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IndustrialocâlT
în confruntare cu publicul, cu propriile 

sarcini și posibilități de mai bine
Nu o dată documentele de partid 

au subliniat necesitatea ca indus
tria locală să-și concentreze activi
tatea — pentru a completa efortu
rile industriei republicane — asu
pra dezvoltării producției bunuri
lor de consum și creșterii volumu
lui prestărilor de servicii pentru 
populație pe baza valorificării su
perioare a resurselor din județ.

Cum au fost și cum sînt traduse 
In viață aceste indicații 7 în ulti
mii ani, industria locală, asemenea 
întregii economii, a fost supusă 
unor măsuri de perfecționare, care 
au condus și la creșterea posibili
tăților ei de a participa mai activ 
la dezvoltarea producției de bu
nuri de consum, la valorificarea 
mai intensă a resurselor de mate
rii prime și,materiale aflate in pe
rimetrul județelor. Concret, in- 
cepînd din 1973, în municipiul 
București și în 9 județe (Bihor, 
Cluj, Constanța, Dolj, Ilfov, Bra
șov, Mureș, Prahova, Timiș) au 
fost create grupuri ale întreprin
derilor de industrie locală, cu statut 
de centrale, care au în subordine 
întreprinderi, fabrici, exploatări, 
secții și ateliere de proiectare și 
cercetare proprii. în celelalte ju
dețe s-au constituit întreprinderi 
unice de industrie locală.

Cu ce rezultate s-a soldat a- 
ceastă reorganizare ? Nu ne pro
punem în rîndurile de față — dat 
fiind și timpul scurt care a trecut 
de la aplicarea respectivelor mă
suri — să tragem concluzii ex
haustive, dar cîteva probleme se 
impun atenției.

în primul rînd, reorganizarea, 
însoțită de eforturile stăruitoare 
ale comitetelor executive ale con
siliilor populare, a avut ca efect 
depășirea planului la producția 
globală industrială cu 740 milioa
ne lei In 1974 ș: cu 446 milioane 
lei în primele patru luni din acest 
an. în al doilea rînd, rezultă că 
volumul bunurilor de consum des
tinate fondului pieței s-a ridicat 
anul trecut la 52 la sută din totalul 
producției globale a unităților de 
industrie locală — ceea ce re
prezintă față de anul 1973 o 
creștere cu peste 8,5 la sută. 
Pentru o serie de produse, dintre 
cele mai solicitate de populație, in
dustria locală asigură cea mai mare 
parte din cerințele pieței : mobilă 
(peste 55 la sută), băuturi răcori
toare (80 la sută) etc. Pentru al
tele, este furnizor unic pe eco
nomie : pline, făină, biscuiți, paste 
făinoase, ape minerale, autosifoane, 
rechizite școlare din material plas-

^tic, articole de uz gospodăresc din

Arad: Imagini noi in orașul de pe Mureș

400 
apartamente 

peste 
prevederi

BRAȘOV (Corespondentul 
„Scînteii", Nicolae Mocanu). — 
Lucrătorii Trustului de con
strucții Brașov au reușit să-și 
organizeze în acest an mai bine 
activitatea pe șantiere, să fo
losească din plin capacitatea u- 
tilajelor, să extindă mai larg 
metodele industriale de execu
ție, Aceasta le-a permis să pre
dea de la începutul anului, pes
te plan, un număr de 400 a- 
partamente. în felul acesta, ei 
și-au îndeplinit și angajamen
tul pe întregul an, depășindu-1 
chiar cu 100 apartamente. Pînă 
la finele semestrului I, numă
rul apartamentelor ce urmează 
să fie realizate peste prevederi 
va fi de aproape 700. 

sîrmă, unelte simple pentru munci 
agricole și gospodărești etc.

Multe întreprinderi ale consilii
lor populare au adus și aduc o con
tribuție substanțială la producerea 
de bunuri de consum. Sînt de apre
ciat în această privință eforturile 
depuse de colectivele unor astfel de 
întreprinderi din județele Maramu
reș, Suceava, Hunedoara, Arad, 
Brașov, Cluj, Timiș, Constanta ș.a. 
care — îndrumate permanent de 
către comitetele executive și orien
tate spre satisfacerea cerințelor 
populației — au realizat în anul 
trecut între 50 și 70 la sută din to
talul producției lor de mărfuri pen
tru fondul pieței.

Apreciind aceste rezultate, tre
buie să arătăm însă că în alte ju
dețe — ca Alba, Mehedinți, Vaslui, 
Ilfov, Botoșani, Olt, Bistrița-Nă- 
săud, Ialomița, Galați, Tulcea 
ș.a. — livrările de bunuri de 
consum ale întreprinderilor in
dustriei locale (exceptînd pîinea) 
abia s-au ridicat la 20—30 la 
sută din totalul producției rea
lizate. Proporțiile acestor livrări 
s-au dovedit și se dovedesc insufi
ciente și astfel, în respectivele ju
dețe, participarea industriei locale 
1^ satisfacerea cerințelor populației 
cu bunuri de consum este încă re
dusă. Am dat aceste exemple, dar 
situații mai mult sau mai puțin a- 
semănătoare pot fi întîlnite și în 
alte județe. Date statistice rezulta
te din evidenta anului trecut arată 
că — deși întreprinderile de indus
trie locală participă cu o pondere în
semnată la asigurarea fondului de 
marfă necesar pieței cu produse a- 
limentare, mobilă și materiale de 
construcții — contribuția acestora 
la satisfacerea cerințelor populației, 
In special cu articole menite să u- 
șureze munca în gospodărie, conti
nuă să fie redusă și cantitativ șl 
•ortimental.

Organele de specialitate din Co
mitetul pentru problemele consilii
lor populare ne-au informat că în 
acest an — conform planurilor teh
nice ale întreprinderilor — multe 
din produsele solicitate de populație 
din grupa „metalo-casnice" (pentru 
care s-a asigurat recent o supli
mentare de contracte în valoare de 
60 milioane lei) vor fi livrate fon
dului pieței. Realizarea acestora 
este cu atît mai necesară cu cit în 
fiecare județ există numeroase ma
terii prime și deșeuri care pot fi 
valorificate, iar — odată cu crește
rea confortului urban — în toate 
localitățile solicitările pentru ase-

(Continuare in pag. a Il-a)

CALITATEA ÎNVĂȚĂMÎNTULUI MEDICAL 
se verifies in practica asistentei sanitare

Tînărul absolvent de medicină care 
preia, la poalele Ceahlăului, asisten
ța medicală a forestierilor sau a 
muncitorilor fabricii de ciment, pe
diatrul care pleacă cu barca, ia 
miezul nopții, în desișurile Deltei să 
salveze viața unui sugar, conferen
țiarul de neurochirurgie care ișt 
asumă riscul unei intervenții la o 
tumoră cerebrală pentru ca o elevă 
să-și recapete lumina ochilor, cer
cetătorul pasionat numit in frun
tea unui laborator modern, pro
fesorul care-și dedică noua sa carte 
tineretului studios și studentul care 
se bucură după reușita la examene 
— toți sînt animați de un același 
gînd : a sluji cu abnegație omul, 
viața, poporul și patria iubită, parti
dul.

Distanța dintre gînd și faptă, plan 
și realizare, dintre concursul de ad
mitere și comisia de repartizare, din
tre primul și ultimul curs univer
sitar reprezintă însă o luptă.

va face o vizită
La Invitația președintelui Republi

cii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, președintele Repu
blicii Portugheze, generalul Fran

Au îndeplinit cincinalul
• Colectivul de muncitori, ingi

neri, tehnicieni ai Trustului de 
construcții Ilfov raportează reali
zarea planului cincinal în 4 ani, 4 
luni și 20 de zile. în telegrama adre
sată cu acest prilej C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, se 
spune : Ne angajăm ca pînă la fi
nele anului să realizăm o produc
ție suplimentară de 160 milioane 
lei peste prevederile cincinalului, 
convinși fiind că prin aceasta vom 
contribui la dezvoltarea multilate
rală a județului Ilfov, la înflorirea 
scumpei noastre patrii, la ridicarea 
nivelului de trai material și spiri
tual al națiunii noastre socialiste.

• Industria ușoară din Capitală. 
Cronica întrecerii pentru devan
sarea actualului cincinal consem-

GRÎNELE DAU ÎN SPIC

Sînt gata magaziile 
să primeastă 
noua resoltă ?

Specialiștii apreciază că. în acest 
an, în cimpia de sud a țării sece
rișul va începe cu cel puțin o săp- 
tămînă mai devreme decît în alți 
ani. Un argument în plus pentru 
încheierea mai din vreme a lucră
rilor de pregătire a spațiilor de 
depozitare a cerealelor. Cum se 
desfășoară această acțiune în jude
țul Teleorman ?

La întreprinderea județeană de 
valorificare a cerealelor sîntem in
formați că, spre deosebire de alți 
ani, lucrările de reparare, curățire 
și dezinfectare a spațiilor de depo
zitare au început încă din prima 
decadă a lunii martie. Așa se ex
plică faptul că în județul Teleor
man pînă la această dată au fost 
pregătite pentru a primi noua re
coltă peste 90 la sută din spațiile 
existente in silozuri și magazii.

în cadrul acțiunilor de pregătire 
a spațiilor de depozitare s-a pus 
un accent deosebit pe sporirea ca
pacității de preluare și condiționare 
a produselor, avînd ca scop redu
cerea la maximum a staționărilor 
la descărcare. Astfel, au fost înfiin
țate, în plus față de anul trecut, 30 
de puncte mecanizate pentru pre
luarea cerealelor. Se apreciază că, 
numai pe această cale, capacitatea 
de primire va crește, în medie, cu 
6 000 tone pe zi. Corelarea capaci
tăților de preluare cu ritmul de re
coltare va permite bazelor de re
cepție din județul Teleorman să 
primească mecanizat, în circa 12— 
14 zile, întreaga producție de ce
reale destinată fondului de stat.

La fața locului, în diferite uni
tăți — Tîrnava, Alexandria și al
tele — te poți convinge că au fost 
făcute pregătiri temeinice în ve
derea primirii viitoarei recolte. De 
la curățenia de „farmacie" a 
magaziilor și pînă la lucrările de 
dublare a productivității elevatoa
relor, totul s-a desfășurat după un 
program minuțios stabilit.

Totuși, pentru a se asigura o co
relare perfectă a capacităților de 
depozitare cu cantitatea de cereale 
ce urmează a fi preluată, în județ 
mai sînt de rezolvat urgent unele 
probleme. Chiar în ideea depozi- 

o activitate intensă, perseveren
tă, ce trebuie să îmbine armonios 
elanul și entuziasmul cu raționa
mentul lucid și perspectiva clar 
conturată, științifică. în privința fun

de prof. dr.
Gheorghe PUSKAS, 

rectorul Institutului de medicina 
șl farmacie din Tg. Mureș

damentului rațional-științific al acti
vității noastre putem spune — ase
meni tuturor sectoarelor de muncă 
din țara noastră — că documentele 
de excepțională însemnătate ale 
istoricului Congres al XI-lea al 
P.C.R. ne orientează spre probleme
le prioritare, de semnificație majoră

cisco da Costa Gomes, și doamna 
Maria Estela da Costa Gomes vor 
face o vizită oficială in România 
Intre 13 și 13 iunie 1975.

nează un nou și important succes : 
îndeplinirea sarcinilor producției 
globale pe perioada 1971—1975 de 
către Întreprinderile industriei u- 
șoare din municipiul București. O 
contribuție deosebită la realizarea 
acestui succes au adus-o între
prinderea de confecții și tricotaje 
București, Bumbăcăria româneas
că Jilava, Filatura de lină pieptă
nată, întreprinderea de încălțămin
te „Pionierul", „Suveica", „Postăvă- 
ria Română", „Tinăra Gardă", „Au
rora", „Textila-Grivița", întreprin
derea de bunuri de consum Jilava, 
precum și multe alte unități bucu- 
reștene, care și-au îndeplinit pre
vederile planului cincinal cu mult 
înainte de termen. (Dumitru Tîr- 
cob).

tării griului și orzului In magaziile 
destinate florii-soarelui, totuși, pen
tru 10 000 tone nu există spații asi
gurate, urmînd ca acestea să ia 
drumul spre alte județe. Dar 
cum se va soluționa apoi depo
zitarea florii-soarelui în condițiile 
in care toate spațiile destinate a- 
cestui produs vor fi ocupate cu 
griu ? Deocamdată, toate speranțele 
se îndreaptă spre București, aștep- 
tîndu-se ajutor de la centrala de 
specialitate. Problema poate fi re
zolvată prin darea la timp în folo
sință a noi spații de depozitare, a- 
flate în construcție, cu o capacitate 
totală de peste 45 000 tone. Prin- 
tr-un efort comun, prin înlăturarea 
neajunsurilor în organizarea muncii 
pe șantierele noilor obiective este 
posibil ca aceste spații să fie date 
în folosință cel mai tirziu la sfîrși- 
tul primei decade a lunii iulie.

Ce se întitpplă în realitate ? Pe 
șantierul de la Salcia, bunăoară, 
numai cu cîteva zile în urmă, la 
ședința de comandament, construc
torul — Trustul de construcții in
dustriale București — făcea promi
siuni ferme de accelerare a lucră
rilor, astfel încît la ultimul termen 
de reprogramare a recepției — 20 
iunie — obiectivul să poată fi pus 
in funcțiune. Realitatea de pe șan
tier contrazice însă acest fals opti
mism. Datorită slabei organizări a 
muncii, lipsei de muncitori ca
lificați, lucrările sînt tărăgănate ; 
constructorii și montorii aruncă 
vina unii pe alții, amînînd aplicarea 
măsurilor la care s-au angajat din 
proprie inițiativă.

Supunem această situație a- 
tenției Ministerului Construcțiilor 
Industriale — forul de resort al 
constructorului — din partea căruia 
se așteaptă o intervenție energică, 
astfel încît termenul de punere în 
funcțiune a obiectivului de la Sal
cia să poată fi respectat Finalizarea 
acestei investiții, pînă la începerea 
recoltatului, va permite ca mii șl 
mii de tone de cereale să fie primi
te și adăpostite în condiții bune.

Iosif POP

pentru ocrotirea sănătății populației, 
pentru formarea cadrelor medicale. 
Cele trei pîrghii prin intermediul 
cărora sîntem îndrumați să acțio
năm sînt înmănuncheate în unitatea 
dintre învățămînt, cercetare și prac
tică.

