeva, raționamentul 
poate fi contestat. Dar atunci 
cum se mat explică fenomenul ? 
Or fenomenul există, și există 
tocmai ca urmare a unui sistem 
defectuos .de muncă, deci a u- 
nui stil care se abate de la 
prevederile Statutului U.T.C,, de 
Ia instrucțiunile, precizările și 
recomandările C.C. al U.T.C.

De fapt ce presupune un 
stil corect de muncă ? Răspun
sul l-am solicitat din nou to
varășului Martin Kraus :

— Aș pleca de la ce înseam
nă cuvîntpl stil : rezolvarea li
nei anumite sarcini de către o 
persoană intr-un mod original. 
Această originalitate trebuie în
țeleasă în cadrul specific al 
desfășurării activității noastre 
de organizație. Stilul mai în
seamnă și o anumită metodă, 
manieră de lucru, de interpre
tare, caracteristică unui anumit 
cxjleetiv, Vorbind de secretaria
te, birouri, comitete, putem 
spupe eă fiecare își are stilul 
Său propriu de muncă. Hotărî- 
rile, deciziile care șe jau de a- 
ceste organe pentru realizarea 
sarcinilor trebuie să fie în 
strinsă legătură cu specificul 
localității respective, cu com
ponența organizației, cu pro
blemele ridicate de viața tine
rilor. Iar acest ansamblu de 
forme își metode de acțiune de
termină stilul de muncă al fie
cărui organ.

Un stil de muncă corect pre
supune în primul rînd respec
tarea prevederilor Statutului 
U.T.C. Acest lucru este legat 
de o interpretare corectă și o 
aplicare corectă a lor. De ase
menea, hotăririle, instrucțiuni
le, precizările și recomandările 
Comitetului Central al Uniunii 
Tineretului Comunist trebuiesc 
cunoscute, respectate și aplica
te. Pentru aceasta fiecare mem
bru al organului trebuie să 
studieze, să cunoască proble
mele din organizații, ceea 
presupune deplasarea luj pe 
teren și rezolvarea sarcinilor 
in organizații, crearea unui con
tact viu, nemijlocit cu tinerii. 
Cuposcjnd toate problemele ca- 
re-i frămintă pe tineri se pot 
lua și măsurile cele mai bune 
în rezolvarea unor situații.

La toate acestea trebuie a- 
dăugată studierea atentă a tu
turor documentelor dc partid și 
U.T.C,, a celorlalte materiale 
care definesc rolul, atribuțiu- 
nile și sfera de preocupări a 
Uniunii Tineretului Comunist. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
spunea că „fiecare organizație 
trebuie să fie un colectiv de 
luptă". Este o chestiune pro
fund politică, cu referiri direc
te la activitatea fiecărui colec
tiv, deei valabilă și pentru or
ganizația noastră.

ce

nu are pretenția lămuririi în to-Desigur că qceastă 
talitate a problemelor 
atenție In primul tind 
legat» de stilul de muncă reieșite din opiniile exprimate. Invi
tăm deci, cu acest prilej, pe toți cei interesați in lâmyrireq aces
tor probleme - la prima vedere teoretice dar, qșq cum s-a vă
zut, cu urmări practice importante - să-și spună părerea. In a- 
cest fel vom veni și in sprijinul activiștilor - salariați sau obștești 
-7 eu mai puțină experiență pe linia organizației U.T.C.

anchetă
legate de stilul de muncă. Ea a avut in 
încercarea de a clarifica unele chestiuni

ION TOMESCU
9
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Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, NICOLAE CEAUȘESCU, a trimis președintelui Statelor 
Unite ale Americii, RICHARD NIXON, următoarea telegramă :

independenței Statelor Unite ale Americii. 
adresez din partea mea, a Consiliului de 
român, felicitări cordiale și cele mai bune

(Urmare din pag. I)

tara noastră vă 
în dumneavoas- 

un conducător

partidului și statului și cîr- 
muiți cu mare înțelepciune și 
clarviziune destinele poporului 
nostru. Munca și viața dumnea
voastră sint și vor constitui 
pentru generațiile viitoare cel 
mai strălucit exemplu de dărui
re și consacrare pentru binele 
și fericirea poporului român.

Partidul comuniștilor a des
chis invățămintului românesc 
orizonturi luminoase, și-l con
duce cu fermitate pe calea unei 
contribuții mereu sporite ia 
progresul și înflorirea Româ
niei socialiste.

Dascălii din 
iubesc și văd 
tră nu numai
stimat, ci și un exemplu viu, 
in muncă și în viață. Noi, toți, 
sintem lingă dumneavoastră și 
cind mergeți pe ogoare sau in 
uzine, in institute" de invâță- 
mînt, cercetare, de cultură, și 
atunci cînd, departe de țară, 
depuneți aceeași nemăsurabilă 
și inegalabilă energie în slujba 
prestigiului României, priete
niei, colaborării și păcii in 
lume.

Profund onorați de cinstirea 
pe care ne-o faceți azi. reafir
măm încă o dată hotărîrea noas
tră de a nu ne precupeți ener
gia pentru a da viață hotăriri- 
lor recentei plenare privind 
dezvoltarea și perfecționarea 
invățămintului și a documen
tului programatic care este lu
minoasa dumneavoastră cuvin- 
tare la această istorică plenară. 
Legarea strinsă a învățămîn- 
tului de cercetare și producție, 
de realitățile zilelor noastre, 
modelarea unor specialiști cu 
larg orizont, capabili să creeze 
ei înșiși și să înțeleagă critic 
ceea ce au creat alții, care 
stăpinească știința și tehnica

să 
și

să fie in același timp trup și 
suflet alături de partid, este și 
va rămîne 
căpătii".

A vorbit 
Florentina, 
Școala generală nr. 96 din Ca
pitală, care a spus :

„Distincțiile acordate astăzi 
ne umplu inima de bucurie și, 
in același timp, constituie uns 
puternic imbold pentru noi 
toți să muncim cu și mai multă 
dăruire pentru ridicarea școlii 
românești, pentru crearea omu
lui nou, constructor al socialis
mului Și comunismului in pa
tria noastră. Vă asigurăm, iubi
te tovarășe secretar general, că 
nu vom precupeți nici un efort 
pentru a traduce in viață măsu
rile stabilite de recenta plenară 
a Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, pentru 
dezvoltarea și perfecționarea 
pe mai departe a invățămintu- 
luj de toate gradele, astfel ca 
acesta să răspundă in și . mai 
mare măsură cerințelor dezvol
tării economice și sociale, ști
ințifice și 
noastre.

Activitatea 
pătrunsă de 
fierbinte. patriotism, 
pentru noi un exemplu viu, cu 
încredere urmat de toți oamenii 
muncii, de toți slujitorii 
românești".

în cuvintul său Bodo 
vie, directorul Casei d? 
din Miercurea Ciuc, a arătat : 
„Sînt pe deplin conștient că a- 
ceastă distincție reprezintă, in 
primul rînd, o deosebită apre
ciere a colectivului in care lu
crez, unde fiecare dintre 
dascălii, români, maghiari 
de alte naționalități, avem 
singur țel : să contribuim 
toate puterile noastre la i 
carea tinerei 
in trecut noi

sarcina noastră de

apoi prof. Slăvescu 
director adjunct la

culturale a țării

dumneavoastră, 
înaltă dăruire și 

constituie

școlii

Ludo- 
copii

noi, 
și 

i un 
din 

edu- 
generații. Știm câ 
nu ne bucuram de

o asemenea prețuire și nici de 
condițiile de viață și muncă pe 
care ni le-a asigurat Partidul 
Comunist Român. De aceea vă 
rog să-mi permiteți să exprim, 
cu ocazia acestui moment emo
ționant. mulțumirea și recunoș
tința pe care slujitorii invăță
mintului, indiferent de naționa
litate. o purtăm conducerii par
tidului, dumneavoastră perso
nal. mult stimate tovarășe se
cretar general, pentru tot ce ați 
făcut pentru noi.

Ne angajăm, tovarășe secretar 
general, să îndeplinim cu cinste 
toate sarcinile stabilite de re
centa plenară a Comitetului 
Central, care vizează ridicarea 
activității în școală la nivelul 
actualei epoci glorioase pe care 
o oarcurge poporul nostru.

în întreaga noastră activitate 
vom avea ca model exemplul 
dumneavoastră personal de 
muncă neobosită și devotament 
nețărmurit față de cauza parti
dului și a oamenilor muncii, 
indiferent de naționalitate. și 
vom insufla acest exemplu și 
elevilor noștri".

în încheierea solemnității, 
primit cu vii și entuziaste a- 
plauze. a luat cuvintul tovară
șul NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvintarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, aprecierile și în
demnurile sale adresate slujito
rilor școlii au fost primite cu 
vie satisfacție, cu entuziasm de 
toți cei prezenți care, dind glas 
sentimentelor întregului corp 
profesoral. au făcut o caldă 
manifestare de dragoste secre
tarului general al partidului, 
exprimînd hotărîrea nestrămu
tată de a-și închina viata și 
activitatea lor cauzei nobile a 
formării și educării viitorilor 
constructori ai societății socia
liste multilateral dezvoltate în 
patria noastră.

Cu prilejul Zilei 
am plăcerea să vă 
Stat și a poporului 
urări pentru poporul american.

Doresc să folosesc acest prilej pentru a sublinia cu satisfacție 
faptul că, in spiritul discuțiilor pe care le-am avut cu ocazia 
vizitelor reciproce, relațiile de colaborare și prietenie între 
țările și popoarele noastre continuă să se adincească și diver
sifice.

îmi exprim încrederea că aceste relații, bazate pe stimă și 
respect reciproc, se vor dezvolta în continuare în interesul po
poarelor român și american, al păcii și înțelegerii interna
ționale.