Cadrele didactice și studenții din 
Tg. Mureș își aduc aminte cu bucu
rie de vizitele repetate ale tova
rășului Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, și nu uită sfa
turile sale. în spiritul acestor reco
mandări, ne-am străduit să reme
diem o serie de lipsuri care s-au ma
nifestat în direcția realizării unității 
învățămînt — cercetare — producție, 
să perfecționăm munca noastră di
dactică și politico-educativă. Am 
reușit, bunăoară, să facem pași cerți 
înainte pe calea excluderii paralelis
melor și a repetărilor formale, gre
oaie, în predarea cursurilor și în
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Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, în ziua de 20 
mai, pe ministrul afacerilor externe 
al Suediei, Sven Andersson, care 
face o vizită oficială în țara noastră.

La primire a participat tovarășul 
George Macovescu, ministrul afaceri
lor externe.

într-o ambianță de cordialitate, au 
fost abordate aspecte semnificative 
ale relațiilor bilaterale. în timpul 
convorbirii s-a consemnat cu depli
nă satisfacție că raporturile multila
terale dintre România și Suedia se 
dezvoltă rodnic și se adincesc con
tinuu. Totodată, a fost subliniată do
rința comună de a extinde și întări 
aceste relații pe multiple planuri — 
politic, economic, tehnico-științific, 
cultural — de a se identifica noi căi 
și domenii de cooperare economică, 
de a se impulsiona contactele, consul
tările în probleme de interes reci
proc, de a se ridica pe o treaptă mai 
înaltă și intensifica dialogul romăno- 
suedez, în folosul și spre binele ce

Ministrul invățămîntului al Regatului Hașemit 
al Iordaniei, Thugan Al Hindawi

■

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit marți după-a- 
miază pe Thugan Al Hindawi, mi
nistrul invățămîntului al Regatului 
Hașemit al Iordaniei, care face o vi
zită in țara noastră.

La întrevedere a participat tova
rășul Paul Niculescu, viceprim-mi- 
nistru al guvernului, ministrul edu
cației și invățămîntului.

A luat parte Hani Khasawneh, am
basadorul Regatului Hașemit al Ior
daniei la București.

Ministrul iordanian a transmis 
președintelui Nicolae Ceaușescu, din 
partea Maiestății Sale regele Hus
sein, un cordial mesaj de prietenie 
și cele mai bune urări de prosperi
tate și noi succese poporului român.

Oaspetele a exprimat, totodată, 
gratitudinea pentru deosebita onoare 
de a fi primit de șeful statului ro
mân și a arătat că recenta vizită pe 
care președintele Nicolae Ceaușescu 
a făcut-o în Iordania a lăsat o pro

secretarul general al
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se

cretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste , România, a primit, marți di
mineața, pe prof. Giancarlo Elia Va
lori, secretarul general al Institutu
lui italian de relații internaționale, 
care ne vizitează țara.

La întrevedere a participat tova
rășul Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R.

Exprimînd profunda sa satisfacție 

UZINA Șl SATUL CONLUCREAZĂ LA EDUCAREA 
COMUNISTĂ A NOILOR GENERAȚII DE MUNCITORI
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lor două țări și popoare, al colaboră
rii și Înțelegerii între națiuni.

în cursul întrevederii s-a apre
ciat că această colaborare pe linie 
bilaterală este în mod fericit com
pletată de o bună conlucrare în do
meniul vieții internaționale. A fost 
reafirmată hotărîrea României și a 
Suediei de a-și aduce și în viitor o 
contribuție activă la consolidarea 
cursului pozitiv spre destindere și 
cooperare, pentru ca el să capete un 
caracter ireversibil, la stingerea fo
carelor de tensiune și război, la în
făptuirea dezarmării, la democratiza
rea relațiilor dintre state, la lichida
rea subdezvoltării, la promovarea 
unei noi ordini economice și politice 
internaționale, la soluționarea pro
blemelor complexe ale contempora
neității, în interesul și cu participa
rea egală a tuturor națiunilor, în 
conformitate cu cerințele vitale ale 
popoarelor, ale asigurării păcii gene
rale, ale progresului întregii umani
tăți. S-a relevat ca un 'imperativ al 

fundă impresie, fiind considerată u- 
nanim ca o contribuție de preț la 
dezvoltarea și diversificarea relațiilor 
prietenești dintre cele două țări și 
popoare, la cauza păcii și înțelegerii 
între națiuni. Ministrul Thugan Al 
Hindawi a dat expresie sentimente
lor de- înaltă apreciere ale regelui 
Hussein Și poporului iordanian față 
de contribuția personală a președin
telui Nicolae Ceaușescu la eforturile 
generale de soluționare pe cale po
litică a problemelor Orientului Mij
lociu, la instaurarea unei păci drepte 
și durabile în regiune.

Mulțumind, președintele Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe oaspete să 
transmită un călduros salut Maies
tății Sale regele Hussein, împreună 
cu urări de fericire, bunăstare și pa
ce poporului iordanian prieten. Pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a arătat 
că păstrează impresii deosebit de 
bune despre vizita făcută în Iorda
nia și convorbirile avute cu regele

Profesorul Giancarlo EEia
Institutului italian de

de a se reîntîlnl cu șeful statului ro
mân, Giancarlo Elia Valori i-a în- 
mînat un exemplar al volumului o- 
magial scris de el și intitulat 
„Ceaușescu", apărut, în limba fran
ceză, în colecția „La meilleure bi- 
bliotheque" din Paris, cu un cuvînt 
introductiv semnat de președintele 
Senatului francez, Alain Poher.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, mul
țumind profesorului Giancarlo Elia 
Valori, a apreciat volumul omagial 
drept o contribuție la cunoașterea 

vieții internaționale creșterea rolului 
O.N.U. în realizarea acestor obiecti
ve majore. A fost evocată, de ase
menea, contribuția pe care pot și tre
buie să o aducă țările mici și mijlo
cii la rezolvarea marilor probleme ce 
confruntă omenirea de astăzi.

Schimbul de vederi a evidențiat în
semnătatea deosebită pe care Româ
nia și Suedia o acordă statornicirii 
pe continentul nostru a unor relații 
de bună vecinătate și colaborare. în 
context a fost reliefată necesitatea 
încheierii cu succes, cit mai curînd 
posibil, la nivelul cel mai înalt, a 
Conferinței general-europene, de a 
se ajunge la definitivarea unor do
cumente angajante, care să asigure 
o temelie solidă instalării unor ra
porturi noi în Europa și un cadru 
corespunzător continuării eforturilor 
de întărire a securității și dezvoltare 
a cooperării pe continent.

întrevederea s-a desfășurat Intr-o 
atmosferă de caldă prietenie.

Hussein, despre munca șl preocupă
rile poporului iordanian, față de care 
poporul român nutrește cele mai sin
cere sentimente de prietenie.

în timpul întrevederii au fost re
levate cu deosebită satisfacție evo
luția favorabilă a relațiilor româno- 
iordaniene, convingerea că ele vor 
cunoaște un curs mereu ascendent, 
in spiritul înțelegerilor și acorduri
lor convenite între președintele 
Nicolae Ceaușescu și regele Hussein, 
al documentelor semnate la Bucu
rești și Amman.

în acest cadru s-a subliniat că ex
tinderea colaborării în toate dome
niile, inclusiv în cel al învățămintu- 
lui, influențează în mod pozitiv strin- 
gerea relațiilor prietenești, contri
buie la mai buna cunoaștere și apro
piere între cele două țări și popoare, 
la promovarea păcii și înțelegerii in
ternaționale.

întrevederea s-a desfășurat Intr-o 
atmosferă de prietenie și cordialitate.

Valori,
relații internaționala
realizărilor poporului român pe calea 
edificării vieții sale noi, a politicii 
României puse in slujba idealurilor 
de pace, colaborare și progres ale o- 
menirii contemporane, la adîncirea 
înțelegerii și conlucrării rodnice in
tre națiuni.

în cadrul întrevederii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a acordat un in
terviu profesorului Giancarlo Elia 
Valori pentru revistele italiene „II 
Settimanale" și „Mondo Bancario".

în ziarul de azi

RUBRICILE NOASTRE: 
FAPTUL DIVERS, SPORT, 
DE LA CORESPONDEN
ȚII NOȘTRI, DE PRETU

TINDENI
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Unul din domeniile importante de 
preocupări ale organizațiilor de 
partid îl constituie educarea comu
nistă a muncitorilor industriali care 
locuiesc încă la sate. Ceea ce se im
pune atenției în acțiunile inițiate în 
acest sens sînt căutările a numeroa
se organizații de partid de a pro
mova metode de muncă politică spe
cifice condițiilor și disponibilităților 
de timp ale acestor oameni.

După cum am fost informați, în 
unele județe se acordă o deosebită 
atenție organizării, Ia fiecare sfirșit 
de săptămînă, a unor acțiuni poli
tico-educative inițiate de organiza
țiile de partid 
împreună cu co
mitetele de par
tid din comunele 
locuite de nave
tiști, acasă Ia a- 
ceștia. Comite
tul județean de 
partid Prahova, 
de exemplu — 
numai la Ploiești 
trenurile-cursă și 
autobuzele 
la lucru I 
care zi 
35 000 de 
tori care 
în comunele din 
împrejurimi — a 
inițiat în ultimul 
timp o serie de 
acțiuni pentru a 
vitatea politică 
tivă pe „oamenii 
tă“, pornindu-se 
rea unor testări în 16 mari în
treprinderi din Ploiești, Cîmpina, 
Sinaia, ca și în 40 de comune, pen
tru a se cunoaște mai bine cerințele 
și propunerile celor în cauză. Drept 
urmare — spre a ne ' ' ' ’
un singur caz — la 
de mecanică fină din 
tari ai organizațiilor 
preună cu membri 
sindical și ai 
agitație, s-au

din întreprinderi

educativă a familiei), programe de 
brigadă.

Activitățile politico-educative de
dicate angajaților navetiști pun un 
accent deosebit pe dezvoltarea dra
gostei față de muncă, față de în
treprinderea în care lucrează, pe 
spiritul de disciplină și răspundere 
muncitorească, pe necesitatea de a 
avea în orice împrejurare o compor
tare înaintată, pe grija pe care tre
buie să o manifeste față de fami
lie, față de creșterea și educarea 
copiilor. în acest sens sînt orientate 
acțiunile inițiate de întreprinderea 
de utilaj tehnologic, întreprinderea 
de sîrmă și produse din sirmă, Șan-

înfățișează aspecte din activitatea u- 
nor muncitori, ingineri, tehnicieni 
originari din aceste localități, imagini 
de la grupul școlar, din unitățile so- 
cial-culturale ce stau la dispoziția 
elevilor. Sub aceste fotografii, texte 
variate îi îndeamnă pe tinerii care 
nu s-au pregătit pentru o activitate 
în unitățile agricole să se formeze 
pentru muncă și viață aleglndu-și o 
meserie pe care o pot practica la u- 
zină.

In alte localități s-a trecut, de 
multe ori, cu sprijinul unor colec
tive de colaborare, formate din 4—5 
navetiști membri de partid, la în
ființarea unor rubrici permanente ale

Uzina si satul conlucrează la educarea

fabricile de confecții din Botoșani și 
Dorohoi participă cu regularitate la 
întîlnlri cu muncitorii navetiști și cu 
familiile lor. Se pun în dezbatere 
probleme majore ale responsa
bilității față de societate și fa
milie, față de propria lor formare 
profesională, politică și cetățenească, 
in spiritul normelor comuniste de 
muncă și viață. Cu aceleași prile
juri. fruntașii sînt prezentați In fața 
obștii satului și, in perioadele de bi
lanț, se inmînează insigne și diplo
me. Toate aceste manifestări au — 
acolo unde Ii se asigură caracterul 
de continuitate — un efect educativ 
de necontestat, concretizat în redu- 

numărului 
întîrzieri și 

nemoti- 
imbu- 
com- 

oame- 
lntări- 

față de

Un proeminent gînditor
și militant socialist

aduc 
in fie- 

peste 
munci- 

locuiesc

comunistă a noilor generații de muncitori
viața de partid

cuprinde in acti- 
și cultural-educa- 

curselor-na ve
de la organiza-

referi doar la 
întreprinderea 
Sinaia, secre- 
de bază, îm- 
ai comitetului 

brigăzii artistice de 
_ deplasat la Breaza, 

Comarnic, Adunați și in alte locali
tăți, unde, în colaborare cu directo
rii căminelor culturale, au stabilit 
coordonatele unor spectacole, con
ferințe, simpozioane dedicate mun
citorilor navetiști. Pe de altă parte, 
au luat ființă — la Brebu, Gura Vi- 
tioarei, Telega, Mîneciu, Albești — 
„cluburile navetiștilor". Activitatea 
acestora este coordonată de colective 
care cuprind și pe secretarii de 
partid și pe directorii din uni
tățile care au muncitori navetiști 
in respectivele comune ; programul 
cluburilor are la bază fapte de via
ță culese atît din comune, cit și 
din uzine, cuptinzînd, între alte
le, seri de informare științifică, 
simpozioane-dezbateri (de exemplu, 
pe teme legate de funcția soclal-

tierul 8 construcții, întreprinderea 
de geamuri din Buzău. Acestea sint, 
alături de alcătuirea unor progra
me artistice cu ajutorul unor coruri 
sau echipe reunite (din întreprin
deri și comune), doar cîteva din mo
dalitățile prin care se acționează 
pentru ridicarea nivelului vieții cul
turale a satelor, pentru organizarea 
sistematică la căminele culturale a 
unor activități educative, realizate în 
forme diverse.

La combinatele chimice din Făgă
raș și Orașul Victoria, la întreprin
derea de utilaj petrolier Tirgoviște, 
organizațiile de partid și U.T.C. au 
introdus un sistem regulat de cores
pondență cu părinții tinerilor, infor- 
mîndu-i despre felul cum muncesc și 
cum se poartă, lăudîndu-i pentru 
reușitele lor și criticîndu-i atunci 
cind este cazul. Se obține pe această 
cale un sprijin activ din partea fa
miliilor, favorizat și prin invitarea 
lor periodică de a vizita întreprin
derea, de a-i cunoaște personal pe 
cei care conduc pașii spre viitor ai 
tinerilor.

Din Cîmpulung Muscel, corespon
dentul voluntar al ziarului, Ion Do- 
brescu, evidențiază apariția sistema
tică în unele comune din jurul ora
șului — prin grija comitetului 
de partid de la întreprinderea 
mecanică Muscel și a comitetelor 
comunale de partid — a unor 
mari panouri cu fotografii,

din comune, al'gazetelor de stradă.... ... .........
cătuite sub îngrijirea unor comitete 
de partid din întreprinderi (de 
exemplu, rubricile „Cu ei ne mîn- 
drim", „Colțul navetistului" etc.), a 
unor emisiuni regulate la stațiile de 
radioficare, publicarea simultană, Ia 
cluburile unor întreprinderi și la că
minele culturale, a unor fotomontaje 
din activitatea in uzină a navetiști
lor. Sint prezentate, de asemenea, 
in localitățile rurale, filme de scurt 
sau lung metraj (menționăm filmul 
„Pe urmele timpului pierdut", reali
zat din inițiativa secției de propa
gandă a Comitetului județean Sălaj 
al P.C.R., la I.J.C.M. Zalău), ce sur
prind aspecte din munca și viața 
navetiștilor, se editează foi volante, 
difuzate in comune.

Un alt aspect asupra căruia meri
tă să stăruim : prezența secretarilor 
de partid și a directorilor de uzine, 
în general a cadrelor de conducere 
politică și tehnică din întreprinderi 
la desfășurarea acestor activități. In 
numeroase comune — cităm : Ghe- 
răseni, Costești, Smeeni, Pătirlagele, 
Cernătești — județul Buzău, Stăn- 
ceni, Copălău, Nicolae Bălcescu, 
Proscăuți, Șendrlceni — județul Bo
toșani — secretarii de partid, direc
torii și inginerii-șefi ai unor uni
tăți economice, cum sînt între
prinderea de geamuri și întreprinde
rea de utilaj tehnologic Buzău, 
uzinele textile „Moldova“-Botoșani,

cerea 
de 
absențe 
vate, în 
nătățirea 
portăril 
nilor, în 
rea grijii 
bunurile obștești. 

Cele 
mai sus 
nează aspecte no
tabile din munca 
politico - educati
vă a unor orga
nizații de partid 
din întreprinde
rile în care na
vetiștii au o pon
dere importantă. 

Din păcate, există încă orga
nizații de partid din unele în
treprinderi — de pildă, de la între
prinderea de garnituri de frînă șl 
etanșare Rîmnicu-Sărat 6au de la 
I.F.E.T.-Nehoiu etc. — care se mulțu
mesc să constate că de educația na
vetiștilor se pot ocupa mai anevoios, 
fiindcă aceștia, după Încheierea schim
bului, pleacă imediat spre casă. 
De aceea, este necesar ca odată cu 
combaterea unor asemenea păreri, 
care reflectă comoditate și lipsă de 
inițiativă, să se acționeze ferm pen
tru diversificarea acțiunilor între
prinse, pentru îmbogățirea conținutu
lui acestora. De asemenea, este cit se 
poate de important să se asigure și 
transmiterea operativă, generalizarea 
experienței pozitive in acest dome
niu, înainte de toate pe plan jude
țean.

Acest capitol al muncii politico- 
educative — care are drept obiectiv 
formarea noilor angajați în spiritul 
exigențelor ce decurg din calitatea de 
muncitor, pregătirea lor politico-ideo- 
logică, însușirea normelor comu
niste de muncă și viață — repre
zintă un teren unde inițiativei 
și ingeniozității trebuie să li se 
acorde un cîmp tot mai larg de ma
nifestare, pentru a se asigura edu
carea multilaterală a noilor gene
rații de muncitori.

relatate 
consem-

Se Împlinesc astăzi 120 de ani de 
la nașterea lui Constantin Dobro
geanu-Gherea. remarcabil teoretician 
și militant socialist, a cărui activitate 
s-a împletit indisolubil cu dezvolta
rea mișcării socialiste din țara noas
tră, timp de patru decenii, pînă 
în preajma creării Partidului Co
munist Român. Apreciindu-1 pe 
Constantin Dobrogeanu-Gherea ca 
„una din cele mai proeminente fi
guri de ginditori socialiști ai țării 
noastre", tovarășul Nicolae Ceaușescu 
sublinia că „opera sa ocupă un loc 
de mare însemnătate în istoria știin
țelor sociale din România, în răs- 
plndirea ideilor marxiste. In dezvol
tarea concepției revoluționare a pro
letariatului".

Născut în Rusia în 1855, Gherea a 
venit in țara noastră, ca emigrant 
revoluționar, Ia vîrsta de 20 de ani, 
pe cînd era student. El a intrat în 
legătură cu militanți revoluționari și 
democrați care, prin organiza
rea „Asociației generale a lucră
torilor din România" (1872) și prin 
publicațiile „Uvrierul", „Lucrătorul 
român", își afirmaseră hotărîrea de 
a lupta pentru emanciparea proleta
riatului. Adept înflăcărat al ideilor 
marxiste, el avea să se dedice cu 
pasiune, pînă la sfîrșitul vieții, acti
vității de propagare a acestor idei și 
de aplicare a lor la realitățile româ
nești. Pe acest teren, activitatea lui 
Gherea s-a materializat în importan
te lucrări teoretice, cum au fost 
„Ce vor socialiștii români „A- 
narhism și socialism", „Neoiobâ- 
gia“ etc., precum și In sute de arti
cole publicate în presa socialistă.

Gherea și-a șlefuit gîndirea teore
tică în mijlocul realităților social-po- 
litice și economice ale României din 
ultimele decenii ale veacului trecut 
și începuturile veacului nostru, pri
vind marxismul ca o concepție ge
nerală, prin prisma căreia a studiat 
fenomenele și cerințele dezvoltării 
societății românești, fși păstrează de
plină actualitate ideile exprimate de 
el cu privire la necesitatea abordării 
în spirit creator a teoriei marxiste. 
„Marx — scria el — a arătat drumul 
cel larg pe care merg societățile 
moderne... dar se înțelege că, orlcit 
de genial și pătrunzător ar fi fost, 
față de imensa complexitate a vieții 
sociale nu putea să prevadă toate 
modificările și toate devierile pe care,

fatal, urma să Ie sufere societatea în 
mersul eî.„ Se înțelege, toate modifi
cările pe care le suferă societatea în 
mersul ei înainte, toate devierile, 
toate fenomenele noi și complexe 
care apar în cursul dezvoltării ei 
trudnice și atît de imens complicate 
trebuie să fie cercetate, analizate, 
studiate în toată complexitatea lor". 
In acest fel, Gherea a ajuns 
la elaborarea unor idei noi, o- 
riginale, care dezvoltau și îm
bogățeau creator teoria socialis
mului științific, ca de pildă — în 
problema locului țărănimii în cadrul 
luptei politice a proletariatului (pe 
care o va susține și la congresele 
socialiste internaționale) sau a po
sibilității aplicării principiilor socia
lismului științific în țările mai îna
poiate din punct de vedere econo-

C. DOBROGEANU-GHEREA
120 de ani de la naștere

AMENDA
plata dreptului
la contravenție?

,La o margine de București, pe șo
seaua ce duce spța CmțștaQța șe'.afîă 
un local de consW Mrbit
„Afumați". Deunăzi am fost acolo 
îrftpreună cu tovarășii Barbu' Stăn- 
cescu și V. Samuel, medici, inspectori 
la inspecția sanitară a Capitalei. Cind 
In fața noastră a apărut un lucrător 
al bufetului, am rămas cu toții sur
prinși. De ce ? Halatul Iul părea mu
iat în toate sosurile preparate la „A- 
fumațl". Am privit cu mai multă a- 
tenție în jur. Altcineva, din forma
ția de lucru, vindea lingă stradă 
marfă degradată ; grădina localului 
— o paragină ; mesele, fără fețe de 
mese, păreau șterse cu motorină ; șe
ful unității nu se afla la locul lui de 
muncă. Unde era 7 ~ 
depună banii" — 
zice bufetierul. 
„Ba nu, îl con
trazice cineva, e 
la o ședință". De 
fapt, nu era nici 
colo, nici dinco
lo, Ajutorul lui ? 
Aflăm că ar fi 
în oraș, la maga
zie sau la frizerie. . . 
rii și-au făcut datoria.

Ideea de a face un raid prin uni
tățile comerciale amplasate pe stră
zile mărginașe ale Capitalei ne-a 
fost sugerată de cîteva scrisori sosi
te recent la redacție. „Localurile pu
blice de cartier — bufete, birturi, pa
tiserii, bodegi — ne scria unul din
tre cititorii noștri — deși sînt atît de 
utile pentru public, sint prea negli
jate de responsabilii din comerțul a- 
limentar. Starea de igienă, disciplina, 
aspectul acestor unități n-au nimic 
comun cu celelalte tipuri de localuri 
publice".

...Am ajuns la „Ciocanul" (sjr. Du- 
dești). Privim in jur. Aproape nici o 
deosebire față de „Afumați". Pri
vim la vînzătorul de la grătarul din 
grădină, care, după ce se șterge pe... 
halat, servește publicul cu mina, și 
îl întrebăm pe responsabil :

— De ce nu acoperiți mesele eu 
fețe de masă ?

— Ba le acoperim, cum să nu, dar 
nu pe toate. Ne uităm și noi la om. 
Dacă pare cineva ii punem repede 
fată de masă, că de...

Care va să zică, după obraz !
La fel se petrec lucrurile și 

la „Rarău" (Calea Văcărești). Numai 
că aici berea este servită, în general, 
fără pahar. Cu pahare, superficial 
spălate, sint serviți numai consuma
torii „aleși".

„Litoral" (șos. Colentina). Marfă 
degradată și scoasă din consum de 
inspecția sanitară. Dezordine, insta
lații sanitare prost întreținute, hai
ne de protecție pe care poți „citi" 
cu ușurință lista de bucate a localu
lui. Responsabilul lipsește (din 15 u- 
nități prin care trecut, am găsit 
la locul de muncă doar trei respon
sabili ; nimeni nu știa cu precizie 
unde pot fi plecați în toiul zilei).

Pentru starea de igienă necores
punzătoare, la „Stejarul" (pădurea 
Andronache), inspectorii au aplicat 
2—3 amenzi. Ciudat, cei amendați. în 
frunte cu șeful unității, nu păreau 
deloc lezați că scot din buzunar cî
teva sute de lei. Dimpotrivă, res
ponsabilul chiar ii îndemna cu oa
recare voioșie :

— Amendați-ne fără grijă, pentru 
că așa ne trebuie !

„E la casierie să

Marla BABOIAN

INDUSTRIA

Iar mai apoi, ca să fim voioși cu 
toțti,' ne-a invitat la o gustărică la 
marginea pădurii...

La „înfrățirea" (Dudești), respon
sabilul, bineînțeles, nu era în unitate. 
Ca să pătrunzi în pensiunea acestui 
local, trebuie mai întîi să tai cu cu
țitul... fumul din autoservire. Și pen
siunea ? O mostră a lipsei de ordine 
și igienă : apă pe jos, veselă mur
dară, podele nespălate. Se vede cit 
de colo că aspectul localului și cură
țenia sînt ultimele lucruri la care se 
gîndește personalul unității respec
tive.

Din Dudești am ajuns tocmai lingă 
Parcul Libertății și am intrat la „Va
porul". Ar fi prea 
spune că localul <

Raid în localuri de consuni 
de la periferia... comerțului

Firește, inspecto-

i puțin dacă am 
e rău întreținut 
Practic, nu e în
treținut deloc. In 
incinta lui era o 
harababură 
nedescris : 
peste butoaie, sti
cle peste resturi 
menajere. Urcînd 
o scară, am ob
servat intr-o ladă 

de cartofi o sumedenie de... prepa
rate culinare. Decit să se așeze pe 
scaunele șchioape ale localului, clien- 
ții preferau să-și bea berea plimbîn- 
du-se prin grădină, ba chiar și prin 
fața „Vaporului".

Specialiștii igieniști spun că aspec
tele găsite la localurile de consum 
public amintite și la multe altele — 
„Vergului", „Ialomicioara", „Pietro- 
șița" ș.a.m.d. — sînt inadmisibile, Ca 
urmare, numai în primele trei luni 
ale anului 1975, inspectorii sanitari 
au aplicat localurilor respective peste 
350 de amenzi. Și totuși, în esența 
lor, lucrurile nu s-au schimbat. De 
ce ? Fiind achitată din te miri ce 
„rezerve interne", amenda trece, iar 
neglijența rămîne. Și mai e ceva. Am 
constatat că, in pofida atracției pe 
care o exercită localurile de cartier 
asupra publicului, a rentabilității 
mari pe care ele o au, reprezentan
ții întreprinderilor de alimentație, și 
in primul rind directorii acestor uni
tăți, trec rar prin cartierele mărgi
nașe. Trec rar și nu iau nici un fel 
de măsuri. în mare parte, localurile 
despre care am vorbit sînt de catego
ria a III-a. După cite am înțeles, la 
acest nivel, directorii întreprinderilor 
coordonatoare au pretenții minime : 
„dacă localul e de a III-a"... E su
ficient să mai spunem că această idee 
a fost strîns îmbrățișată și de șefii 
serviciilor comerciale din întreprin
derile de alimentație, și de merceo
logi. Deci, în mod regretabil, față de 
aceste unități și față de starea lor de 
igienă s-a creat o toleranță, mai mult 
sau mai puțin oficială. într-adevfir, 
localurile respective sînt in cea mal 
mare parte de categoria a III-a, dar 
numai în privința prețurilor (mai mici 
ca la marile restaurante) și a sorti
mentului culinar. în ce privește insă 
curățenia, ordinea și disciplina, ele 
trebuie să fie de categoria I, ca orice 
unitate comercială din țară.

Am fi interesați să știm ce mă
suri a luat Direcția generală comer
cială a Capitalei pentru ca acest lu
cru atît de simplu și firesc să-1 în
țeleagă bine și factorii responsabili 
ai unităților din subordine.

Gh. GRAURE

de 
lăzi LOCALA

(Urmare din pag. I)

poate înlocui.

menea bunuri de consum sînt din 
ce în ce mai mari.

Subliniind necesitatea unor pro
duse noi, n-am dori să se înțeleagă 
că pot fi uitate, sau trecute pe plan 
secundar, produsele tradiționale pe 
care nici o tehnică, oridt de mo
dernă ar fi, nu le
Or, anul trecut au apărut cîteva fe
nomene de această natură. De pil
dă, la o serie de produse tradițio
nale necesarul a fost acoperit nu
mai în proporție de 50—70 la sută.