Marți după-amiază a sosit in 
Capitală o delegație a Mișcării 
radicalilor de stingă din Franța, 
condusă de Robert Fabre, pre
ședinte. care. Ia invitația C.C. al 
P.C.R., va face o vizită in țara 
noastră. Din delegație fad parte 
Francois Loncle. membru al Bi
roului Național, secretar națio
nal a! Mișcării radicalilor de 
stingă, și Michel Crepeau, mem
bru al Biroului Național.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, oaspeții au fost salutați de 
tovarășii Miron Constantinescu, 
membru supleant al Comitetu
lui Executiv, secretar al C.C. al 
P.CR., Ștefan Andrei, secretar 
al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, 
membru al 
tiv iști de

dezvoltarea colaborării economi
ce, a cooperării industriale și 
tehnico-științifice dintre Repu
blica Socialistă România și In
dia, îndeosebi în domeniile pe
trolier, chimic, energetic, meta
lurgic, construcții de mașini : 
posibilitățile de extindere a 
schimburilor comerciale bilatc 
rale.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

★ ★ ★ ★

C.C. al P.C.R.. de ac- 
partid.

zilei de marți tova-în cursul
răsul Stefan Andrei, secretar al 
C.C. al P.C.R., a avut convorbiri 
cu tovarășul Ryszard Frelek, 
membru al Secretariatului C.C. 
al P.M.U.P.. care, la invitația 
C.C. al P.C.R., s-a aflat într-o 
vizită de prietenie In țara noas
tră.

La convorbiri, care s-au des
fășurat intr-o atmosferă de 
prietenie tovărășească, a parti
cipat tovarășul Dumitru Turcuș, 
adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R.

A fost de față Jaromir Oche- 
duszko, ambasadorul R.P. Po
lone la București.

în cursul după-amiezii oaspe
tele a părăsit. Capitala, indrep- 
ttndu-se spre patrie.

Am avut posibilitatea să apre
ciez in mod nemijlocit dinamis
mul care caracterizează astăzi 
economia României, a spus 
marți, înainte de a părăsi Bu- 
cureștiul, Hugo Perez la Salvia, 
ministrul minelor și hidrocar
burilor din Venezuela, care, la 
invitația ministrului minelor, 
petrolului și geologiei, Bujor 
Almășan. a făcut o vizită în 
țara noastră.

Am avut onoarea — a spus el 
— de a fi primit de președintele 
Ceausescu. In cadrul convorbirii 
au fost abordate pe larg diver
sele aspecte ale cooperării. O 
înțelegere deosebită am găsit, 
de asemenea, din partea miniș
trilor și a tuturor cadrelor cu 
care am purtat discuții pe a- 
c-eastă temă.

Această vizită — a spus oas
petele în încheiere — a deschis 
căi noi pentru o cooperare mai 
largă, pentru cercetarea posibi
lităților de dezvoltare a acestei 
colaborări.

Consiliul de Miniștri au 
loc, marți după-amiază.

• Marți la amiază a fost inau
gurată festiv, în Capitală, De
cada discului sovietic. In cadrul 
acestei manifestări, devenită 
tradițională, Reprezentanța co
mercială a U.R.S.S. în România, 
Organizația unională de comerț 
exterior „Mejdunarodnaia Kni- 
ga“ și Casa de discuri „Eiectre- 
cord" au prezentat, la magazinul 
„Muzica", o expoziție cuprin- 
zînd înregistrări simfonice, de 
operă, de muzică de cameră, de 
dans, de estradă, cintece popu
lare. în interpretarea unor for
mații și soliști sovietici de re
nume. O expoziție similară se 
va deschide la Moscova, in luna 
august, cu ocazia Decadei discu
lui românesc.

• La ediția din acest an a 
săptăminii culturale „Tineretul 
Europei cunoaște Viena" (2—8 
iulie), acțiune patronată de Mi
nisterul Educației și Științei din 
Austria, participă pentru prima 
dată și ,o delegație de elevi ro
mâni de la liceul nr. 21 din Ca
pitală, care îșî desfășoară cursu
rile în limba germană, 
de ceilalți 
bucureșteni 
concursuri, 
muzicale și 
mente arhitectonice, 
muzee din Viena.

neral. S-au schimbat amintiri, 
s-au informat reciproc cu nou
tățile din lumea satului și a căr
ții. în final, scriitorul le-a ofe
rit cu autograf cartea sa „Răpi
rea elefantului clrn“, a cărei ac
țiune se referă la locurile

Alături 
participant, elevii 

vor lua parte la 
la întruniri literara, 
vor vizita monu- 

școli, și

EUGEN SIRBU IN S.U.A.

tinerilor ucenici, a adoptat o se
rie 4e inițiative in acest sens. 
Astfel, in pauza de masă a mun
citorilor, ucenicii din secția 
strungărie lucrează direct pe 
mașini cite 20 de minute, rea- 
lizind aproape o normă lunară 
a unui om. Zilnic, ucenicii sînt 
antrenați la o oră de educație 
muncitorească, sub diverse for
me de manifestare : simpozioa
ne pe teme de producțij, in- 
tîlniri cu activiștii, prezentarea 
problemelor de actualitate ale 
organizației U.T.C., a istoricului 
și perspectivelor fabricii, intfi- 
niri cu muncitori cu bogată ex
periență și tineri fruntași în 
producție, prelucrarea unor legi 
(codul muncii, regulamentul de 
ordine internă etc.), toate me
nite să-i formeze pe viitorii sa- 
lariați ai acestei importante n- 
nitâți econbmice in spiritul unei 
ferme discipline a întregii ac
tivități productive.

DE VACANȚĂ

Prin Decret al Consiliului 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia a fost conferit titlul de 
„Profesor universitar emerit" al 
Republicii Socialiste România 
tovarășilor : Corneliu G. Baba
— profesor la Institutul de arte 
Plastice „Nicolae Grigorescu" 
din București. Radu C. Bogdan
— profesor, rector al Universi
tății din Brașov, Petre C. Bote- 
zatu — profesor la Universita
tea „Alexandru Ioan Cuza" din 
Iași, Alexandru T. Ciucurencu
— profesor la Institutul de Arte 
plastice „Nicolae Grigorescu" 
din București, Eugen I. Costa
— profesor ia Institutul de Me
dicină și Farmacie din Bucu
rești, Ioan C. Gavrilâ — profe
sor consultant la Institutul de 
medicină și farmacie din Cluj, 
Constantin Ionescu Gulian — 
profesor la Universitatea Bucu
rești, Georgio A. Ostrogovich — 
profesor consultant la Institutul 
Politehnic „Traian Vuia" din 
Timișoara, Aron Z. Popa — pro
fesor. rector al Institutului de 
mine din Petroșani. Cristofor I. 
Simionescu — profesor, rector 
al Institutului Politehnic din 
Iași.

Titlul de „Profesor emerit" al 
Republicii Socialiste România 
tovarășilor: Nicolae Al. Bezrod- 
nîi — profesor, director adjunct 
la Grupul școlar „Hidromeca
nica" din Brașov, Gheorghe I. 
Chilărescu — profesor, director 
la Liceul din Drăgășani, județul 
Vilcea, Vasile V. Corpade — 
profesor, director la Liceul a- 
gricol din Lugoj, Constantin C. 
Dragomirescu — profesor, ins
pector la Inspectoratul școlar al 
județului Ilfov, Alecu A. Darie
— profesor la Grupul școlar 
„Unirea" din București. Emi- 
lian Gh. Girbea — profesor la 
Liceul „Ion Creangă" din Bucu
rești. Ana T. Groza — profe
soară la Liceul „Mihai Emi- 
nescu" din Cluj. Gheorghe V. 
Iftimie — profesor la Școala 
generală nr. 3 din Piatra Neamț, 
Ilie Gh. Micu — profesor, direc
tor la Liceul de muzică din.Si
biu, Ioan I. Ocolișan — profe
sor la Liceul nr. 4 din Timișoara, 
Paul D. Popescu — profesor, 
inspector la Inspectoratul școlar 
al județului Prahova. Florentina 
R. Slăvescu — profesoară la 
Școala generală nr. 96 din Bucu
rești.

Titlul de „învățător Emerit" 
al Republicii Socialiste Româ
nia tovarășilor : Aurelia 1. Ao- 
lăriței — învățătoare la Școala 
de muzică și arte plastice din 
Suceava, Ioan M. Bălan. — în
vățător la Casa de copii nr. 1 
din Dorohoi, județul Botoșani, 
Ioan D. Bărbat — Învățător la 
Școala sanatorială din Eforie-

de Constanta, Ludo-Sud, județul
vic I. BM6 — învățător, direc
tor la Casa de copii din Miercu
rea Ciuc, județul Harghita, A- 
gapia R. Căpriță — învățătoare 
la Școala generală din Dudești, 
județul Brăila, Eugenia V. Co- 
văceanu — învățătoare la Școa
la generală nr. 1 din municipiul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, jude
țul Bacău, Maria C. Crîngoiu 
— învățătoare la Școala gene
rală nr. 22 din Craiova. Melania 
C. Enache — învățătoare la 
Școala generală nr. 6 din Galați, 
loan Gh. Oncioiu — învățător, 
director la Școala generală din 
Copăceni — Malu cu Flori, 'ju
dețul Dimbovița, Valeria I. Pe- 
trișor — învățătoare la Școala 
generală nr. 12 din Brașov, 
Pantelie D. Vișan — învățător 
la Școala generală din Mătă- 
sari-Runcurelu. județul Gorj.

Titlul de „Educatoare emerită" 
a Republicii Socialiste România 
tovarășelor : Alexandrina C. 
Juncu — educatoare, directoare 
la Grădinița nr. 14 din Iași, 
Olga E. Machedon — educa
toare, directoare la Casa de 
copii preșcolari din Sibiu.