Datorii continuă să aibă industria 
locală față de populație și in pri
vința prestărilor de servicii. E ade
vărat, la acest capitol, in două di
recții s-au înregistrat realizări no
tabile : în 10 județe s-au construit 
18 spălătorii și curățătorii chimice 
de mare capacitate, iar în 20 județe 
— 30 de stații „autoservice". Este 
insă, indiscutabil, prea puțin dacă 
avem în vedere că serviciile indus
triei locale se limitează în prezent 
la reparații și revizii de ascensoare, 
comenzi și reparații de mobilă, um
plerea buteliilor și repararea auto- 
sifoanelor, reparații de cîntare și 
bascule etc. — situație în necon- 
ccrdanță atît cu cerințele populației, 
cit șl cu posibilitățile industriei lo
cale In promovarea serviciilor.

întreprinderile de industrie locală 
sînt unități subordonate direct co
mitetelor executive ale consiliilor 
populare — organe locale ale admi
nistrației de stat. Realizările și in
suficiențele din activitatea acestora 
nu pot fi, deci, despărțite de mo
dul în care comitetele executive ale 
consiliilor populare au coordonat și 
coordonează activitatea respective
lor întreprinderi. Cele mai în mă
sură să îndrepte 
triei locale spre 
țelor populației, 
documentele de
liile populare, comitetele lor exe
cutive. Ele au făcut-o, desigur, și 
pînă acum — e adevărat, unele bine, 
altele mai puțin bine. în condițiile 
actuale Insă — cînd se amplifică 
procesul de urbanizare, cînd nive
lul de trai al populației este în 
continuă creștere, cînd structura so
licitării cunoaște modificări rapide 

locale ale 
de 

mai 
mai

eforturile indus- 
satisfacerea cerin- 

așa cum prevăd 
partid, sînt consi

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

22, 23 și 24 mai a.c. în țară : Vreme 
în răcire ușoară, mai ales în regiu
nile din nordul țării. Cerul va fi 
temporar noros. Vor cădea ploi cu 
caracter de averse, însoțite de des-

cărcări electrice, mai frecvente în 
zonele de deal și de munte. Vînt 
moderat cu intensificări trecătoare. 
Temperaturile minime vor fi cu
prinse între 6 și 16 grade, iar cele 
maxime între 17 și 24 grade, izo
lat mai ridicate. In București : Vre
me schimbătoare. Cerul temporar 
noros, favorabil ploii de scurtă du
rată. Temperatura in scădere ușoa
ră. Vînt moderat, cu unele intensi
ficări.

— se impune ca organele 
puterii și administrației 
să-și asume răspunderi 
și mai precise pentru o 
conducere a industriei locale,
tru adaptarea din mers a acesteia 
la cerințele populației.

stat 
mari 
bună 
pen-

Constantin PRIESCU

20 de ani 
atunci cind E- 

a încetat din 
Pablo Casals 

„într-o epo- 
care reclama 

Enescu, 
marele

urmă, 
nes cu 
viață, 
spunea : 
că în
are întîietate, 
scumpul și 
meu prieten, rămîne o 
pildă a artistului con
știincios care își fău
rește neclintit opera, 
opera sa proprie, lă- 
sind la o parte zgomo
tele și trecătoarele 
frivolități pline de pre
tenții ale așa-zișilor 
novatori". Cuvintele 
lui Casals, ca arcușul 
său, simple, pătrun
zătoare, penetrante în 
cele mai fine detalii, 
schițează în portretul 
pe care-1 face lui E- 
nescu liniile definito
rii ale concepției enes- 
ciene despre 
profesională, 
crezul său

Am ascultat de curînd 
la Ateneul român cea 
de-a treia simfonie a 
lui Enescu. Am des
prins mai mult ca 
în alte concerte — 
datorită tălmăcirii di
rijorului Mihai Bredi- 
ceanu, maturității cu 
care a răspuns Or
chestra Filarmonicii — 
clocotul ideatic, pana 
„artistului conștiin
cios", care elaborează 
strict fiecare frază, 
care se cufundă în 
gîndurile sale. Un

ziar francez scria la 
vremea primei audiții: 
„Se află, în Simfonia 
a III-a, o clocotire ge
nială, o abundentă de 
muzică, o forță, o 
grandoare, o poezie și 
o expresie care incin
tă". Ori de cite ori as
cultăm această lucrare, 
vom recunoaște pana 
genială a compo-

ani de la moartea Iui 
George Enescu. Filar- 
mcjnica ne-a oferit — 
după cum am arătat 
— o impetuoasă tăl
măcire a Simfoniei a 
III-a. Centrul de stu
dii 
cu"

„George Enes- 
a prezentat o 

sesiune științifică in 
care s-au remarcat 
originale comunicări,

etica 
despre 

artistic.

mic ș.a. O excepțională Însemnătate 
a avut faptul că Gherea, ca și alți 
socialiști români, a demonstrat teo
retic și a tradus în viață principiul 
legitimității și viabilității Ideilor so
cialismului științific în condițiile 
României.

Această activitate a reprezentat o 
Importantă contribuție la răspîndirea 
din ce in ce mai largă a ideilor socia
liste în masele muncitorești, a favo
rizat dezvoltarea formelor organiza
torice de luptă ale clasei muncitoare. 
Crearea partidului proletariatului ro
mân în anul 1893 a fost rezultatul 
unui proces Ideologic pregătitor des
tul de îndelungat, In cadrul căruia 
un rol important a avut lucrarea lui 
Gherea „Ce vor socialiștii români ?“ 
— lucrare apreciată ca „primul pro
gram revoluționar marxist din tara 
noastră" de către Programul Parti
dului Comunist Român adoptat de 
Congresul al XI-lea.

Gherea a făcut parte dintre con
ducătorii de frunte ai Partidului So
cial-Democrat al Muncitorilor din 
România, care, timp de mai mulți 
ani, în ultimul deceniu al veacului 
trecut, a promovat asemenea reven
dicări democratice, progresiste, pre
cum introducerea ' . ' ' ' 
universal, ziua de muncă de 8 ore, 
egalitatea femeii cu bărbatul, legis
lația ocrotirii muncii, îmbunătățirea 
situației țărănimii ș.a. Se cuvine, de 
asemenea, subliniată legătura pe care 
Gherea o vedea între eliberarea na
țională și eliberarea socială. „O țară, 
ca un organism social, trebuie să se 
dezvolte ca un organism întreg în 
marginile sale etnice", scria C. Dobro
geanu-Gherea, subliniind că partidul 
clasei muncitoare înscrie pe steagul 
său de luptă și militează cu consec
vență pentru eliberarea națională a 
tuturor românilor, pentru făurirea 
statului național unitar român.

Alături de alți conducători ai miș- 
1 eării munbitorețti șl Socialiste româ

nești de la începutul veacului, cum 
erau I; C. Frimu, M. Gh. Bujor, 
C. Racovski, D. Marinescu ș.a., Ghe- 
tea a participat la cristalizarea ideo
logiei partidului clasei muncitoare 
din România, ca partid revoluționar, 
exponent al intereselor vitale nu 
mai ale proletariatului, ci și ale 
tregului popor român.

Pornind de la constatarea 
România era o țară mai înapoiată în

pretare (basul Gheor- 
ghe Crăsnaru și pia
nistul Dan Grigore), 
lieduri de Enescu. 
Compozitorul Anatol 
Vieru, în calitate de 
dirijor, alături de un 
grup de instrumentiști 
— muzicieni binecu
noscut! (remarcăm 
prezența compozitoa
rei Hilda Jerea, a vio-

CONCERTELE ENESCU
zitorului. 
orchestrală, 
tă 1___
populare, dă 
citate. Vocea 
nă și orga se alătură 
în final orchestrei 
pentru a sublinia sen
sul, flacăra, puterea 
pe care armonia le 
pot avea. Povestirea 
despre luptă și sufe
rință. despre izbîndă. 
dezvăluie, de fapt, op
timismul.

Muzicienii români, 
publicul au adus, în a- 
ceastă lună mai, un 
vibrant omagiu lui 
George Enescu, cel 
căruia 1 se datorește 
saltul decisiv al mu
zicii românești către 
universalitate. 20 de

dreptului de vot

nu- 
in-

că

comparație cu țările Europei occiden
tale, Gherea — spre deosebire de 
poporaniști, care promovau ideea 
dezvoltării cu prioritate a țărănimii, 
socotită factorul economic-social 
principal al țării noastre atît în pre
zent cit și In viitor — susținea ne
cesitatea stringentă a dezvoltării in
dustriei, ca bază a progresului social- 
economic general al țării. „Trebuie 
să devenim o țară industrială — sub
linia el. Cum am mai zis... pentru 
tara noastră, aceasta e o întrebare vi
tală — de a fi ori a nu fi". Prin 
această teză fundamentată teoretic, 
care continua de fapt gîndirea mun
citorească patriotică din țara noastră, 
exprimată încă din 1872 în statu
tul „Asociației generale a lucrătorilor 
din România", Gherea își exprima 
încrederea în misiunea istorică a 
clasei muncitoare din România, vă- 
zînd în ea clasa cea mai înaintată, 
purtătoare a progresului în societatea 
modernă.

Internaționalist în sensul cel mai 
larg și profund, Gherea a contribuit, 
prin activitatea sa teoretică și prac
tică, prin relațiile sale strînse cu nu
meroși conducători ai partidelor so
cialiste din alte țări, precum V. I. 
Lenin, V. M. Plehanov, Roza Lu
xemburg, D. 'Blagoev ș.a., la crește
rea prestigiului partidului și mișcă
rii socialiste din România pe plan 
internațional. Unele din lucrările 
sale au fost traduse în alte limbi 
(rusă, bulgară, sîrbă), iar „Neoiobă- 
gia" a fost socotită de mai multe 
publicații socialiste de peste hotare 
drept una dintre cele mai profunde 
lucrări pe tema analizei relațiilor 
agrare, apărută pînă atunci.

La meritele lui Gherea ca teore
tician și militant socialist se adaugă 
cele de om de cultură, care a avut 
un rol important în crearea es
teticii și criticii literare materia
liste în România, lupta sa împotriva 
criticii literare bazate pe concepții 
idealiste contribuind la dezvoltarea 
literaturii române pe drumul realis
mului. ca și al angajării și responsa
bilității sociale a scriitorului, a artis
tului.

Prin vasta acțiune de reconstituire 
a drumului glorios parcurs de clasa 
muncitoare din România, pe care o 
desfășoară partidul nostru îndeosebi 
în ultimii ani, s-au pus în valoare 
numeroase aspecte bogate în semni
ficații ale activității teoretice a Iui 
C. Dobrogeanu-Gherea. Evident, nu 
tot ceea ce a scris Gherea a fost 
ratificat de cursul dezvoltării isto
rice a societății. El însuși nu nutrea 
o asemenea falsă iluzie, așa cum 
mărturisea de altfel în eseul „Jude
cata posterității și judecata contem
poranilor" din 1908. Concepțiile sale 
pun în evidență anumite limite, u- 
nele erori de interpretare, ca, de 
pildă, o anumită exagerare a persis
tenței și perspectivelor rămășițelor 
feudale din agricultura româneas
că. El socotea însă, afirmînd încă 
o dată spiritul creator al gîn- 
dirii marxiste, că „aceia care au 
citit ceva din Marx nici nu bă
nuiesc că marxismul nu e numai un 
complex de geniale analize econo
micei o doctrină eeonomico-socială, 
dar el conține o filozofie a istoriei, o 
etică, o Întreagă concepție a vieții". 
Acestei concepții Gherea i-a rămas 
credincios pînă la sfîrșitul vieții.

Iată pentru ce numele și opera 
Iul Gherea se bucură de Înalta pre
țuite a generațiilor contemporane 
care trăiesc în condițiile victoriei de
pline în țara noastră a ideilor și 
principiilor socialiste.

N. COPOIU

Țesătura 
itrală, apropia- 
instrumentațiilor

SĂRBĂTOAREA 
SALCIMULUI

într-un pitoresc cadru natural, 
în pădurea Stîrmina, situată la 
cîțiva kilometri de municipiul Dro- 
beta Turnu-Severin, a avut loc 
prima ediție a sărbătorii salcîmu- 
lui. Cu acest prilej, în sala casei 
municipale de cultură s-a organizat 
o sesiune de comunicări și referate 
cp tema : „Apicultura — tradiție și 
actualitate", la care au luat parte 
tovarășul Iulian Ploștinaru, prim- 
secretar al comitetului județean de 
partid, prof. dr. ing. V. Harnaj, pre
ședintele Asociației crescătorilor de 
albine din România și al Apimon- 
dia, cercetători, crescători de al
bine fruntași. Duminică, ansam
blurile „Izvorașul", „Danubius", 
„Fluierașul" și formațiile artistice 
ale Casei de cultură din Vînju- 
Mare, ale căminelor culturale din 
comunele învecinate au prezentat 
pe estradele amenajate în aer 
liber bogate spectacole artistice. 
(VirgiUu Tătara).

toni- 
uma-

interesante opinii des
pre creația lui Enes
cu, susținute de Zeno 
Vancea, Tudor Cior- 
tea, Romeo 
iașu, O. L. 
Viorel Cosma, 
ghe Firea, 
Hoffman, Elena Zotto- 
viceanu, Brândușa Nu- 
țescu... 
cadrul 
muzicii românești", se 
va prezenta pe scena 
operei — „Oedip". Nu 
vom uita, fără îndo
ială, să amintim, în ca
drul acestor manifes
tări, Seara de muzică 
de cameră organizată 
de Filarmonică la 
Sala mică a Palatului. 
Am putut reasculta, 
!ntr-o sensibilă lnter-

Ghirco- 
Cosma, 
Gheor- 
Alfred

La Iași, in 
„Săptămînii

i

lonistului Mircea O- 
preanu, a clarinetistu
lui Aurelian ’ Octav 
Popa, a trompetistului 
Iancu Văduva) — a 
tălmăcit două lucrări 
scrise de Enescu la 
distanță de mai bine 
de jumătate de secol. 
Este vorba de Octetul 
de coarde op. 7, com
pus în anul 1900, mo
del unic in literatura 
de gen, în 
realizează, 
secțiuni distincte, de 
fapt o sonată monu
mentală ; o lucrare de 
tinerețe, pentru care 
Anatol Vieru a pro
pus, argumentînd in
teligent, dinamizarea, 
accentuarea celulelor 
ritmice, schimbarea
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„NUMELE PATRIEI"
Acesta este titlul unei antologii 

de lirică patriotică editată la 
Constanța, sub egida comitetului 
județean pentru cultură și educa
ție socialistă și a Uniunii scriito-

care se 
in patru

vădită a culorilor, de 
la visare, la ecouri de 
doină, la complexele 
polifonice, la înfrun
tările dramatice — 
într-un cuvînt, o vi
ziune modernă. A reu
șit, pentru părțile II 
și IV,‘ să păstreze me
tronomul indicat de 
Enescu, lucru deosebit 
de dificil. O revelație 
a fost rafinamentul 
cu care au gîndit — 
dirijor, instrumentiști 
— partitura atît de 
densă a Simfoniei de 
cameră, lucrare com
pusă în 1954, ca o în
cununare a fecundelor 
investigații enesciene, 
ca o concepție de sin
teză, un simbol, o pa
gină în care a strălu
cit tratarea heterofo- 
nică, în care au învins 
calmul, și bucuria, și 
atît de generoasa vi
brație umană. Și Oc
tetul și Simfonia de 
cameră, după zeci de 
repetiții, în Seara de 
muzică de cameră „E- 
nescu", au 
mesagere ale 
riei muzicii, 
de a pătrunde 
în vibrația ei
Ele vor rămîne, fără 
îndoială, pe disc, pe 
benzi magnetice — 
tălmăciri de referință.

t v
PROGRAMUL I

8,30 Curs de limba engleză. 
9,00 Teleșcoalâ.