De asemenea, a fost conferit ; 
Ordinul „Steaua Republicii So
cialiste România" clasa a Il-a

tovarășului Gheorghe I. Vrin- 
ceanu, profesor consultant la 
Universitatea București, „Ordi
nul muncii" clasa a II-a tovară
șilor : Vasile M. Cătuneanu — 
profesor la Institutul politehnic 
din București, Virginia R. Dima 
— profesoară, directoare la Li
ceul „Spiru Haret" din Tulceu, 
Ioan St. Pătrut —• profesor • la 
Universitatea „Babeș-Bolyai" din 
Cluj. Grațian C. Porțan — pro
fesor, director la Școala’ gene
rală din Ip,” județul Sălaj; 
Ordinul „Meritul Cultural" cla
sa a Il-a tovarășului Alexandru 
Eugeniu Fr. Pirîianu, profesor 
la Liceul „Gheorghe Lazăr" din 
București : Ordinul „Steaua Re
publicii Socialiste România" 
clasa a IlI-a tovarășilor : Va
sile T. Ababii — profesor la U- 
niversitatea din Iași, Aurel 
Ștefan A. Cojocaru — profe
sor la Institutul de medicină și 
farmacie din Tîrgu Mureș, Vir
gil A. Dragomir — profesor la 
Institutul de construcții 
București.

Prin același decret au mai 
conferite 191 ordine și 413 
dalii unor cadre didactice
invățămîntul de toate gradele.

La 
avut 
convorbiri între tovarășul Ma
nea Mănescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, pre
ședintele Comitetului de Stat al 
Planificării, și D. P. Dhar. mi
nistrul planificării din India. 
care se află într-o vizită în țara 
noastră.

în timpul convorbirilor au 
fost discutate probleme privind

CRONICA U.T.C.
Ieri a sosit în țara noastră 

o delegație a Tineretului So
cialist (S.O.J.) din Austria 
condusă de Roman Wiche, 
vicepreședinte al S.O.J., care 
la invitația C.C. al U.T.C. va 
întreprinde o vizită în Româ
nia.

Echipajul „Phyladelphus", al 
cercului naturalișților din comu
na Cuza Vodă (Constanța), con
dus de profesorul Ion Oprea s-a 
întors din drumeție, după un 
lung voiaj prin țară. Căpitanul 
expediției Mușat Anghel, geolo
gul Valeriu Badea, geograful 
Lenuța Pușcoi, meteorologul 
Mariana Telehoi. botanistul și 
cățărătorul Stelică Maziru, do
cumentaristul și etnograful 
Aura Enache și sanitarul Tanța 
Papuc au străbătut, pornind din 
satul natal, un traseu marcat de 
opriri în Medgidia, Cernavodă, 
pe Valea Prahovei pină la Bra
șov. Cîmpia Turzii. Cluj, Alba 
Iulia, Sibiu, Valea Oltului, 
București unde au vizitat obiec
tive economice importante, mu
zee, grădini botanice, au recol
tat specii foarte rare de plante, 
s-au întilnit cu personalități o- 
riginare din comuna lor, au vi
zionat spectacole etc.

Un moment emoționant s-a 
consumat la București, cînd 
membrii echipajului l-au vizitat 
pe scriitorul Marin Iancu Nico- 
lae, consăteanul lor, cel care a 
dat stțălucire artistică atîtor 
fapte petrecute in zona satului 
Cuza Vodă și Dobrogea, in ge-

In ultimele două luni, ti- 
nărui violonist. EUGEN Sili- 
BU, care-și continuă-studiile 
la Institutul de muzică 
CURTIS din Philadelphia— 
S.U.A., s-a făcut remarcat în 
cadrul a două concursuri in- 
ternațonale : la concursul „G. 
B. Dealey" din Dallas, unde 
a obținut premiul I și la con
cursul „Leventritt" din New 
York, unde a fost declarat 
laureat.

Aceste reușite încununea
ză succesele prilejuite de 
concertul cu filarmonica din 
Pittsburg și recitalurile de la 
Miami și Victorville, care au 
constituit pentru Eugen 
hu adevărate rampe de 
sare.

• Tot la această rubrică, a- 
nunțam, cu puțină vreme in 
urmă, despre munca entuziastă a 
locuitorilor orașului Codlea — in 
marea majoritate tineri — pe 
șantierul unei viitoare zone de 
agrement. Activitatea lor patrio
tică la acest obiectiv se concre
tizează prin inaugurarea unui 
mare lac, cu o suprafață de a- 
proape 50 ha, care, pe Ungă va
loarea sa recreativă, va înlătura 
și pericolul inundării unor tere
nuri agricole de către torenfii din 
munte. în aurind, în zorul de a- 
grement de sub Măgura Codlei 
vor fi făcute jt alte amenajări 
care vor contura un mare com
plex turistic.
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chimia rm. m-cișmĂiom
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de-
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I AGEHOĂ V.O, |
Organizația U.T.C. de la în

treprinderea „Rulmentul" Bir- 
lad, preocupată de pregătirea

memo
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UN OM ÎN SĂLBĂTICIE : Pa
tria (orele 9; 11,30; 14; 16,30; 19;
20.15).

MONTE CARLO : Favorit (ore
le 10; 12,30; 15,30; 18: 20,30),
Excelsior (orele 8,30; 11; 13,30; 18; 
18,30; 21). Modern (orele 8,30; 11; 
13,30; 16; 18,30: 21) Grădina Mo
dern (ora 20,30).

PARASUT1ȘTII : Capitol
16,15: 18,30:
9; 11,15; 13.30; 16;
Grădina

(orele
20,45),9.30: 11.45: 14: 

Gloria (orele 
18,15; 20,30),
(ora 20,15).

ROND DE 
(orele 8,45; 
(orele 9; 11 
20,45) Grivița (orele 9: 11,15; 13.30; 
16; 18,15: 20,30).

LUMEA SE DISTREAZĂ : Mio
rița (orele 9; 11; 13; 15: 17,15;
19.30) . Grădina Select (ora 20,15).

JANDARMUL LA PLIMBARE : 
Luceafărul (orele 8.30: 11; 
16, 18 30: 21) București
8.30: 10.30; 12.45; 14.45: 17; 
21.15) Grădina Luceafărul
20.30) . Grădina București 
20,30).

NOAPTEi

Capitol

i Gloria
Lumina 

16: 18.30;

13,30; 
(orele 
19,15: 
(ora 
(ora

fost
me-
din

p——’Cordonul de culori
al Capitalei

(Urmate din pag. I)

părți. Asta o spun miile de tone de tomate, verdețuri, cartofi. 
Stau mărturie sistemele de irigare, avioanele cu care se fer
tilizează ogoarele, dar mai ales hărnicia și priceperea oa
menilor. Cordonul verde al Capitalei e încărcat de dragostea 
lor, de gindul lor. Oameni tineri neahtiați după „plăcerile'' 
marilor orașe, se bronzează muncind in acest cordon de 
clorofilă și vitamine al orașului nostru. De multe ori somnul 
se amină pentru inginerii Victor Damian, din Ștefănești, 
Emil Stoica din Sohatu, Mariana Vladimirescu din Gurbă- 
nești, și de cele mai multe ori ale tinărului șef al centrului, 
comunistul Gheorghe Cedică, pentru simplul fapt că fructele 
și legumele nu așteaptă, ele trebuie să ajungă dimineața pe 
rouă, proaspete în sacoșele gospodinelor din Capitală. Și 
pentru acești lucrători anonimi mîndria cea mai mare, sa
tisfacția cea mai mare, este să audă cel puțin cu urechile 
imaginației lor laudele celor ce gustă rodul pămintului din 
jurul Capitalei.

La ora tîrzie din noapte - cînd unii mai bat barurile și 
cîrciumile Bucureștiului cheltuind banii babacilor, — ceilalți 
tineri aflați la nici cincisprezece kilometri depărtare, dorm 
iepurește ca nu cumva razele soarelui să-i prindă în așter
nut. Și sînt fericiți că aduc un omagiu verii,,concret, mustind 
de vitamine și seve colorate.

• S-a redeschis, complet rea- 
menajat, punctul turistic de la 
Veriga. Aici au fost amenajate o 
grădină de vară, terenuri de vo
lei, handbal, baschet, s-au insta
lat mese de tenis, două piste de 
popice, un har automat, precum 
ji alte mijloace cultural-distrac- 
tive ale 
pitoresc

tineretului în acest loc 
din Balta Brăilei.

TRAIAN ENACHE

prilejul Împlinirii a 300 
de la nașterea lui Di- 

a apărut in 
„Minerva" (colecția Ar

• Cu 
de ani 
mitrie Cantemir, 
Editura 
cade) volumul „Descrierea Mol
dovei". Scrisă în anul 1716 la 
cererea Academiei din Berlin, 
lucrarea reprezintă prima mo
nografie a pămintului românesc, 
din punct de vedere istorie, 
geografic, social și politic.

La Costinești și Gurghiu

SE INSTRUIESC
ANIMATORII

Deci, a fost nevoie de 
minute de joc pentru a se 
cide ciștigătoarea „Cupei Româ
niei" ediția ’73. Victorioasă — 
divizionara B. Chimia Rm. 
Vilcea. Felicitări I Poate nu atit 

învins-o pe divizionara C, 
cit pen- 
obținute 

Din acest 
merite cel 

, dacă nu 
și partenera

c-a
Constructorul Galați, 
tru 
•pină 
punct 
puțin 
mai , ,
sa din ultimul act al finalei de 
aseară. care în palmaresul 
„eliminărilor" înscrie 4 divizio
nare A și încă de ce calibru ! 
Le reamintim din nou din mai 
multe rațiuni dintre care și a- 
ceea de a sublinia meritele deo
sebite ale fotbaliștilor gălățeni, 
revelația absolută a acestei edi
ții a Cupei. Este vorba de în
vinsele lor in ordine : Jiul. Di
namo, S.C. Bacău. Steaua.

Sigur, ar fi fost mai intere
sant și mai spectaculos dacă 
pentru prima oară în istoria 
competiției trofeul ar fi revenit

performanțele 
la finală.
<je vedere 
comparabile, 

mari, are

• în orașul suedez Goteborg 
au continuat marți campiona
tele mondiale de, scrimă. în 
proba de floretă, sportivul ro
mân Mihai Țiu s-a comportat 
remarcabil reușind să 
fice. în turneul final, 
obținerea celor trei 
candidează Mihai Țiu.
(Italia). J. Kamuti (Ungaria), 
Cij (U.R.S.S.) și Noel (Franța).

• Turneul internațional de 
tenis de la Wimbledon a conti
nuat cu disputarea partidelor 
din probele de dublu.

s-e cali-
Pentru 

medalii 
Montano

FOTBAL
unâi echipe din divizia C. Ar fi 
fost un fapt inedit, nemaiîntîl- 
nit, în istoria fotbalului. Gălâ- 
țenii au făcut totul pentru a 
furniza această senzațională 
surpriză. în meciul de aseară
— urmărit de circa 30 000 de 
spectatori, între care poate ju
mătate erau vilceni și gălățeni
— ei n-au mai evoluat atit de 
bine ca in partidele preceden
te, maratonul la care au fost 
supuși i-au epuizat de puteri și 
după 48 de ore de odihnă se 
pare că recuperarea au făcut-o 
mai bine adversarii lor — me
ciul a purtat aceeași amprentă 
a unei confruntări sportive in 
care jucătorii ambelor formații 
au demonstrat, din nou, ad
mirabile calități moral-volitive 
și tehnico-tactice. poate puțin 
obișnuite, cum mai spuneam, în 
derbiuri din prima divizie a

țării. Ciștigătorii Cupei au avut, 
in acest ultim joc, un plus de 
clarviziune în acțiuni, un plus 
de vitalitate și experiență, in 
vreme ce 
mai mult 
dereglat 
joc. Scor 
I urile au 
dache (min. 80) și Gojgaru (min. 
54 și 87). Arbitrajul — mediocru. 
Cu aceasta s-a închis un frumos 
capitol al unei competiții ce 
reclamă mai multă atenție și 
răspundere atit din partea Fe
derației cit și a echipelor din 
primul eșalon al soccerului 
nostru. Ea și-a dovedit, mai 
ales cu această ediție, valoarea, 
surprizele, spectaculozitatea. 
Așadar, in competiția europeană 
„Cupa Cupelor" fotbalul româ
nesc se înscrie cu o divizionară 
B ! Să așteptăm sorții de la 11 
iulie, să vedem care din nerfor- 
merele marilor confruntări eu
ropene va poposi la Rm. Vilcea.

C. VASILE

gălățenii au resimțit 
oboseala care le-a 
sistemul și forța de 

final : 3—0 (1—0). Go- 
fost înscrise de Ior-

SPORTULUI ȘCOLAR

în turul trei al probei de 
dublu mixt, perechea Ilie Năsta- 
se (România) — Rosemary Ca
sals (S.U.A.) a învins cu 6—2, 
6—3 cuplul englez Roger Lewis 
— Glyn Coles.
Tn turul patru al probei de 
dublu mixt, Ilie Năstase

(România) și Rosemarie Casals 
(S.U.A.) au eliminat cu 6—4, 6—1 
pe Dowdeswell (Rhodesia) și 
Boshoff (R.S.A.).

• Finala campionatului euro
pean masculin de șah pe echipe 
se va desfășura intre 6 și 14 
iulie în localitatea engleză Bath, 
care împlinește anul acesta 1 000 
de ani de existență

Din echipa României vor face 
parte, printre alții, marele 
maestru Florin Gheorghiu, ma
eștrii internaționali Victor Cio- 
cîitea, Theodor Ghițescu și Du
mitru Ghizdavu

Zilele trecute am vizitat 
tabăra de instruire și odihnă a 
elevilor — președinți de asocia
ții sportive din școli al cărei 
prim sediu a fost fixat la Com
plexul turistic bl tineretului de 
la Costinești. In prima serie 
s-au reunit, la malul mării, 300 
de organizatori ai activității 
sportive de masă din licee și 
școli profesionale,, fete și băieți, 
din toate județele țării. Peste 
citeva zile, o altă serie, cam de 
aceleași dimensiuni, se va pre
zenta pe litoralul însorit. Pe 
urmă ..cartierul general" a] ta
berei se transferă într-o splen
didă stațiune montană — 
Gurghiu. județul Mureș, unde 
se vor succeda, pe aceeași du
rată de 12 zile, alte trei serii, 
în total 1 400 de președinti- 
elevi... Deci, la mare și la mun
te. Soare. lupta cu valurile, 
nisip fierbinte, ori munte cu 
aer ozonat și cu ascensiuni pe 
poteci tăinuite. Indiscutabil, un 
privilegiu. Un privilegiu pe 
potriva vacanței la care, de
sigur, s-a gindit organizatorul 
taberei : C.C. al U.T.C. Investi
ții materiale și morale, care 
vor fi valorificate, sintem siguri, 
plenar atunci cind, președinții- 
elevi se întorc în școală. Ei iși 
însușesc, aici, un valoros bagaj 
de cunoștințe metodice, de con
ducere și organizare care, adău
gate elanului și inițiativei pro
prii. se vor materializa în acti
vități și acțiuni sportive inte
resante. continui, care să
prindă masa largă a tuturor ele
vilor. Garanția obținerii, în

cu-

COARNELE DE AUR : Doina 
(oreie li. 13.15; 15.30, 17,45; 20). 
Program de desene amniaie pen
tru copii — ora .......

ANTON1U Șl
Scala (orele 9,30;
Festival (orele 9; 12,30; 16; 19,30), 
Stadionul Dinamo (ora r‘ 
Grădina Festival (ora 20,30).

CIPR1AN PORUMBESCU ; Cen
tral (orele 9,15; 12,30, 16; 19,30).

ULTIMUL CARTUȘ; 
(orele 8,30; 11; 13,30; 16; 
20,45). Volga (orele 9. 11,15;

20,15). Arta (orele 
Grădina

9,46).
LllOPATRA : 

13, 16,15; 19,30),

20;30),

•<:

- *11

perspectivă, a unor rezultate 
bune in acest domeniu este în
suși programul de activitate al 
taberei, judicios întocmit, care 
satisface atit exigențele unei 
temeinice instruiri, cit și cerin
țele de odihnă și distracție ale 
tinerilor.

Dar iată
programul : a) activități prac
tice (înot, 
baschet, gimnastică acrobatică 
și modernă, fotbal, handbal, te
nis de masă și de cfmp, patinaj 
pe rotile și șah) : b) activități 
la cabinetul metodic (studierea 
hotâririlor de partid și de stat, 
aie U.T.C., privind domeniul 
sportului, a diferitelor materia
le metodice, instrucțiuni, re
gulamente, se analizează calen
darul sportiv și modul de în
tocmire a programelor trimes
triale aduse de președinți, se 
fac dezbateri, schimburi de ex
periență etc.); c) cursuri pentru 
arbitri-elevi (care se încheie cu 
examene de verificare a cunoș
tințelor și înminarea ecusoane- 
lor și brevetelor de atestare: aici 
trebuie menționat faptul intere
sant că arbitrii-elevi îsi dau 
examenele practice arbitrind 
întrecerile din cadrul Sparta- 
chiadei taberei și diferitele me
ciuri pe care le organizează tine
rii veniți la odihnă; d) activități 
de recreiere (este vorba de con
cursuri pe plajă și în primul 
rip.d de învățarea înotului, în- 
cepînd cu grupa... „topor", apoi 
<ie executarea de triplu salturi 
de pe loc, crosuri pe nisip, 
aruncarea greutății, elemente de 
culturism și judo ; sint, de ase
menea. organizate activități 
competiționale cum ar .fi Spar- 
tachiada taberei cu întreceri la 
toate disciplinele sportive. Pen
tru ca elevii-președinți să înve
țe ce să facă in școală, cum se 
organizează activitatea sportivă 
cu masa elevilor, sint aici, pro
prii organizatori, ai propriei 
activități, profesorii nefăcînd 
altceva decît să-i supravegheze, 
să-i îndrume și corecteze. In 
pregătirea și instruirea lor, un 
rol deloc minor, are și expoziția 
anume organizată, în care drept 
exponate sint planșele eu desene 
pentru învățarea diferitelor 
sporturi, trofeele sportive și 
chiar calendare competiționale 
și programe de activități model.

Iată, prezentat succint, pro
gramul taberei de instruire si 
odihnă al elevilor-președinți. El 
reflectă grija, atenția, importan
ța care se acordă unei pregătiri 
temeinice a celor care vor fi in 

■viitor, principalii organizatori ai 
activității sportive de masă din 
șccală. Sigur, pe planul răspun
derii nolitice și sociale, elevii- 
președinți 
punde. în 
acordate

cum e structurat

atletism. volei,

Puncta, puncte... luminoase. 10.45 
Film serial : ,«Orașul Negru. 11,35 
La un semn — muzica ușoară. 
11,45 La ordinea zilei. Azi județul 
Gorj. 12,00 Revista literar-artistica 
TV. 12,40 Pe un picior de plai. 
,.Urcatul oilor ia munte". 13,00 Te
lejurnal. 15,00 Tenis de cîrnp. Pri
ma semifinală a probei de simplu 
femei din cadrul turneului de la 
Wimbledon. 17,30 Curs de limbă 
germană. 18.00 Tragerea Pronoex- 
pres. 18,10 Concurs cu public : 
.Anul revoluționar 1848“. 18,40 A- 
tenție la... neatenție ! 19.00 Timp 
și anotimp în agricultură. 19.20 
1001 de seri. 19,30 Telejurnal. Cin
cinalul înainte de termen, 1973 — 
an hotărîtor. 20,00 Cîntecul săptă- 
mînii : „Sînt student și brigadier". 
20,05 Teleobiectiv. 20,25 Telecine- 
mateca. Ciclul „Zbigniew Cybul- 

„Cu toată viteza, înainte !“ 
Washington — file de istorie. 
24 de ore. România în 
Tenis de cîmp. A doua 

finală a probei de simplu 
din cadrul turneului de la 
bledon.

is, 00 Șapte zile, șapte arte : ARTA 
PLASTICĂ. 18,10 ~ •’ 
Anda Călugăreanu 
18,55 Melodia zilei, 
de la Timișoara 
Dialog estival. ' 
Casa de discuri 
Cvartetul in Sol 
de Mozart. 20,00 
„însemnări 
lui Titu Maiorescu. 21,00 
super-top. .Muzică ușoară 
hotare. 22,00 Radiojurnal 
meteorologic. Sport. 22,30 
zilei. 22,35 Vedete ale 
ușoare. 23,15 Poetica. Gh. 
sile. 23,20 Studioul 
temporane. Relația 
terpret. 23,55—24,00

Dublu recital 
și Julien Clerc. 
19,00 în direct... 