10,00 Curs de limba rusă.
10.30 Algoritm TV — emisiune en

ciclopedică pentru tineret.
11,00 Roman foileton : „Dragostea, 

perseverența și speranțele 
tinărulul Lewisham". Episo
dul I.

11.45 Album coral cu corul de ca
meră „Orfeu" al sindicatului 
sanitar București.

12,00 Telex.
12,05 închiderea programului.
16,00 Curs de limba germană.
16.30 Curs de limba franceză. 
17,00 Telex.
17,05 Din lumea plantelor și ani

malelor.
17,35 Tragerea Pronoexpres.
17.45 Forum — emisiune soclal-po- 

litică pentru tineret.
18,15 Biruit-au gîndul....... Din res

pect fată de Măria Ta..." 
(Mlhal Viteazul In cronică 
și In cintece). 
Secvențe coreene. 
Contemporanele noastre : A- 
nul Internațional al Femeii. 
1001 de seri : Frak și pisicile.

18,40
18,53

devenit 
bucu- 

bucuria 
muzica 
tainică.

Smaranda 
OȚEANU

19,25 _ _ _ _
19.30 Telejurnal.
20,00 Revista economică TV.
20.30 Teleclnemateca. „Mlhal Vi

teazul". Prima serie : „Călu- 
gărenl".

22,10 24 de ore.
PROGRAMUL II

20,00 Film serial pentru copil : 
„Daktari".
Seară de balet : „Trandafirul 
galben".
Telex.
Inscripții pe celuloid.

20,25
21,35
21,40
22,10 Muzică de jaz.

program sînt înscrise numeroase 
manifestări : expuneri, simpozioa
ne, sesiuni de referate și comuni
cări științifice, spectacole, expozi
ții („Lucrări de artă din colecții 
particulare tecucene", „Ediții bi
bliofile din colecțiile bibliotecii 
municipale") etc. (Dan Plăeșu).

din localitate au citit din creația 
lui Mihai Eminescu, Dimitrie Bo- 
lintineanu, George Coșbuc. în a 
doua zi, manifestarea a continuat 
cu recitaluri de poezie din operele 
unor poeți contemporani. (Gheor- 
ghe Rusu).

Carnet cultural
rilor. Volumul înmănunchează cele 
mai recente creații lirice inspirate 
de realitățile noi ale Dobrogei, a- 
parținînd unui număr de 55 de 
poeți contemporani, și a fost pus Ia 
dispoziția așezămintelor culturale 
din județ pentru a fi folosit la 
alcătuirea programelor artistice. 
(George Mihăescu).

„săptămîna culturii
TECUCENE"

între 18—25 mai se desfășoară 
„Săptămîna culturii tecucene". In

FESTIVAL DE POEZIE 
PATRIOTICĂ

Clubul tineretului din orașul 
Zalău a găzduit festivalul de poe
zie patriotică „Ioniță Scipione 
Bădescu". în prima zi, după evo
carea figurii și activității omului 
de cultură, născut pe meleagurile 
Sălajului, membrii cenaclurilor li
terare din Zalău, Șimleul Silvaniei, 
pionierii de la cercul dramatic al 
casei pionierilor și elevi ai clasei 
de actorie a școlii populare de artă

CENACLUL TINERILOR 
PLASTICIENI

Sub egida comitetului județean 
pentru cultură și educație socia
listă, a comitetului județean U.T.C. 
și a filialei județene a Uniunii ar
tiștilor plastici, in sălile Muzeului 
din 1 
prima 
naclului 
județul 
cului 80 
fică, sculptură și artă decorativă. 
Prima manifestare publică a ce
naclului, care grupează absolvenți 
ai diferitelor institute de artă sta
biliți în această parte a țării, s-a 
bucurat de o frumoasă primire. 
(I. Bartunek).

Mlercurea-Ciuc s-a deschis 
expoziție colectivă a Ce- 
tinerilor artiști plastici din 
Harghita, înfățișînd publi- 
de picturi, lucrări de gra-
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COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂNCu prilejul unei noi aniversări de la crearea partidului dumneavoastră, dorim să vă transmitem un salut călduros în numele partidului nostru și al întregului nostru popor.Fie ca acest prilej deosebit să servească pentru a exprima sincera noastră dorință de a obține noi succese în înfăptuirea sarcinilor de edificare a socialismului în patria dumneavoastră, exprimînd, totodată, călduroase urări pentru adîncirea colaborării prietenești dintre popoarele și partidele noastre.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN CUBA

La Ministerul Afacerilor Externe 
au inceput, marți, convorbirile ofi
ciale intre ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste Româ
nia, George Macovescu, și ministrul 
afacerilor externe al Suediei, Sven 
Andersson.

Cu acest prilej a fost relevată 
evoluția pozitivă, ascendentă a rela
țiilor dintre cele două țări, expri- 
mîndu-se, de ambele părți, dorința 
de a identifica forme și căi cores
punzătoare pentru dezvoltarea și di
versificarea în continuare a acestor 
relații.

Au fost abordate, totodată, aspec
te ale vieții internaționale, un ac
cent deosebit fiind pus pe probleme
le securității și cooperării în Eu
ropa.

La convorbiri, desfășurate într-o 
atmosferă de cordialitate și înțelege
re reciprocă, au participat Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului aface
rilor externe, Dumitru Lazăr, amba
sadorul României la Stockholm, 
funcționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe.

Au luat parte, de asemenea, Leif 
Leifland, șeful Direcției politice, 
Lars Bergquist, șeful Diviziei I din 
Ministerul Afacerilor Externe, alte 
persoane oficiale care îl însoțesc pe 
ministrul de externe suedez în vizi
ta in țara noastră, precum și amba
sadorul Suediei la București, Curt 
Lei j on.

întoarcerea de la Moscova a delegației 
Ministerului Comerțului Interior

A fost prezent V. I. Drozdenko, 
ambasadorul " " ~
București.

Delegația Ministerului Comerțului 
Interior, condusă de tovarășul Janos 
Fazekaș, viceprim-ministru al gu
vernului, ministrul comerțului inte
rior, care, la invitația ministrului co
merțului interior al U.R.S.S., A. I, 
Struev, a făcut o vizită la Moscova, 
a sosit, marți, la București.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost întîmpinată de Ion 
Cosma, ministrul turismului, Nicolae 
Bozdog, prim adjunct al ministrului 
comerțului interior, alți membri ai 
conducerii acestui minister.

Deschiderea expoziției „30 de ani ai construcției 
socialismului în Republica Socialistă Cehoslovacă"

Marți, Ia Muzeul de istorie a parti
dului comunist, a mișcării revolu
ționare și democratice din România, 
s-a deschis expoziția documentară de 
fotografii „30 de ani ai construcției 
socialismului In Republica Socialistă 
Cehoslovacă".

La vernisaj, Nicolae Cioroiu, di
rectorul muzeului, și Miroslav Sulek, 
ambasadorul R.S. Cehoslovace la 
București, au relevat prefacerile în
noitoare care au avut loc, în această 
perioadă, în viața popoarelor ceh și 
slovac, precum și lărgirea continuă
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al campionatului european (grupa A)
• Ieri, România

t

MUNCHEN 20 (Agerpres). — 
Turneul final al campionatului eu
ropean masculin de baschet (grupa 
B) a continuat la Hagen cu meciu
rile penultimei etape, în care selec
ționata României a întrecut cu sco
rul de 90—82 (37—48) formația Un
gariei. Conduși cu 11 puncte la pau
ză, baschetbaliștii români au avut o 
revenire puternică în repriza a doua, 
cînd au înscris 53 de puncte, obți- 
nînd in final o victorie binemerita
tă ce le asigură calificarea pentru

înaintea campionatelor europene

Azi, meciuri de verificare a boxerilor din lotul reprezentativ
Astăzi — în sala Giulești, de la 

ora 17 — au loc meciuri de verificare 
a boxerilor din lotul reprezentativ 
român, înaintea plecării acestora la 
campionatele europene (Katowice, 
1—8 iunie a.c.). Meciurile vor avea 
un caracter de antrenament, de 
aceea pugiliștii vor purta obișnuitele 
căști de protecție. Pentru boxerii din 
lot au fost aleși drept parteneri de 
întrecere cîțiva pugiliști dintre cei

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
FOTBAL s Echipa Angliei, 

cițtiqătoarea turneului 
U.E.F.A. pentru Juniori

ZURICH 20 (Agerpres). — Au luat 
sfirșit Întrecerile Turneului U.E.F.A., 
rezervat echipelor de juniori. După 
cum s-a mai anunțat, în finala dis
putată la Berna, selecționata An
gliei a Întrecut cu scorul de 1—0 
(după prelungiri) formația Finlan
dei, revelația actualei ediții a com
petiției.

Scoția (tineret) — Leeds 
United 3—2

GLASGOW 20 (Agerpres). — Se
lecționata de tineret (sub 23 de ani) 
a Scoției, care urmează să intîl- 
nească în campionatul euronean de 
fotbal reprezentativa similară a 
României (la 31 mai. Ia Pitești), a 
susținut un joc de verificare la Glas
gow cu cunoscuta echipă engleză 
Leeds United. Jucînd excelent, tine
rii fotbaliști scoțieni au obținut vic
toria cu scorul de 3—2.

Reamintim că Leeds United va 
juca, la 28 mai, la Paris, finala „Cu
pei campionilor europeni", în com
pania formației vest-germane Ba

Afacerilor Externe, ai 
executiv al Consiliului 
municipiului București, 
celor două țări, generali

în aceeași zi, ministrul afacerilor 
externe al Suediei, Sven Andersson, 
a depus o coroană de flori Ia Monu
mentul eroilor luptei pentru liber
tatea poporului și a patriei, pentru 
socialism din Capitală.

Au fost de față reprezentanți ai 
Ministerului ‘ ~ '
Comitetului 
popular al 
ambasadorii 
și ofițeri superiori.

★
în cursul după-amiezii, ministrul 

afacerilor externe al Suediei a vizi
tat expoziția de mobilă a Combina
tului de industrializare a lemnului 
de la Pipera și Teatrul National.

★
Ministrul afacerilor externe al 

Suediei, Sven Andersson, a oferit, 
marți, un dineu în onoarea ministru
lui afacerilor externe al Republicii 
Socialiste România, George Maco- 
vescu.

Au participat loan Avram, minis
trul industriei construcțiilor de ma
șini grele, Mihail Florescu, ministrul 
industriei chimice, Mircea Malița, 
consilier al președintelui republicii, 
Octavian Groza, prim-vicepreședinte 
al Consiliului National nentru Știință 
și Tehnologie, Vasile Gliga, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, alte 
persoane oficiale române și suedeze, 
în timpul dineului, miniștrii de ex
terne ai celor două țări au rostit 
alocuțiuni.

Uniunii Sovietice la

♦
din Moscova, pe aero-La plecarea 

portul Șeremetievo, tovarășul Janos 
Fazekas a fost salutat de A. I. Struev, 
ministrul comerțului al U.R.S.S., și 
de alte persoane oficiale.

Au fost prezenți ambasadorul Ro
mâniei în Uniunea Sovietică, Gheor- 
ghe Badrus, membri ai ambasadei 
române.

(Agerpres)

a relațiilor de prietenie și colabo
rare dintre țările noastre.

Au participat Constantin Potîngâ și 
Vasile Șandru, adjuncți de șef de 
secție la C.C. al P.C.R., Constantin 
Oancea, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, loan Jinga, vicepre
ședinte al Consiliului Culturii, și E- 
ducației Socialiste, activiști de partid 
și de stat, cadre didactice, muzeo
grafi.

Erau prezenți șefi de misiuni di
plomatice acreditați/la București, alți 
membri ai corpului diplomatic.

Ungaria 90-82
campionatul Europei (grupa A), pro
gramat în luna iunie in Iugosla
via.

în partida de marți, principalii 
realizatori ai formației române au 
fost Costel Cernat (32), Popa (18), 
Oczelak (9), Pîrșu (8) șl Diaeonescu 
(6). Din echipa maghiară s-au re
marcat Losonczy (21) și Gyurasits 
(18).

Astăzi, In ultimul meci al turneu
lui, echipa României intilnește 
prezentativa Franței.

re-

mai eunoscuți. Astfel, campionul 
european Simion Cuțov va încrucișa 
mănușile cu campionul național Con
stantin Ștefanovicf ; de asemenea, 
vor putea fi urmărite alte partide 
de verificare interesante, de exem
plu : Gh. Ciochină — M. Ploieștea- 
nu ; C. Gruescu — Ibrahim Faredin ; 
M. Tone — A. Dumitrescu ; C. Văran 
— V. Croitoru și M. Simon — A. 
Iancu.

yern Munchen, deținătoarea trofeu
lui.

Aminarea partidei Europa — 
America de Sud

ZURICH 20 (Agerpres). — După 
cum se anunță de la secretariatul 
F.I.F.A., intîlnirea de fotbal Euro
pa—America de Sud, ce urma să se 
dispute la 18 iunie la Rio de Ja
neiro, a fost amînată pentru anul 
viitor, din cauza unor dificultăți in- 
tîmpinate de selecționerii echipei 
Europei, precum și faptului că Ia 
Rio de Janeiro proiectata partidă nu 
stirnea interesul scontat.

CICLISM: „Cursa Păcii"
VARȘOVIA 20 (Agerpres). - Dis

putată pe traseul Glogow-Kalisz, 
cea de-a X-a etapă a „Cursei Păcii" 
s-a încheiat cu victoria rutierului so
vietic V. Lihaciov, cronometrat pe 
145 km cu 3 h 06’40”. tn clasamente 
nu au survenit modificări importan
te. Astăzi sint programate două e- 
tape : dimineața de la Kalisz la Ko- 
nin (39 km — contracronometru in
dividual). iar după-amiază, etapa 
Konin-Lodz (120 km.).

Primire la primul ministru al guvernului Mo nu men te - simbol
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, tovarășul 
Manea Mănescu, a primit marți 
după-amiază pe președintele Consi
liului Economic al Canadei. Andre 
Raynauld, care face o vizită de stu
dii și documentare în țara noastră.

în cursul convorbirii, desfășurată 
într-o atmosferă de cordialitate, au

Primire la C. C. ai P. C. R
Marți dimineață, tovarășul Iosif 

Banc, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., președintele Consi
liului Central de Control Muncito
resc al Activității Economice și So
ciale, a primit delegația de activiști 
ai P.C.U.S., condusă de Boris Ser* 
gheevici Semionov, adjunct al șefu
lui secției industrie chimică a C.C. 
al P.C.U.S., care, la invitația C.C. al 
P.C.R., a efectuat o vizită pentru 
schimb de experiență In țara noas
tră.

La primire, care s-a desfășurat tn- 
tr-o atmosferă caldă, prietenească, a 
participat tovarășul Kiss Stefan, se
cretar general al Consiliului Central 
de Control Muncitoresc al Activită
ții Economice și Sociale.

Vizita ministrului învățămîntului al Iordaniei
Niculescu, vice- 
guvernului, mi- 
și invățămintu- 

dimfneața, o în- 
Thugan Al Hin-

Tovarășul Paul 
prim-ministru al 
nistrul educației 
Iui, a avut, marți 
tllnire de lucru cu 
dawi, ministrul Învățămîntului al 
Regatului Hașemit al Iordaniei.

în cursul întrevederii au fost evi
dențiate noi posibilități de extindere

Cronica zilei
Cu prilejul victoriei luptei poporu

lui vietnamez și al celei de-a 85-a 
aniversări a zile! de naștere a lui 
Ho Și Min, Consiliul Central al U- 
nlunii Generale a Sindicatelor din 
România, Consiliul Național al Fe
meilor, Comitetul Central al Uniunii 
Tineretului Comunist, Consiliul U- 
niunii Asociațiilor Studenților Comu
niști din România, Comitetul Națio
nal pentru Apărarea Păcii, Comitetul 
național de solidaritate cu lupta po
porului vietnamez, Liga română de 
prietenie cu popoarele din Asia și 
Africa, Uniunea Ziariștilor au trimis 
telegrame de felicitare organizațiilor 
similare din Republica Democrată 
Vietnam și din Republica Vietnamu
lui de Sud.

*
La București a sosit o delegațiq de 

activiști ai P.C. Bulgar, condusă de 
Emil Hristov, președintele Consi
liului pentru dezvoltarea relațiilor 
sociale, de pe lingă Consiliul de Stat 
al R. P. Bulgaria, care, la invitația 
C.C. al P.C.R., face o vizită în 
schimb de experiență în țara noastră.

La sosire pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de Ion Ro- 
rnânu,: vicepreședinte al Consiliului 
Organizării Fconomico-Soeinle, de 
activiști de partid.

Au fost prezenți ambasadorul 
R. P. Bulgaria Ia București, Ivan 
Abagiev, și membri ai ambasadei.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a primit o telegramă de 
mulțumire din partea omologului său 
laoțian, Fumi Vongvicit, pentru feli
citările transmise cu ocazia Zilei na
ționale a Regatului Laos.

★
Cu prilejul „Săptăminii Republicii 

Federale Germania", ambasadorul

POLO:

învingătoare echipele 
României, Iugoslaviei 

și Olandei
Ieri, la bazinul Dinamo din Bucu

rești, s-au desfășurat meciurile din 
prima zi a turneului internațional de 
polo, la care participă citeva dintre 
cele mai puternice echipe reprezen
tative europene. Rezultatele au fost 
următoarele : Olanda—România (ju
niori) 8—1, Iugoslavia—Bulgaria 9—5 
și România—R.S.S. Ucraineană 9—3.

Astăzi, de la ora 16 se vor dispu
ta, în ordine, partidele : R.S.S. U- 
craineană—România (juniori). Româ
nia—Bulgaria și Iugoslavia—Olanda, 
aceasta din urmă constituind unul 
dintre derbiurile turneului.

(Urinare din pag. I) 

desfășurarea lucrărilor practice, în 
organizarea practicii în producție și 
a externatului clinic generalizat — 
corelind mai rațional disciplinele 
preclinice și cele clinice. Ași nu 
avem nici un cadru didactic care să 
nu lucreze nemijlocit în rețeaua me
dicală, fapt care a contribuit atît la 
perfecționarea activității didactice, 
cît și a opticii și direcțiilor cercetării 
științifice. în pregătirea universitară 
a studenților, elementele de practică 
medicală curentă ocupă o pondere 
din ce în ce mai evidentă. Am soco
tit că este o obligație de onoare a 
fiecărui compartiment din institut s? 
ofere viitorilor medici soluții prac
tice cît mai eficiente pentru si
tuațiile pe care le vor întîlni în 
profesiunea lor, in contactul cu oa
menii muncii. Astfel, fiecare student 
din anul VI — Medicină generală 
asistă personal la nașteri, este repar
tizat de mai multe ori la stația de 
salvare, iar studenții pediatri — Ia 
serviciul de urgență al policlinicii 
de copii. Studenții din anii IV—V sînt 
prezenți la gărzile de urgență în 
clinicile medicale, chirurgicale, de 
ortopedie, de pediatrie etc. La facul
tatea de stomatologie, 94 la sută din 
pregătirea practică se desfășoară 
lingă scaunul dentar, tn vara anului 
trecut am extins practica în produc
ție a studenților de la facultatea de 
medicină : pe lîngă anul I. care a 
lucrat o tună Ia circumscripții sani
tare urbane, anul II a făcut practică 
în spitale unificate teritoriale, anul 
III — în clinici și în spitale mici, 
anul V a fost renartîzat în dispen
sare medicale rurale din județe 
arondate I.M.F. Tg. Mureș. Analizăm 
acum modalitățile de repartizare a 
externilor după anul IV. vara, la po
liclinici și centre de sănătate. 

fost abordate unele probleme ale co
laborării și cooperării în domeniile 
economic și tehnico-știintific dintre 
România și Canada.

La primire a participat Roman 
Moldovan, președintele Camerei de 
Comerț și Industrie a Republicii So
cialiste România.

Întreprinse
noastră, oaspeții sovietici

!n 
au

In timpul vizitei 
țara 
avut convorbiri la Consiliul Central 
de Control Muncitoresc al Activității 
Economice și Sociale, la conducerea 
Ministerului Industriei Chimice, la 
comitetele județene , Mureș și Pra
hova ale P.C.R., Comitetul munici
pal de partid Gheorghe Gheorghiu- 
Dej.

Membrii delegației au vizitat, de 
asemenea, unități ale industriei chi
mice și obiective social-culturale din 
județele Brăila, Bacău, Mureș, Pra
hova și din municipiul București.

în seara aceleiași zile, delegația a 
părăsit Capitala, lndreptîndu-se spre 
patrie.

a schimburilor și conlucrării româno- 
iordaniene în domeniile învățămîn
tului și pregătirii cadrelor.

★
în aceeași zi, delegația iordaniană 

a vizitat Institutul politehnic, con
servatorul „Ciprian Porumbescu" și 
complexul studențesc „Regie" din 
Capitală.

R. F. Germania Ia București, Erwin 
Wickert, a oferit marți o recepție.

Au participat Vasile Gliga, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne, Constantin Stanciu, adjunct al 
ministrului comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
Ion Gheorghe, prim-vicepreședinte 
al Consiliului popular al municipiu
lui București, Ion Dodu Bălan, vice
președinte al Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, reprezentanți ai 
conducerii unor instituții centrale, 
oameni de știință, artă și cultură.

Au luat parte, de asemenea, șefi de 
misiuni diplomatice acreditați la 
București și alți membri ai corpu
lui diplomatic.

★
Președintele Camerei de Comerț șl 

Industrie a Republicii Populare Bul
garia, Penko Penkov. care a făcut 
o vizită în țara noastră, a părăsit 
marți Capitala.

La plecare, oaspetele a fost salutat 
de Roman Moldovan, președintele 
Camerei de Comerț și Industrie, pre
cum și de Ivan Abagiev, ambasado
rul Bulgariei la București.

★ ■ -A
Președintele Consi’tulttl economic 

al Canadei, Andre „Ftajinauld. care 
face o vizită în tara noastră, a avut, 
în cursul zilei de marți, întrevederi 
cu reprezentanți ai conducerii Mi
nisterului Comerțului Exterior și Co
operării Economice Internaționale, 
Camerei de Comerț ?! Industrie, In
stitutului pentru studierea conjunctu
rii economice internaționale.

★
La Casa municipală de cultură 

din Alba Iulia, în cadrul manifestă
rilor prilejuite de aniversarea primei 
uniri politice a țărilor române sub 
domnia lui Mihai Viteazul si a 2 000 de 
ani de existență a localității Alba 
Iulia a avut Ioc un spectacol omagial 
de poezie contemporană românească 
intitulat „Alba Iulia — vatră de ța
ră", organizat de Uniunea 
lor și Comitetul 
cultură și

Scriitori- 
pentru 

•“ Alba.
județean 

educație socialistă
★

Muzeul de istorie 
București s-au desfășurat,

a mu-leri. la 
nlcipiului . . .
sub genericul „București — reședin
ța voievodului primei uniri — Mihai 
Viteazul", lucrările unei sesiuni ști
ințifice. Comunicările, prezentate de 
cunoscut! istoric), cadre didactice u- 
niversitare, scriitori și muzeografi 
bucureșteni, au pus în relief intere
sante aspecte ale vieții marelui vo
ievod, ale luptei poporului nostru 
pentru neatîrnare șl unitate națio
nală, largul răsunet internațional al 
victoriilor românești din acei ani.

*
Teatrul de stat din Reșița, care 

timp de 4 zile a întreprins un turneu 
artistic in Iugoslavia, s-a reîntors in 
tară.

★
Ansamblul folcloric „Ciobănașul", 

de la Gura Teghii, județul Buzău, a 
plecat marți dimineață în Franța, 
unde va participa la festivalul inter
național de folclor de la Reumond.

Nu-i mai puțin adevărat însă că 
practica în producție a anilor I și II, 
din timpul anului universitar, in- 
tîmpină încă unele greutăți, atit de 
natură obiectivă, cît și subiectivă. 
Din prima categorie aș cita suprapu
nerea în timp și spațiu a acestei for
me de învățămint cu stagiul de ex
ternat al studenților mai mari, ceea 
ce duce la aglomerări. Soluția acestei 
situații cred că o va da construirea 
noii noastre clinici universitare, cu 
1 200 de paturi. în ce privește greu
tățile de ordin subiectiv, mi-aș per

Calitatea învățămîntului 
medical

mite să exprim aici părerea mal 
multor cadre didactice, care conside
ră că tehnica concretă a Îngrijirii 
bolnavului ar putea fi transmisă 
studenților, cu mai bune rezultate, 
de cele mai bune asistente existente 
in clinicile unde fac practică studenții 
decit de medici, care la vremea stu
denției lor n-au primit un aseme
nea bagaj de cunoștințe. A în
văța de la asistente îngrijirea bolna
vilor nu e cîtuși de puțin o coborîre a 
nivelului de cunoștințe, ci, dimpotri
vă, o mai organică integrare a stu
denților tn practica ocrotirii sănătă
ții publice. Tot astfel, vom căuta să 
concentrăm practica de vară a stu
denților din anti I—III tn «pitalele 
«rondate I.M.F.-ulul nostru; tndru-

Un refugiat — ca orice mare ur
gie, sfîrșitul războiului din Coreea 
a surprins pe foarte mulți oameni 
dezrădăcinați din locurile lor — 
așadar, un refugiat s-a repatriat din 
Japonia în orașul natal, Cheson, ca
pitala vechii Coree. Omul căuta cu 
disperare ruinele căminului drag, 
hotărit să Ie găsească In acel vast 
peisaj apocaliptic de gropi și dărî- 
mături. A reușit. Firul Ariadnei l-a 
fost o linie pe care a trasat-o din 
închipuire, pornind de la singurul 
reper care mai rămăsese în picioare. 
Acel reper era Nam-De, poarta de 
acum cinci sute de ani a orașului, 
supraviețuitoare miraculoasă a ur
giilor războiului, a bombardamente
lor sălbatice ale agresorilor.

Cu puțin timp înainte de întoar
cerea refugiatului, tunurile bubuiau 
între munții ce 
înconjoară Che- 
sonul, ca de altfel 
pe toată fișia de 
240 de krn cit 
ține paralela — 
a 38-a — care 
trece de la un 
țărm la celălalt 
al peninsulei. Li
niște era numai 
pe un cerc cu 
raza de 1 500 de 
metri, o minuscu
lă zonă ferită, între două valuri 
de explozii și moarte. în această 
zonă aveau loc tratativele de ar
mistițiu. în iunie 1953, de pe terenul 
ferit de bombe, avea să răzbată 
ordinul de încetare a ostilități
lor, impus agresorilor prin fap
tele de vitejie și dirzenie ale 
armatei populare. Iar numele peti
cului de pămînt a devenit cunoscut 
de Întreaga lume : Panmunjon.

Războiul a lăsat țara nu numai 
fără case, fără drumuri, fără fabr’ci, 
fără ogoare, fără școli, ci și fără 
multe din monumentele milenarei 
sale istorii. Poarta Nam-De din 
Cheson, clădirile armistițiului de 
Ia Panmunjon și poate încă două-trei 
vestigii epuizau, pe atunci, lista 
monumentelor Istorice.