și București.
19,30 Știri. 19.35 

Philips vâ oferă 
major nr. 1 K 80
Jurnale 

zilnice" din
celebre, 
jurnalul 

Radio- 
de peste 

Buletin 
Melodia 
muzicii 
D. Va- 

muzicil con- 
compozitor-in- 
Ultimele știri.

GRĂBIȚI APUSUL SOARELUI :
Moșilor (orele 15.30; 19). Grădina 
Moșilor (ora

CEAȚA :
18: 20).

NICI UN
TISEALA : Progresul (orele 15.30: 
18; 20,15).

adio20.15).
COSMOS (orele 16;Dacia 

18,30; 
13,30; 
15,30;
(ora

15,45; 18; 
18: 20,15), 
20,30).

LUPUL 
NAREA : 
9--19 in continuare).

SIMON TEMPLAR
Buzești (orele 9, 11,15; 
18.15; 20,30), Aurora (orele 9, 11,15; 
13,30; 15.45; 18; 20,15). Tomis (orele 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21). Gră
dina Buzești (ora 20,15), Grădina 
Aurora (ora 20.30). Grădina “ 
(ora 20,30). ‘

AICI ZORILE SINT DIN 
LINIȘTITE ; înfrățirea 
15.30: 19).

FLUTURn SÎNT LIBERI : Me
lodia (orele 9; 11.15: 13,30; 16. 18,30; 
20,45), Flamura (orele 9; 
13.30: 16: 18.15’ ?0 30)

SALCIMUL LILIACHIU : Cotro- 
ceni (orele 15.30; 18; 20,15).

PE ARIPILE VINTULUI : Bu-

MARILOR
Timpuri

Arta

MOR :
20,15),
20,15),

; RAZBU- 
Noi (orele

INTERVINE: 
13,30; 16;

Tomis

NOU 
(orele

11.15;

LEGENDELE
(orele 15,30* 18:
(orele 15.30; 18;
Unirea (ora 20,30).

MAI LUNGA DECÎT UN

MOMENT DE PLIC-

MIERCURI, 4 IULIE 1973

„I. L. Caragia- 
DONA DIANA 
„Lucia Sturdza

Teatrul Național 
le“ (Sala Studio) : 
— ora 20: Teatrul 
Bulandra" (la Arenele Romane) : 
IUBIRE PENTRU IUBIRE — ora 
20; Teatrul „C. I. Nottara" (Sala 
Comedia — Teatrul Național 
„I. L. Caraglale") : HOTELUL
ASTENICILOR - ora 20; Ansam
blul ..Rapsodia Română" : ME
LEAGURI FERMECATE — ora 
18,30; Circul Globus : ARENA '73 
(Spectacol Internațional) — ora 
19,30.

(orele 15,30: 18: 
(orele 15.30; 18;

Ferentari (orele

cegi (orele 9.30; 14.30: 19,15). Gră
dina Bucegi (ora 20,15).

SEMNALE : Pacea (orele 16; 
18: 20).

CIND
Unirea
Popular
Grădina

O ZI
AN : Vîtan (orele 15.30: 18. 20.15), 
Grădina Vitan (ora 20.30).

VERONICA : Floreasca (orele 
16: i8: 20).

COPIII CĂPITANULUI GRANT: 
Drumul Sării
20.15) , Munca
20.15) .

SOLARIS :
15,30: 19).

ACEA PISICA BLESTEMATA:
Lira (orele 15.30; 18: 20,30). Grădi
na Lira (ora 20,15).

AVENTURILE LUI RABUSCA:
Rahova (orele 15.30: 18; 20.15).

FATA BATRÎNA : Viitorul (o- 
rHe 15.30: 18: 20.15).

TECUMSEH Cringași (orele 
15.30; 18- 20,15).

CE SE TNTÎMPLA DOCTORE îî 
Giuiești (orele 15,30; 18; 20,15).

MIERCURI, 4 IULIE 1973 
PROGRAMUL III

9,00 știri. 9,05 „Incognito" — 
program de varietăți muzicale.
9.55 Melodia zilei : „Trăiască Re
publica" — muzica și versurile de 
Vasile Donose. 10,00 Meridian-club. 
Prezențe românești peste hotare : 
oameni de știință vorbesc despre 
participarea lor la diferite congre
se și colocvii. Orașul celor 1001 de 
nopți : Buhara. Columbia, un tinăr 
oraș nord-amerlcan. Redactor Noe 
Smirnov. 11,00 știință și tehnică. 
11,10 Profil portativ — coristul Ion 
Bădănoiu. 11,30 Geografie folclo
rică muzicală — Gorjul. ORA 12 
TRANSMISIUNI DIRECTE DIN 
ȚARA. 12.10 Invitație la fonotecă. 
Concert de muzică românească.
12.55 Melodia zilei. 13.00 închiderea 
emisiunii. 17.00 Știrile după-amie- 
z'i. 17,05 Alo, Radio ! — muzică 
ușoară la cererea ascultătorilor.

MIERCURI. 4 IULIE 1973

PROGRAMUL 1
limbă engleză, re- 
9,30 De la Alfa la 
și profesii — ma- 
cunoaștem patria.

9,00 Curs de 
capitulare (I). 
Omega. Tineri 
trițerii. Să ne
Să învățăm inventica.'10,00 Telex. 
10.05 Prim-plan. Nicolae Blindu, E- 
rou al Muncii Socialiste. 10,30

PROGRAMUL II

lume, 
semi- 
femei 
Wim-

20.00 O viață pentru o idee : Dr. 
Ignez Semmelweis (III). 20,,30 A- 
genda. 20,40 Portativ '73. 21,20 Bu- 
cureștiul necunoscut. 21,40 Film 
documentar : „Sticlăria de artă". 
31,50 Biblioteca pentru toți.

vor răsolăti. vor răs- 
felul lor, încrederii

V. CABULEA



/er/, la Helsinki, un istoric eveniment politic

Deschiderea Conferinței 
pentru securitate 

și cooperare în Europa
• PREȘEDINTELE FINLANDEI SI SECRETARUL GENERAL AL O.N.U. AU 
ROSTIT CUVINTE DE SALUT • Ă FOST APROBATĂ ORDINEA DE ZI A 
CONFERINȚEI • ÎNCEPEREA DEZBA TERILOR GENERALE

Ora 11,30. în prezența delegațiilor din cele 
35 de țâri participante, printre care și cea a țâ
rii noastre, condusâ de ministrul afacerilor ex
terne, George Macovescu, a început ședința 
inauguralâ a Conferinței pentru securitate și 
cooperare în Europa, la nivel ministerial.
Este momentul ce marchează 

începutul reuniunii chemate să 
așeze pe baze ferme relațiile în
tre statele europene, indiferent 
de sistemul lor politic și social, 
în cadrul unor norme care să 
ducă la relații noi, reclamate de 
dorința tuturor popoarelor de a 
conviețui într-un climat pașnic, 
la adăpost de orice act al forței 
sau al amenințării cu forța.

Ministrul de externe al țării 
gazdă, Ahti Karjalainen, pre
ședintele ședinței inaugurale, a 
salutat pe participanții la con
ferință, arătînd printre altele : 
„Conferința noastră este fondată 
pe suveranitatea, independența și 
egalitatea completă a tuturor 
statelor participante și ea tre
buie să aibă loc în afara alianțe
lor militare. Acest fundament 
este, sînt convins, de o impor
tanță primordială. In cadrul con
ferinței noastre, egalitatea nu 
este un simplu principiu : apli
carea sa practică a fost asigurată, 
căci toate hotărîrile noastre vor 
fi luate prin consens. In acest 
cadru trebuie să menționez și 
principiul rotației, care va sub
linia, o dată mai mult, egalitatea 
tuturor statelor participante";

Apoi ministrul de externe fin
landez a dat cuvîntul președin
telui Urho Kekkonen, care, în 
numele guvernului și poporului 
finlandez, a- salutat pe miniștrii 
de externe participant la prima 
conferință de securitate și coope
rare în Europa. „Conferința care 
se deschide astăzi este fără pre
cedent în istoria continentului 
nostru — a spus președintele 
Finlandei. Ea nu este o reuni
une a beligeranților victorioși ; 
nu este o reuniune a ntari- 
lor puteri, ci reprezintă e- 
fortul comun al tuturor gu
vernelor interesate pentru a 
găsi, pe baza egalității și respec
tului mutual, o soluție probleme
lor vitale care ne interesează pe 
toți. Luînd ca bază de plecare a 
lucrărilor sale egalitatea și res
pectul mutual — a continuat 
pteședintele — conferința a ales 
singura cale care poate să con
ducă la rezultate durabile. Dato
rită conferinței pentru securitate 
și cooperare, moștenirea grea a 
trecutului va putea — și noi do
rim sincer acest lucru — să fie 
lichidată pe continentul nostru. 
Dar obiectivul conferinței este 
mai larg. Națiunile Europei tre
buie să definească împreună for
mele și procedura în cadrul că
rora noi vom putea să ne concen
trăm energiile asupra cooperării 
în domeniile care definesc vii
torul Europei și, în fond, al 
întregii lumi".

Participanții au fost salutați, 
în continuare, de secretarul ge
neral al Organizației Națiunilor 
Unite, Kurt Waldheim, invitat 
să asiste ca oaspete de onoare la 
ședința inaugurală a reuniunii. 
După ce a făcut o scurtă trecere 
în revistă a servitutilor din tre
cutul Europei, secretarul general 
al O.N.U. și-a exprimat speranța 
in viitorul Europei. „Această con
ferință, a spus el, reprezintă un 
nou stadiu decisiv în istoria lu
mii. După o lungă perioadă de 
tensiuni acute internaționale în 
întreaga lume, sîntem acum 
constienți că a apărut o 
nouă situație, o nouă mo
dalitate în relațiile dintre 
state. Acest lucru este clar de
monstrat de această- conferință 
de la Helsinki. Prezența, aici, a 
miniștrilor de externe ai țărilor 
participante reprezintă un fapt 
evident al hotărîrii unanime că

progresul poate fi realizat, că o 
nouă Europă poate fi creată. 
Succesul lucrărilor pregătitoare 
de la Helsinki și adoptarea prin 
consens a agendei de lucru cre
ează un teren solid pentru încre
dere și optimism".

După încheierea momentului 
festiv, participanții au adoptat 
prin consens, textele recomandă
rilor finale ale consultărilor pre
gătitoare de la Helsinki, fixînd, 
astfel, cadrul de desfășurare a 
conferinței. A fost aprobată, în 
acest fel, ordinea de zi, care cu
prinde patru puncte : problemele 
referitoare la securitatea europea
nă incluzînd măsuri pentru spo
rirea încrederii între Est și Vest 
și propuneri privind modalitățile 
de soluționare pe cale pașnică a 
disputelor ; cooperarea în dome
niul economiei, științei, tehnolo
giei și mediului înconjurător ; 
cooperarea în domeniul umanitar 
și alte domenii ; urmările insti
tuțional? ale conferinței. S-a 
stabilit, de asemenea, prima 
etapă a conferinței — con
siliile de experți de la Geneva —■ 
cadrai unde va fi redactat un 
proiect de declarații privind prin
cipiile ce trebuie să guverneze 
relațiile între statele participan
te și unde vor fi studiate, prin
tre altele, propunerile de metode 
în vederea rezolvării pe cale 
pașnică a disputelor dintre sta
tele participante, precum și mă
suri de creștere a încrederii și 
stabilității, cum ar fi notificarea 
manevrelor militare.

în după-ămiaza zilei de marți, 
au început dezbaterile generale 
prin intervențiile miniștrilor de 
externe.

Potrivit regulilor de procedură 
stabilite la reuniunea pregăti
toare, președintele ședinței a fost 
desemnat prin tragere la sorți, 
conducerea lucrărilor umrind a 
fi asigurată, în continuare, prin 
rotație, de șefii celorlalte dele
gații, în ordine alfabetică. Prima 
ședință de lucru a Conferinței, 
din cursul după-ămiezii de marți, 
a fost prezidată de ministrul de 
externe al Republicii Democrate 
Germane, Otto Winzer.

în intervenția sa. ministrul afa
cerilor externe al U.R.S.S., Andrei 
Gromîko, a declarat că „înce
perea lucrărilor Conferinței ge- 
neral-europene este primită în 
Uniunea Sovietică cu o profundă 
satisfacție". Nu există probleme 
internaționale mai urgente care 
să fie apropiate tuturor statelor 
europene, independent de deose
birile care există între ele din 
punct de vedere social, politic, 
economic și geografic — a spus 
el.

Care este Europa pe care am 
dori să o vedem în viitor ?

înainte de toate — a spus 
vorbitorul — Europa păcii, con
tinent pe care agresiunea să fie 
exclusă pentru totdeauna din 
viata popoarelor. Dorim ca în
crederea și înțelegeerea reci
procă să permită înlăturarea pro
gresivă a divizării continentului 
în grupări militaro-politice. Asi
gurarea securtăiții și dezvoltarea 
cooperării în Europa constituie o 
sarcină colectivă și noi sîntem 
convinși că orice țară participan
tă la conferință, mare sau mică, 
își poate aduce contribuția sa 
apreciabilă.

La conferință, a continuat 
ministrul sovietic, trebuie să că
dem de acord asupra principiilor 
pe care trebuie să se bazeze 
securitatea în Europa și, de ase
menea, să exprimăm hotărârea

statelor participante de a respec
ta aceste principii în relațiile lor 
reciproce. Acestea sînt : egalita
tea suverană ; nerecurgerea la a- 
menințarea cu forța sau la folo
sirea forței, ceea ce pune în afara 
legii războiul ca mijloc de regle
mentare a diferendelor internațio
nale ; integritatea teritorială a tu
turor statelor Europei în cadrul 
frontierelor lor actuale ; regle
mentarea pașnică a diferendelor 
internaționale ; neamestecul în 
treburile interne, ceea ce în
seamnă respectul față de in
stituțiile politice, economice și 
culturale ale altor state ; res
pectarea drepturilor omului și 
a libertăților fundamentale, 
inclusiv libertatea religiei ; ega
litatea în drepturi a popoarelor 
și dreptul popoarelor de a dis
pune de ele însele, de a-și in
staura regimul social și de a-și 
alege forma de guvernămînt pe 
care o consideră necesară ; înde
plinirea cu bună credință a obli
gațiilor asumate conform dreptu
lui internațional.

Este evident că proclamarea 
principiilor nu este suficientă. Ar 
fi util ca la conferință să cădem 
de acord asupra anumitor măsuri 
destinate să asigure eficacitatea 
principiilor pe care le adoptăm.

Uniunea Sovietică, a arătat în 
continuare vorbitorul, consideră 
util ca destinderea politică să fie 
însoțită de reducerea tensiunii 
în domeniul militar. Noi preco
nizăm ca statele interesate să se 
informeze reciproc în prealabil și 
în conformitate cu proceduri 
concertate asupra manevrelor mi
litare de anvergură în anumite 
regiuni și să procedeze la schim
bul de observatori la manevrele 
de această natură prin invtații 
în condiții reciproc acceptabile.

Noi considerăm util ca prin
cipalul document final cu carac
ter politic să cuprindă dispozi- 
țiunile și principiiile esențiale 
referitoare la securitatea și- coope
rarea în Europa. Am putea in
titula documentul în materie 
Declarație generală asupra baze
lor securității europene și princi
piilor relațiilor dintre state în 
Europa. Adoptarea solemnă de 
către conferință a acestui docu- 
inent ar echivala cu elaborarea 
unui cod de dispozițiuni-cheie 
privind pacea europeană, gata de 
a fi puse în aplicare, și cu an
gajamentul tuturor participanților 
la conferință de a menține și de 
a întări pacea în Europa prin 
acțiunile lor practice.

„Este necesar, după părerea 
noastră, de a ține cont în cea 
mai mare măsură de diviziunea 
internațională a muncii la care 
s-a ajuns în prezent, a subliniat 
în continuare A. Gromîko. încă 
în 1921. Vladimir Ilici Lenin 
spunea că nu există nici o rațiune 
pentru ca un stat socialist cum 
este al nostru să nu poată avea 
raporturi de afaceri nelimitate — 
și subliniez cuvîntul „nelimitate" 
— cu țările capitaliste". Uniunea 
Sovietică nu are intenția de a se 
separa de restul lumii.

Pentru a justifica speranțele pe 
care le nutresc popoarele față de 
Conferința general-europeană, a 
declarat în încheiere ministrul 
sovietic, vor fi necesare eforturile 
perseverente ale tuturor țărilor.

Arătînd că organizarea Confe
rinței pentru securitate și coope
rare în Europa constituie un eve
niment istoric fără precedent, 
ministrul afacerilor externe al 
Danemarcei, Knuk Boerge Ander
sen, și-a exprimat convingerea că 
succesul ei va fi nu numai în 
interesul statelor participante, ci 
al întregii lumi.

Conferința pentru securitate și 
cooperare în Europa este un 
început și nu un sfîrșit și trebuie 
să fim conștienți de ceea ce este 
necesar pentru succesul ei, a spus 
vorbitorul.

de peste hotare
ROMA

Se așteaptă 
hotărîrea 
P.S.I.

Premierul desemnat Mariano 
Rumor a examinat, în cursul 
zilei de luni, distribuirea noilor 
posturi în viitorul cabinet de 
centru-stînga, după ce s-a ajuns 
la un aranjament de principiu 
pentru ieșirea din criza declan
șată prin demisia fostului cabi
net al lui Giulio Andreotti.

Ținînd seama de rezerva ex
primată față de unele puncte 
ale platformei-program, se aș
teaptă ca. în următoarele zile,. 
Partidul Socialist să ia o deci
zie în cadrul sesiunii Comitetu
lui Executiv. Observatorii po
litici din capitala Italiei, citați 
de agenția Reuter, consideră că, 
dacă partidul Socialist Italian 
va accepta să ia parte la coali
ție, Mariano Rumor va fi în 
măsură să ofere lista noului gu
vern în cel mult o săptămînă.

.Ultimele evenimente din ca
pitala chiliana, relatate de a- 
gențiile internaționale de pre
să, mărturisesc hotărîrea gu
vernului de Unitate Populară 
de a înlătura, în cel mai scurt 
timp, urmările recentei tenta
tive eșuate de lovitură de stat. 
Astfel, sub președinția șefului , 
statului, Salvador Allende, s-au 
desfășurat lucrările reuniunii 
extraordinare a Consiliului Su
perior al Securității Naționale, 
consacrate examinării actualei 
situații politice interne. Con
form prevederilor constituțio
nale, acest organism — condus 
de președintele Allende și for
mat din miniștrii de interne, 
al apărării naționale, de exter
ne și aL economiei și finanțelor, 
precum și din comandanții ar
matelor terestră, navala și ae
riană și șeful Statului Major , al 
Forțelor .armate chiliene — este 
însărcinat cu analizarea și so
luționarea problemelor referi
toare la securitatea de stat.

în același sens, la scurt inter
val de la încheierea lucrărilor 
reuniunii menționate la Santiago 
de Chile a fost anunțată, in 
mod oficial, demisia colectivă 
a guvernului, măsură menită 
să faciliteze președintelui Sal
vador Allende formarea 
nou cabinet ministerial.