Dar conștiința demnității unuî po
por și venerația marilor fapte ale 
trecutului, ce pot fi fericit oglindite 
de construcții de piatră, nu numai de 
pietre și de construcții depind. Po
porul coreean a dovedit, o dată în 
plus, că flacăra cultului patriotic 
arde cu atit mai multă putere cu cît 
sînt dușmanii mai incăpățînati să o 
stingă. Monumentele pot fi transfor
mate în moloz, dar eposul lor dăinuie 
și se revitalizează. R.P.D. Coreeană 
a renăscut din cenușă într-un ritm 
și cu o eficiență uimitoare. Iar pe 
lingă entuziasmul constructiv în re
facerea e’conomică, poporul coreean 
s-a preocupat, cu aceeași vigoare, de 
istorie. Și așa cum țara are în mod 
radical o nouă înfățișare, în egală 
măsură monumentele istoriei au fost 
localizate, conservate și puse în e- 
vidență cu un respect și cu o emoție 
cărora cu greu le găsești pereche.

Cultul istoriei, componentă impor
tantă a educației revoluționar-patrîo- 
tice, este cinstit prin noile muzee din 
Phenian, Impunătoare prin proporții, 
prin exponate, prin mod de organi
zare : „Muzeul Revoluției" și cel al 
„Victoriilor Militare". Pentru a înțe
lege mai bine dimensiunile acestor 
muzee e de-aj'uns să amintim că una 
din'•ffeeîe 9O';de Săli ale >.,Muzep]uf j 
VțCtririHlor Militare" cuprinde, între 
alțele', ^ncțatâoane de vjuă.țqare, un s 
torpilor, uri bac, piese de artilerie, 
iar alta zeci de tancuri, vedete 
rapide, avioane, toate păstrate In

Însemnări 
DE CĂLĂTORIE 

DIN R. P. D. COREEANĂ

A apărut „Era socialistă" nr. 10/1975

Revista se deschide cu edi
torialul „învățămintele istoriei", 
în continuare sînt publicate ar
ticolele : „Colaborarea economică 
și tehnico-științifică între țările 
membre ale C.A.E.R.", de 
GHEORGHE CRETOIU, „Efi
ciența ramurii industriale in 
perspectiva eficientei întregii e- 
conomii", de VASILE PATILI- 
NEȚ, „Operativitate și inițiativă 
în munca de partid", de GHEOR
GHE PETRESCU, „Problematica 
dezvoltării și dinamica socială", 
de MIHAI BOTEZ, „Ofensiva 
împotriva poluării sonore", de 
ALEXANDRU DARABONT și 
„Dialectica procesului de cunoaș
tere", de MIHNEA GHEOR
GHIU. La rubrica „Consultații" 
este inserat articolul „Solidari
tatea internațională a Partidului

LOTO
Numerele extrage Ia tragerea

EXTRAGEREA I : 23 31 47 86 24
68 76 87 15 43 64 28 

EXTRAGEREA a Il-a : 65 63'54 7
9 57 82 25 6 16 32 72

EXTRAGEREA a IlI-a : 68 38 21
15 32 69 

marea acestor tineri va fi mult mai 
eficientă decît atunci cînd erau dis
persați in toate colțurile țării.

Deși, după cum am arătat, am în
registrat o serie de realizări, con
sider că e cazul ca forurile noas
tre de conducere colectivă universi
tară, Împreună cu Ministerul Edu
cației și învățămîntului, să caute In 
continuare căi și metode noi pentru 
a lega și mai strîns învățămintuî uni
versitar medical de practică, de via
ță. Abordînd aceste probleme cu aju

torul cifrelor, iată citeva aspecte 
care, după părerea mea, merită toată 
atenția. Astfel, 80 la sută dintre ab
solvenții facultăților de medicină ge
nerală sint repartizați la dispensare 
medicale rurale ; 10 1a. sută — la dis
pensarele de întreprindere, servicii 
medical-balneâre, sanatorii etc. ; 10 
la sută sînt reținuți la clinici ca in
terni, pe bază de concurs. Dacă com
parăm aceste dale cu structura ac
tuală — deși considerabil Îmbunătăți
tă — a pregătirii practice a studen
ților de medicină generală, reiese că 
pentru 80 Ia sută pregătirea practică 
are loc in spital, unde rulajul bolna
vilor este relativ lent, și numai 20 Ia 
«ută in dispensarele medicale cu un 
rulaj mare, deci fi o varietate «po

tacte, așa cum au fost capturate de 
ostașii armatei populare. în paralel cu 
sălile afectate documentelor, fotogra
fiilor, tablourilor, adică exponatelor 
clasice, toate principalele evenimen
te istorice sînt reconstituite prin 
diorame în mișcare care folosesc ul
timele tehnici audio-vizuale — foto- 
cinematografia, stereofonia, jocul de 
lumini, machetele mecanizate, e- 
fectele pirotehnice — totul concurînd 
în a produce un efect cu o rară forță 
de sugestie.

Dar capacitatea poporului coreean, 
însuflețit de patriotism și spirit re
voluționar, de a-și venera propria 
istorie poate fi înțeleasă și din 
alte amănunte. Pe lingă clădi
rile impresionante și tehnica mo
dernă. există cultul fragmentelor 
foarte mici de natură, dacă se poate 

spune așa. mer- 
gînd pină la 
brazda de teren 
sau resturile u- 
nei plante, care 
au o anumită 
semnificație sim
bolică. Un pin a 
adăpostit în scor
bura sa un grup 
de ostași, iar 
Inamicul, dintr-o 
sete turbată de 
răzbunare, a se

cerat eu rafale repetate de mi
tralieră trunchiul gros al copacu
lui. După război, tulpina ucisă 
a fost adusă în muzeu. Un alt e- 
xemplu : în vara anului 1939, după 
vestita campanie a „marșului cel 
greu", armata de partizani, con
dusă de tovarășul Kim Ir Sen, a 
trecut din Manciuria în Coreea și 
și-a stabilit taberele în regiunea 
Musan, înscriind, în luptele pur
tate, pagini de vitejie legen
dară. Pe locul fostelor tabere, 
casete mari de sticlă protejează, ca 
într-un muieti înfrățit cu natura, 
locurile unde au fost așezate 
corturi. Iar acolo unde și plantele 
au fost distruse și pămîntul răscolit 
— ca la Sincion — dacă n-a rămas 
decît funingine pe peretele adăpos
turilor sau ziduri deteriorate de 
bombe, funinginea și zidurile ruinate 
au devenit file de istorie. Este un 
respect pentru trecut, străbătut de 
convingerea că nu numai castelele 
cu donjon și tronurile de aur. ci și 
firul de iarbă participă la istorie, 
așa cum atit de frumos spunea poe
tul nostru : „Tot ce mișcă-n țara 
asta, rîul, ramul"...

Un popor care are. Intr-un aseme
nea grad, cultul faptelor eroice 
ale trecutului, mai apropiat sau 
mai depărtat, are cu atit mai 
puternic cultul prezentului — al 
prezentului socialist. Toate aceste 
urme de neșțters ale unor fapte 
de vitejie pentru apărarea ființei na
ționale și a pămîntului sacru al pa
triei. pentru apărarea idealurilor li
bertății și demnității, a dreptului 
poporului de a fi el și numai el 
stăpîn pe propria-! soartă, sînt și 
mai viguros puse în evidență de 
monumentele noi, ale construcție! so
cialiste, pe care le întîlnești la tot 
pasul : fabrici, uzine, universități, 
cartiere moderne de locuințe, toate 
răsărite ca din pămînt. așa cum este 
cazul Ia Phenian, oraș reclădit din 
temelii, într-un timp incredibil de 
scurt. Iar această simbolică îngemă
nare a trecutului de luptă cu pre- 
/ențul. ^revqluțiojiar constituie . una 
Jdijt „cheile" care explică marele pro
gres al Republicii Populare Demo
crate Coreene de astăzi, țară 'socia
listă in plină înflorire.

Sergiu ANDON

Comunist Român cu partidele 
frățești", de CONSTANTIN VA- 
SILIU. Rubrica „Pagini de 
istorie" cuprinde articolele „U- 
nirea țărilor române sub Mi
hai Viteazul", de ȘTEFAN PAS- 
CU și „C. Dobrogeanu-Gherea, 
un eminent teoretician al socia
lismului in România", de DA
MIAN HUREZEANU. Articolul 
„Afișul politic, sinteză a graficii 
militante", de GH. COSMA. for
mează conținutul rubricii „Crea
ția literar-artistică". LAU- 
RENȚIU ȘERBAN semnează 
articolul „Limitele psihanali
zei in explicarea fenomenelor 
sociale", publicat la rubrica „Cu
rente și . idei". Un bogat con
ținut prezintă și rubriciie „Cărți 
și semnificații", „Revista revis
telor", „Cuvîntul cititorilor".

excepțională din 20 mal 1975
EXTRAGEREA a IV-a : 37 33 10

9 29 26
EXTRAGEREA a V-a : 11 85 80

19 49 30
FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI:

1 100 335 lei.

ntă de cazuri, unde cei mai mulți 
studenți vor lucra după terminarea 
facultății. O altă modalitate de abor
dare a structurii învățămîntului me
dical în corelație cu practica ar fi 
compararea ponderii unor discipline 
universitare cu importanța, riscurile 
și volumul pe care-1 ocupă in viața 
medicului de medicină generală. 
Reiese , de exemplu, că un semestru 
pentru obstetrică-ginecologie este in
suficient, cu atit mai mult dacă ne 
gindim că absolvenții noștri vor con
duce case de naștere rurale (mai 
ales în județe unde natalitatea depă
șește media pe țară). Am convinge
rea că Ministerul Sănătății, ca bene
ficiar. ar putea acorda un ajutor 
substanțial tinerilor medici, respec- 
tindu-și mai ferm propria dispoziție, 
dată in urmă cu cîțiva ani, ca absol
ventul să lucreze timp de 6 luni pe 
lîngă un coleg cu experiență mai 
îndelungată din mediul rural.

Medicina, prin conținutul ei, este 
o știință cu vaste implicații ,so* 
ciale. Cadrele didactice și stu
denții care se dedică acestei no
bile profesiuni trebuie să știe să-și 
subordoneze interesele personale in
tereselor societății, ale ocrotirii să
nătății semenilor lor. De aceea, in 
tot ce_ lucrăm, în tot ce concepem și 
realizăm, noțiunilor și tehnicilor me
dicale le alăturăm organic concepția 
științifică, matorialist-dialectică și 
istorică, a partidului nostru, convin 
geri comuniste și sentimente de inau 
umanism — ca laturi esențiale, de • 
finitorii ale viitorilor medici, ale 
viitorilor cetățeni. Pentru ca flecare 
dintre ei să slujeâscă cu abnegație 
mama care naște, muncitorul acci
dentat, bătrînul sau sugarul în su
ferință — omul, poporul cărora s-au 
dedicat și trebuie să li se dedice fără 
rezerve prin însăși profesiunea «- 
leasă.

! FAPTUL 
DIVERS

| Gestul
salvator

Alexandrina Năstae, Infir
mieră la secția pediatrie a spi
talului din Moinești, ieșise din 
schimb. Cînd se îndrepta spre 
poartă, s-a pomenit, netam- 
nesam, cu un papuc in cap. In 
clipa cînd și-a ridicat ochii să 
vadă despre ce-i vorba, a zărit 
un băiețel atirnat peste balco
nul de la etajul al II-lea. In
stinctiv, a întins mîinile. O clipă 
mal tîrziu, a prins copilul in 
brațe, căzind cu el la pămînt. 
Abia cînd și-a revenit, văzind 
în juru-î lume adunată, și-a 
dat seama că, prin gestul ei, 
salvase viața unuia din pacienții 
spitalului. Acum, băiețelul se 
află la părinții săi acasă, vesel 
și sănătos, iar la toamnă, cînd 
se numără „bobocii", va fi și el 
in clasa I.

„Tomis“ 
în cifre

Cititorii noștri au fost infor
mați despre „Tomis", prima navă 
românească de mare tonaj, lan
sată recent la Constanta. Reve
nim cu citeva detalii de un fel 
aparte. Elicea navei cîntăreste 3 
vagoane. Lungimea cabluri
lor electrice este egală cu dis
tanța de la București la Brașov. 
Tuburile care dirijează energia 
ar acoperi distanța București— 
Ploiești. Și, in sfirșit, greutatea 
navei echivalează cu încărcătura 
unui tren numărlnd 1 500 de va
goane. Și tind te gindești că toa
te aceste vagoane plutesc ca o.„ 
lebădă !

Ursul în... 
bucătărie

De la o vreme, pe ulițele satului 
Fedeleșoiu, județul Vilcea, își 
face apariția, plimbîndu-se agale, 
o namilă de urs. Trece pașnic pe 
ulițe, iar unde găsește o poartă 
deschisă intră în curte și nu 
pleacă pînă ce gospodarul nu-1 
dă ceva de mîncare. Dacă se în- 
tirrrolă ca stăpînul să. nu fie a- 
casă, dar a uitat ușa deschisă 
de la bucătărie, cotrobăie prin 
oale și tigăi, de unde zvîntă to
tul. fără mofturi. Sătenii din 
partea locului sint de părere că 
ursului cu pricina i-ar sta mult 
mai bine la grădina zoologică 
din Rm. Vilcea. Ar fi o idee. 
Mai ales că e gata îmblînzit.

Metamorfo-
olo’ffi Jîol mr Isiln «mi
zele

| ceainăriei

ICe-i afară... nu e totdeauna 
„viu și natural înăuntru". O do
vedește și firma „Ceainărie", a-

I
 flata în plin centrul orașului 

Vaslui. La puțin timp de la 
inaugurare, aroma de ceai a fost 
tot mai mult „aburită" de cea

I
a cafelei, drept care sub firma 
„Ceainărie" a mai apărut una : 
„Cafe-har". Apoi, cafeaua a a- 
Itras după sine coniacul, iar co- 

\ niacul — tutunul. Și astfel, in- 
cet-incet. fosta „Ceainărie", ne
prevăzută cu instalație de venti- 

Ilație, s-a transformat într-o bo
degă oarecare. La intrarea in lo
calul (spunefi-i cum vreți) cu

I pricina, se află un panou cu li
tere de-o șchioapă : „Plante me
dicinale. sănătate și vigoare". 
Asta mai lipsea I

I Ca-n
| povestea 

cu ulciorul
’ Electricianul Ion Lăcătuș, de 
Iîa Baza județeană de aprovi

zionare tehnico-materială Bu
zău, își făcuse obiceiul să dea 

Itircoale gheretei de la intrare. 
De cite ori portarul ieșea afară 
să verifice actele de intrare- 
leșire ale camioanelor, I. L.