La rindul său, opoziția 
dreapta și de extremă dreaptă 
— deținătoarea majorității par
lamentare — a respins în Ca
mera Deputaților din Congresul 
Național Chilian, cu 81 de voturi 
contra 52 proiectul de lege pre
zentat de guvern in legătură cu 
declararea stării excepționale 
în țară. Proiectul se înscrie în 
ansamblul de măsuri de com
batere a posibilităților de orga
nizare și declanșare de către 
grupările reacționare și elemen
tele fasciste a unor noi acțiuni 
subversive.

unui

de

în Italia: largi foițe 
politice antrenate 

la pregătiri
Festivalul Mondial, preocupârile 
actuale ale F.G.C.I. și impresiile 
din România — iatâ temehe unui 
interviu cu membrii delegației 
Federației Tineretului Comunist 
Italian care ne-a vizitat țara la 
invitația C.C. al U.T.C.

PAOLO NICCHIA — membru al Secre
tariatului F.G.C.I. : Considerăm Festivalul 
Mondial de la Berlin drept o importantă 
manifestare politică și credem că Festivalul 
trebuie să corespundă fazei noi din viața 
internațională, întăririi și extinderii pozițiilor 
forțelor progresiste, iubitoare de pace. Evo
luția evenimentelor reflectă creșterea influ
enței acestor forțe, fiind concludent proce
sul destinderii înregistrat mai ales in Eu
ropa. In acest sens, la Festivalul de la Ber
lin trebuie să se exprime unitatea și vas
titatea forțelor democratice, progresiste, re
voluționare ale generației tinere drept o 
caracteristică nouă și predominantă. In 
ceea ce privește pregătirile pe care le des
fășurăm în Italia în vederea Festivalului 
Mondial, trebuie să semnalăm larga mobi
lizare pe care am realizat-o. Credem că 
vom putea duce la Berlin o delegație care 
să ilustreze sub aspect politic și cultural 
orientările maselor largi de tineri italieni. 
Pentru prima oară delegația italiană va fi 
constituită pe o deosebit de largă diversi
tate de forțe - comuniști, socialiști, repu
blicani, catolici de stingă, democrat-creș- 
tini. Este foarte importantă pentru noi aceas
tă varietate de forțe reprezentate în delega
ție deoarece consolidează raporturile stabi
lite pe plan intern și oglindește reevaluări
le produse in ultimii ani.

Un comitet național unitar și comitete la 
nivel provincial iși desfășoară activitatea. 
Firește, Comitetul național dirijează întrea-

e CU OCAZIA SESIUNII 
Consiliului de administrație al 
Băncii franco-române. Constan
tin Flitan, ambasadorul Româ
niei la Paris, a invitat, în după- 
amiază zilei de 2 iulie, în saloa
nele ambasadei, pe reprezentan
ții băncilor franceze acționare, 
oameni de afaceri, industriași si 
ziariști de la principalele co
tidiene franceze, precum și re- 
prezentați ai organizațiilor ad
ministrative franceze cu atribu
ții in domeniul financiar.

Conferința Comitetului
pentru dezarmare

La Palatul Națiunilor s-a 
desfășurat cea de-a 609-a ședin
ță a Conferinței Comitetului 
O.N.U. pentru dezarmare. In 
discursul, său. șeful delegației 
sovietice, A. Roșcin. s-a referit 
la domeniile dezarmării care au 
format obiectul convorbirilor so- 
vieto-americane la nivel înalt 
din luna mai. subliniind, apoi, 
privitor la activitatea actuală a 
Comitetului de la Geneva, că 
„sarcina sa imediată constă în 
realizarea unor acorduri asupra 
numărului experiențelor, nu
cleare subterane, prohibirea ar
melor chimice etc“.

Reprezentantul Canadei. W. H. 
Barton, a declarat că. în ciuda 
acordurilor încheiate în ultimul 
deceniu in domeniul dezarmării 
nucleare, „din punctul de ve
dere al cursei înarmărilor, si
tuația rămine în mod esențial 
neschimbată" și a chemat la 
„inițierea unor negocieri seri
oase și active" în materie.

Discursul șefului delegației 
S.U.A., Joseph Martin, a fost 
consacrat expunerii poziției gu
vernului țării sale asupra me
morandumului prezentat de 10 
țări membre ale comitetului 
privind prohibirea armelor chi
mice.

Ocupindu-se pe larg de o se
rie de probleme ale dezarmării 
nucleare, 
Sokoya, 
statele, 
membre 
Geneva, 
vederea soluționării, 
curînd. a problemei 
unui acord de 
experiențelor nucleare 
rane.

Reprezentanții Suediei. Japo
niei. Mexicului și Olandei, care 
au luat cuvîntul in cadrul ace
leiași ședințe, s-au referit la 
problema interzicerii experien
țelor cu arme nucleare.

delegatul Nigeriei. J. 
a făcut apel la toate 
indeo-sebi la statele 
ale Comitetului de la 
pentru a coopera in 

cît mai 
încheierii 

interzicere a 
subte-

U.N.E.S.C.O., Interpolul și polițiile locale au 
dosare pline cu cazuri flagrante de furturi ale 
unor opere de artâ vechi de milenii. La templul 
Chamba din India, hoți — lucrînd pentru un co
lecționar american — au furat o statuie de 
bronz din secolul VII întruchipîndu-l pe Vishnu. 
Panouri deosebite de artâ islamicâ au fost des
prinse de pe pereții palatelor, vechi de secole, 
din Siria. Pe un șantier arheologic din Guate
mala, o bandâ de râufâcâtori a omorît paz
nicii, a încârcat toate monumentele de culturâ 
Maya pe care le-a gâsit și a dispârut fârâ 
urmâ. Sînt doar cîteva exemple.

Comerț ilegal de antichități
• Competiția dintre arheologi și răufăcători • Operațiuni masive

de sustragere a operelor de artă •>

S
e știe că bande de 
hoți sînt angajate 
de colecționari par
ticulari sau chiar 
de administrații ale 
unor muzee dar 
nu există dovezi concrete îm

potriva lor pentru a fi aduși în 
fața justiției. Comerțul ilega] cu 
antichități este in plină înflori
re. Se folosesc toate mijloace
le și stratagemele pentru „achi
ziționarea" operelor rîvnite de 
colecționari ; intrigi, mita, teh
nologie avansată, rețele de in
formatori și chiar violența. In
diferent de școală, cultură sau 
proveniență, toate antichitățile

întră in raza operațiilor pirați
lor de artă —, de la incrusta- 
țiile în piatră, preistorice (6000 
î.e.n.), de la Hacilar (Turcia), 
statuete de bronz, hamuri și să
bii din provincia Luristan (ves
tul Iranului), ceramică de pe 
vasele antice grecești scufunda
te lingă țărmurile Mediteranei. 
și pînă la monumentele masive 
cunoscute ca ,,stelae" din cultu
ra Maya. Acestea din urmă sînt 
cîteodată ciopîrțite pentru a fi 
mai ușor transportate și se ri
sipesc luind calea colecționari
lor care oferă cel mai mult. Pe 
piețele ilegale din Londra, Pa
ris și de peste ocean, opere de

i’

Opere de artă furate : o „ste
la" de cultură Maya (Guatema
la) distrusă de răufăcători cu 

fierăstraie.

artă ale antichității se vînd pen
tru sute de mii de dolari. Cu 
cît piețele de vînzare sînt mai 
îndepărtate de lo.cul de 
a monumentelor, cu atît 
rile cresc. în ultimii ani. 
tă măsurilor ceva mai 
de securitate luate de țările de
pozitare de antichități valoroa

origină 
prețu- 

datori- 
eficace

se, prețurile s-au majorat sim
țitor. De exemplu, un fragment 
de „stelae" Maya se vinde acum 
la un preț înzecit în compara
ție cu anii precedenți. In ope
rațiunile lor de transportare și 
scoatere ilegală din unele țări 
a operelor de artă, hoții novici 
sau specialiștii notorii sînt in 
cea mai mare măsură ajutați de 
ignoranța celor care locuiesc in 
preajma monumentelor. Aceștia 
nu cunosc valoarea obiectelor 
de artă care le sînt foarte fa
miliare și de multe ori îi ajută 
efectiv pe hoți în schimbul unor 
sume infime. în Costa Rica sînt 
foarte muțți săpători, reprezen. 
tind astăzi 1 la sută din forța 
de muncă. Aceștia sînt adevă- 
rați căutători de antichități. Ei 
vînd piesele pe care le-au găsit 
micilor comercianți care, la rîn- 
dul lor, le vînd pe cele mai va
loroase pe piețele ilegale din 
Beirut, Nicosia sau San Jose 
(Costa Rica). De aici, comerci- 
anții internaționali le exportă, 
la prețuri mari, pe piețele ile
gale din marile capitale occi
dentale.

ga muncă pregătitoare - materiale de pro
pagandă, editarea unui buletin periodic, or
ganizarea de manifestări publice, relațiile 
cu diferitele grupări politice, sindicale, cul
turale, colectarea adeziunii unor personali
tăți. Comitetul se îngrijește de obținerea 
sprijinului diferitelor organisme de stat la 
nivel provincial. Am înregistrat în acest sens 
multe succese chiar in provincii care nu 
sînt guvernate de forțele de stingă. La Mi
lano și Torino, autoritățile locale vor finan
ța participarea tinerilor din cele două re
giuni la Festival.

In întreaga Italie s-au realizat numeroase 
inițiative, s-au organizat numeroase mani
festări. Acestea vor culmina cu o manifes
tare pregătită de Comitetul național la Roma 
și la care vor participa și cei 1 000 tineri 
ce compun delegația italiană la Festival. 
Manifestarea va avea loc in ajunul plecării 
spre capitala R.D. Germane.

LIDIA GOLDONI - redactor al revistei 
„Nuova Generazione" : Preocupările actua
le ale F.G.C.I. sînt dominate de larga mobi
lizare a tineretului în apărarea dreptului 
la muncă. Noi avem in Italia mai mult de 
1 000 000 tineri șomeri. Pintre aceștia se gă
sesc absolvenți de școli și facultăți cu diplo
me in buzunar. In lupta pentru asigurarea 
locurilor de muncă, obiectivul F.G.C.I. este 
acela de a uni într-o mare mișcare atît pe 
tinerii care muncesc, cît și pe cei ce șo
mează pentru a se obține un tip de dezvol
tare care să garanteze ocupații calificate șiIn sudul taiiiorniei

Los Angeles nu este un oraș 
ca multe altele, chiar pentru 
condițiile urbanistice ale State
lor Unite. Oraș fără trecut este 
in fapt și fără limite precise. 
Intenția de a depăși micul peri
metru a ceea se numește centru 
și a parcurge pe jos anumite car
tiere ne-a apărut de Ia început 
iluzorie, atit din cauza distanțe
lor uriașe, cît și a lipsei de tro
tuare. Șoselele sînt stăpinele cir
culației in această aglomerație, 
unde nu este deloc excepțional 
să străbați 100 de kilometri pen
tru a vedea pe cineva, fără să 
părăsești teritoriul propriu-zis 
al orașului. Peste 2 500 de kilo
metri de șosea leagă diferitele 
sale cartiere iar alte 4 000 sînt 
proiectate pentru anii viitori. 
Los Angeles nu este, deci, un 
oraș pentru pietoni, ci numai 
pentru automobilist i.

Fondat in 1781 de spanioli sub 
denumirea de El Puehlo de 
Nuestra Senora la Reinâ de 
Los Angeles de Portiuncula, 
orașul a rămas somnolent timp 
de aproape un secol. Construi
rea căii ferate a Pacificului de 
Sud și apoi a faimosului tren 
spre Santa Fe, a atras atenția

stabile pentru tinerii din toate regiunile ita« 
liene. Această mișcare se contopește cu lup
ta generală a clasei muncitoare pentru re
vendicări sociale. Printre preocupările actu
ale importante ale F.G.C.I. sînt și cele pri
vind dezvoltarea școlii, apărarea democra
ției in țară, acțiunile antifasciste, solidari
tatea antiimperialistă.

FERRUCCIO CAPELLI — membru al Direc
țiunii F.G.C.I. : Dorim să mulțumim C.C. al 
U.T.C. pentru primirea călduroasă, frățeas
că, cordială ce ne-a fost făcută și pentru 
posibilitatea de a folosi din plin zilele pe
trecute in România. Vizita noastră o con
siderăm foarte fructuoasă. Am cunoscut fru
museți naturale, tradiții istorice, cultura p<. 
porului român, dar am putut să discută i 
îndelung despre preocupările tineretului ro
mân, să cunoaștem marile succese ale 
României socialiste, cuceririle sale., l-am 
informat, de asemenea, pe tovarășii români 
despre problemele luptei noastre actuale. 
Am avut convorbiri utile, interesante la Com
binatul siderurgic din Galați și la uzina din 
Săvinești, la cooperative agricole, ne-am in- 
tîlnit cu student! și cu reprezentanți ai dife
ritelor organizații U.T.C. Plecind din Româ
nia exprimăm deplina noastră satisfacție 
față de succesele construcției socialiste, fa
ță de posibilitățile create tineretului ro
mân.

Declarații consemnate de
EUGENIU OBREA

NOTE DE DRUM • NOTE DE DRUM

pentru prima oară asupra sa. 
Dar pămintul părea atît de lip
sit de rod. incit numeroși co
lorii. trimiși pe cheltuiala mari
lor companii, preferau să se în
toarcă acasă pe propriile lor 
cheltuieli. Un adevărat boom l-a 
constituit descoperirea petrolului 
în 1891. Schelele au început să 
se înalțe chiar in centrul orașu
lui, în grădini și pe lingă vile, 
de-a lungul coastei și chiar în 
largul mării. Din 1910. Los An
geles a devenit capitala cinema
tografului.

Populația a crescut rapid, 
peste 500 000 de locuitori venind 
din toate colțurile Americii nu
mai intre anii 1950—1960 in ciu
da faptului că smogul s-a întins 
ca o pecingine deasupra orașu
lui.

încă din avion, orașul ne-a a- 
părut ca un uriaș bazin, intr-o 
formă neregulată. încastrat între 
Oceanul Pacific și munții San 
Gabriel. Colinele străjuiesc Los 
Angelesul. Unele au nume, alte
le nu. Ele formează însă o ade
vărată barieră care împiedică 
ca influențele deșertului Colora
do să pătrundă în sudul Califor
niei. Peste scurtă vreme am aflat 
că Hollywoodul nu mai 
astăzi decît un cartier, 
Beverly Hills și Pasadena 
doar mici orășele satelit.

este 
iar 

sînt 
Stră-

bătind orașul, impresia generală 
care ți se degajă este aceea a 
unor suburbii care șc întretaie 
intre ele. fără un veritabil cen
tru de atracție. Și totuși, am 
găsit pină Ia urmă un aseme
nea centru in Old Spanish Plaza 
datind din epoca spaniolă, piață 
de la care se deschide Olvero 
Street. o frintură de Mexic 
transplantată in Statele Unite.

Nu numai mexicanii iși au o- 
rășelu] lor, dar și japonezii mi- 
cul Tokio, ..Mica Danemarca" și 
cartierul chinezesc — toate 
mestec de restaurante și 
magazine de suvenire.

După ce ai vizitat aceste i 
tiere pline de culoare și de 
ță. chiar în orele serii, nu 
parcurge decît în mașină gigan
ticele autostrăzi pentru a trece 
prin Beverley Hills și a admira 
vilele actorilor, prin Santa Mo
nica unde se înșiruie diversele 
plăji întrerupte de construcții, 
spre San Diego, unde porturile 
de pescuit se învecinează cu 
amplasamentele marinei militare 
americane, pentru a ne întoarce 
pe Sunset Bulevard. unde re
staurantele lui Elvis Pristley.
Dean Martin și altor artiști se 
învecinează cu micile terase
deschise tîrziu, in orele nopții.

a- 
mici

car- 
via- 
poți

I. M. MANOLIU

fe

Arheologia a devenit un te
ren de competiție între oame
nii de știință și răufăcători și 
de multe ori primii pierd din 
lipsă de fonduri. în timp ce cei
lalți iau contact ușor cu ama
torii de antichități, primesc 
subvenții generoase și organi
zează adevărate expediții de dis
locare a monumentelor. Aceas
tă situație a avut și repercusi
uni neașteptate : autoritățile 
din țările jefuite de moștenirea 
lor culturală privesc cu suspici
une pe toți cei care se recoman
dă drept arheologi și le inter
zic accesul in țară pentru a în
treprinde cercetări. Măsurile de 
securitate n-au dat. cel puțin 
pînă în prezent, satisfacție, și de 
aceea de o covîrșitoare impor
tanță rămine munca de educare 
a locuitorilor din regiunile în
zestrate cu vestigii ale trecu
tului. Cunoașterea valorii mo
numentelor și a avantajelor da
torate dezvoltării turismului lo
cal ar putea să-i transforme în 
apărători si păstrători ai propri
ilor bogății.

R.D. GERMANA. - O secție a Uzinei de utilaj chimic 
din Stassfurt.

• JESUS REYES HERO
INES, președintele Comitetu
lui Executiv al Partidului 
Revoluționar Instituțional 
din Mexic (P.R.I.) de guver
nămînt, a declarat că parti
dul său a obținut, cu prilejul 
alegerilor parlamentare des
fășurate duminica trecută, 
188 de mandate în viitoarea 
Cameră a Deputaților, din 
totalul de 194. Potrivit apre
cierii sale, opoziția ar fi în
trunit sufragiile alegătorilor 
doar în șase circumscripții e- 
lectorale. Dintre acestea. în 
cinci, victoria a revenit Par
tidului Acțiunea Națională 
țmoderat de dreapta), și doar 
într-una singură candidatul 
Partidului Autentic al Revo
luției Mexicane, de dreapta 
a obținut majoritatea voturi
lor.

La Ciudad de Mexico s-a 
anunțat că rezultatele oficia
le ale alegerilor legislative 
vor fi difuzate ]a 8 iulie.

D. T.

9 LA 7 IULIE a.c„ Marc 
Chagal, considerat drept unul 
din cei mai mari pictori 
contemporani în viață, își va' 
celebra cea de-a 86-a aniver
sare. Evenimentul va fi larg 
sărbătorit atît în Franța, cit 
și in alte țări. Cu prilejul 
acestei aniversări, oficialită
țile franceze au decis să 
inaugureze un muzeu națio
nal „Chagal" la Nisa, care 
va cuprinde opere in valoa
re de peste 10 milioane de 
franci. Noul muzeu a fost 
amplasat intr-o clădire în
conjurată de o splendidă 
grădină, amenajată după in
dicațiile personale ale lui 
Chagal.

„Concorde4—-001 la... muzeu
Prototipul francez 

al supersonicului an- 
glo-francez 
corde“-001 
luni, 
zbor 
înainte de a deveni 
o piesă de... muzeu.

Pilotat de Andre 
Turcat, pilotul șef al 
•borurilor de încer
care al companiei 
„Aerospatiale", „Con
corde" a făcut, luni, 
o escală la Alger, pe 
drumul de întoarcere 
in Franța, după ce a 
participat — cu o vi
teză dc două ori mai

„Con- 
a făeut. 

ultimul său 
internațional

mare decît cea a su
netului — la studiile 
intreprinse asupra 
eclipsei solare dea
supra Deșertului 
Sahara.

Experiența a în
ceput după decolarea 
de pe aeroportul 
Las Palmas, din In
sulele Canare, și s-a 
prelungit, la o alti
tudine de 17 000 
metri, pînă la Fort 
Lamy, în Ciad, timp 
de 74 minute. Apa
ratul, ticsit cu instru
mente științifice cu 
care savanți englezi,

francezi, americani 
au urmărit eclipsa 
prin intermediul a 
patru deschizături 
operate in fuseiaj, 
și-a îndeplinit, potri
vit lui Turcat, misiu
nea în condiții per
fecte.

Unul dintre savan- 
ții aflați la bord în 
timpul zborului dea
supra Africii, Pierre 
Lena, de la Univer
sitatea din Paris, a 
afirmat că 
nui a 
bil ca

fenome- 
fost remarca- 
spectacok
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