Isustrăgea cite un buletin de 
identitate lăsat aici de cei care 
intraseră cu treburi, înăuntru.

IDe Ia portar, dădea fuga Ia se
cretariatul unității, unde nu-și 
mai dezlipea ochii de la ștam-

Ipila de ne masă, nînă prindea 
o clipă de neatenție din partea 
celor din jur, dună care o și 
aplica pe cite o adeverință pen- 

Itru cumpărarea de mărfuri în 
rate. Și le cumpăra in contul 
posesorilor... deposedați de bu- 

Iletinele de identitate. Fiind, la 
rindu-i, identificat de miliție, 
va primi o pedeapsă întreagă. 
Nu în rate.

I N-au mai
| gustat 
I mujdeiul...
* Un bucătar (Constantin Ama- 
Iteiasa), un lăcătuș (Cornelia 

Vicol) și un instalator (Ion Croi
torul au avut mare poftă de 

Icîte un pui la ceaun, cu mujdei 
și. firește, cu mămăligută. Și-au 
ales și locul unde să dea iama 
prin orătănii : întreprinderea 

(avicolă Galați. Pentru ca toată 
găinăria lor să nu dea greș, cei 
trei și-au împărțit sarcinile : 

I instalatorul (care lucra la a- 
ceeași întreprindere, fiind „de-al 
casei") a răspuns de recunoaș- 

Iterea terenului : lăcătușul — de 
desferecatul lacătelor ; bucăta
rul — de „valorificarea" culi
nară, Iar cînd s-au văzut în 

(grămadă, au luat la oui cu ne- 
milqita. Mai exact. 170. împăr
țeala „sarcinilor" între cei trei 

Ia fost brusc stopată, cînd a a- 
părut al patrulea : milițianul.

Rubricd redoctoîd de
I Petre POPA

cu sprijinul corespondenților 
• „Scinîeli"
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PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUSESCU
$1 TOVARASA ELENA CEAUSESCU 

ASTEPTATI CU VIU INTERES IN MEXIC
Președintele Luis Echeverria Alvarez l-a primit 

pe consilierul președintelui României
CIUDAD DE MEXICO 20 (Ager

pres). — In legătură cu apropiata 
vizită oficială de prietenie in Mexic 
a președintelui Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, președintele Statelor 
Unite Mexicane, Luis Echeverria 
Alvarez, l-a primit la reședința sa 
din Los Pinos pe Vasile Pungan, 
consilier al președintelui republicii.

Cu acest prilej, acesta a transmis 
din partea președintelui Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu un mesaj cordial de salut 
și cele mai bune urări președintelui

Luis Echeverria Alvarez și soției 
sale, Maria Esther Zuno de Eche
verria. Mulțumind in mod călduros 
pentru mesaj, șeful statului mexican 
a transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu un salut prietenesc, evi
dențiind interesul deosebit cu care 
înalții oaspeți români sînt așteptați 
în Mexic, convingerea că acest eve
niment va marca o nouă etapă în 
dezvoltarea pe multiple planuri a 
relațiilor româno-mexicane.

La primire a fost prezent Dumitru 
C. Mihail, ambasadorul României în 
Statele Unite Mexicane.

Sesiunea Comisiei 
româno-sovietice de

MOSCOVA 20 (Agerpres). — Cores
pondentul nostru transmite : La Mos
cova au început marți lucrările se
siunii a VIII-a a Comisiei intergu- 
vernamentale româno-sovietice de co
laborare economică.

Delegația română este condusă de 
tovarășul Gheorghe Rădulescu, vice- 
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, președintele 
părții române a Comisiei interguver- 
namentale, iar cea sovietică de tova
rășul Mihail Leseciko, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.,

„Un moment tie maximă Important 
in extinderea relațiilor româno-lirazilieim"

Ministrul de externe al Braziliei despre însemnătatea 
apropiatei vizite a președintelui României

BRASILIA 20 — Corespondentul 
nostru transmite : Ministrul de ex
terne al Braziliei, Antonio Azeredo 
da Silveira, a primit, la palatul Ita- 
marati, pe ministrul secretar de stat 
în Ministerul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internaționale, 
Nicolae Ionescu, șeful părții române 
în Comisia mixtă româno-braziliană.

Evocînd bunele relații tradiționale 
dintre cele două țări și popoare, An
tonio Azeredo da Silveira a exprimat

deosebitul Interes și via satisfacție 
cu care este așteptată in Brazilia a- 
propiata vizită a președintelui 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, moment de ma
ximă importanță în dezvoltarea pe 
multiple planuri a legăturilor dintre 
Brazilia și România.

La întrevedere a participat amba
sadorul țării noastre la Brasilia, Ni
colae Ghenea.

LISABONA

Adunarea generală a delegaților Mișcării Forțelor Armate
LISABONA 20 (Agerpres). — La 

Lisabona a avut loc adunarea gene
rală a delegaților Mișcării Forțelor 
Armate, la care a fost analizată evo
luția situației politice din Portugalia 
în perioada care a trecut de la ten
tativa de lovitură de stat de la 
II martie, în perspectiva construirii 
unei societăți noi — informează un 
comunicat oficial dat publicității 
marți.

Analizlnd direcțiile de dezvoltare 
economică a Portugaliei, participan- 
ții au evidențiat necesitatea planifi

Conferința 
partidelor comuniste din 
Europa occidentală asupra 

problemelor agriculturii
.PARIS 20. - Corespondentul nos

tru transmite : Marți au început la 
Paris lucrările Conferinței partidelor 
comuniste din Europa occidentală 
asupra problemelor agriculturii. La 
lucrări participă reprezentanți ai 
partidelor comuniste din Austria, 
Belgia, Danemarca, Elveția, Finlan
da, Franța, R. F. Germania, Italia, 
Luxemburg, Portugalia, Spania.

Ținerea acestei reuniuni, care are 
drept obiect definirea unor acțiuni 
comune ale țărănimii din Europa oc
cidentală, a fost hotărîtă In luna ia
nuarie 1974, la Bruxelles, cu prilejul 
Conferinței partidelor comuniste din 
țările Pieței comune.

cării economiei naționale și folosirii 
în acest sens a inițiativei oamenilor 
muncii. Adunarea a relevat că Miș
carea Forțelor Armate trebuie să 
dezvolte permanent legăturile direc
te cu toate organizațiile care asi
gură participarea populației la pro
cesul revoluționar.

La adunare a luat cuvîntul pre
ședintele republicii, Costa Gomes.

Participanții au aprobat constitui
rea unui tribunal revoluționar în
sărcinat cu judecarea foștilor 
membri ai poliției secrete (P.I.D.E.) 
și ai instituțiilor paramilitare ale 
vechiului regim dictatorial, precum 
și a persoanelor implicate în tenta
tivele contrarevoluționare.

0 hotârîre a Consiliului 
Central Palestinean

DAMASC 20 (Agerpres), — Marți 
s-au încheiat la Damasc lucrările 
Consiliului Central Palestinean. A- 
genția M.E.N. anunță că, în' cadrul 
reuniunii, s-a hotărît amînarea în
trunirii Consiliului Național Pales
tinean pînă la sfîrșitul lui iulie sau 
începutul lui august, datorită reu
niunii arabe la nivel înalt și întîl- 
nirii de la Salzburg dintre președin
tele Sadat și președintele Ford. A 
fost, de asemenea, audiat un raport 
al lui Yasser Arafat.

Legalizarea Partidului 
Avangarda Populară 

din Costa Rica
SAN JOSE 20 (Agerpres). — Adu

narea Legislativă din Costa Rica a 
hotărît legalizarea Partidului Avan
garda Populară (comunist) — anunță 
agenția Prensa Latina. Secretarul 
general al C.C. al P.A.P.. Manuel 
Mora Valverde, a evidențiat că a- 
ceastă măsură semnifică aprobarea 
voinței majoritare a poporului de 
către puterea legislativă. De acum 
înainte, a spus el, comuniștii vor pu
tea să participe în mod plenar la ac
tivitățile politice ale țării.

CAIRO

Vizita în Austria 

a ministrului apărării 
naționale al României

VIENA 20 — Corespondentul nos
tru transmite : Ministrul apărării na
ționale al Republicii Socialiste Româ
nia, general de armată Ion Ioniță, 
a sosit, marți, la Viena într-o 
vizită oficială la invitația ministru
lui federal al apărării al Republicii 
Austria, Karl Luetgendorf. Pe aero
portul Schwechat, oaspetele român a 
fost intîmpinat de ministrul federal 
al apărării al Republicii Austria, de 
generali și ofițeri superiori ai ar
matei austriece. Au fost, de aseme
nea, prezenți ambasadorul României 
la Viena, Dumitru Aninoiu, și ata
șatul militar al țării noastre la Vie
na, colonel Mircea Beghegeanu.

In aceeași zi, la Viena a avut Ioc 
o întrevedere între cei doi miniștri 
ai apărării.

★
La plecarea din București, au fost 

prezenți generalul colonel Ion Co- 
man, prim-adjunct al ministrului 
apărării naționale și șef al Marelui 
Stat Major, alți reprezentanți ai 
conducerii ministerului, generali și 
ofițeri superiori.

Au fost de față, de asemenea, dr. 
Werner Sautter, ambasadorul Aus
triei în România, membri ai amba
sadei, precum și atașați militari 
acreditați la București.

interguvernamentale 
colaborare economică 

președintele părții sovietice a comi
siei.

In cursul lucrărilor sesiunii, care se 
desfășoară într-o atmosferă priete
nească, de înțelegere reciprocă, cele 
două părți analizează stadiul îndepli
nirii recomandărilor și hotărîrilor se
siunii precedente a comisiei și exa
minează probleme ale dezvoltării in 
continuare a relațiilor de colaborare 
economică dintre Republica Socialistă 
România și Uniunea Republicilor So
vietice Socialiste, în diferite domenii 
de interes reciproc.

Dezvoltarea colaborării 
între România 
și O.N.U.D.L

VIENA 20. — Corespondentul
nostru transmite : Președintele Con
siliului Național pentru Știință și 
Tehnologie, prof. Ioan Ursu, care 
face o vizită oficială în Austria la 
invitația ministrului federal pentru 
știință și cercetare, a avut o întîl- 
nire cu directorul executiv al O<N.U. 
pentru Dezvoltare Industrială, Ab
del Rahman Khanel.

In cursul întrevederii, la care a 
luat parte ambasadorul României la 
Viena, Dumitru Aninoiu, reprezen
tantul permanent al țării noastre la 
O.N.U.D.L, au fost abordate pro
bleme privitoare la activitățile des
fășurate de această organizație în 
vederea stimulării industrializării 
țărilor în curs de dezvoltare, subli- 
niindu-se rolul important al științei 
în sprijinirea eforturilor de dezvol
tare economică a acestor țări. Expri- 
mîndu-se, de ambele părți, satisfac
ția pentru colaborarea fructuoasă ce 
se dezvoltă între România și 
O.N.U.D.L, au fost examinate o se
rie de căi și mijloace concrete me
nite să ducă la extinderea și intenr 
sificarea în continuare a raporturi
lor de colaborare între România și 
această organizație internațională.

Subvențiile electorale ale companiei 
„Gulf Oil“ în Coreea de sud 

Dezvăluiri în fața unei subcomisii a Senatului S.U.A.

WASHINGTON 20 (Agerpres). — 
După cum s-a mai anunțat, compa
nia petrolieră nord-americană „Gulf 
Oil" a „contribuit" cu 4 milioane de 
dolari la sprijinirea campaniilor elec
torale din 1966 și 1970 ale partidului 
de guvemămint sud-coreean, care 
se autointitulează „Partidul Demo
crat Republican" și este gruparea po
litică a actualului dictator de la 
Seul, Pak Cijan Hi, și a sprijinite-,,, 
rilor săi.

După cum a relevat Robert Dor- 
say, președintele firmei americane, 
în fața subcomisiei Senatului S.U.A. 
pentru probleme privind activitatea 
societăților multinaționale, acest dar 
n-a fost cîtuși de puțin dezinteresat, 
el avînd scopul de a asigura bună
voința negociată a autorităților sud- 
coreene în vederea menținerii im

portantelor investiții ale firmei In 
Coreea de sud. Ținînd seama de na
tura regimului sud-coreean, apare 
evident că această tranzacție a avut 
loc pe spezele populației sud-coree- 
ne, ale cărei interese sînt sistematic 
încălcate de guvernanții de la Seul. 
După cum relevă agenția France 
Presse, mărturia reprezentantului 
lui „Gulf 011“ a survenit într-o pe
rioadă în care în cercurile politice 
liberale din S.U.A. se fac tot mai des 
auzije critici Ia adresa președintelui 
sud-coreean.

agențiile
REUNIUNEA COMISIEI TRIPARTITE ALGERIA-IRAK-IRAN

ALGER 20 — Corespondentul A- 
gerpres transmite : Marți, Comisia 
tripartită Algeria—Irak—Iran, la ni
velul miniștrilor afacerilor externe, 
și-a încheiat lucrările în capitala al
geriană prin semnarea documentelor 
acestei a treia faze a acordului de la 
Alger.

Potrivit unui comunicat comun dat 
publicității, au fost trecute în re
vistă rezultatele lucrărilor celor trei 
comisii instituite prin protocolul de 
la Teheran privind demarcarea 
frontierei terestre și delimitarea 
frontierei fluviale, precum și stabi
lirea unui control strict și eficace la 
frontiera irako-iraniană. Miniștrii au 
constatat că lucrările comitetelor 
s-au desfășurat, în toate etapele, în
tr-o atmosferă plină de înțelegere, 
de cooperare și în spiritul Acordu
lui de la Alger, ceea ce a permis

acestor comitete să ajungă la rezul
tatele Scontate și să-și îndeplinească 
misiunea lor în cele mai bune con
diții.

In cursul reuniunii, miniștrii au 
hotărît crearea unui comitet însăr
cinat cu elaborarea documentelor de
finitive sub formă de tratat și pro
tocoale, care vor încorona lucrările 
comisiei ministeriale tripartite. A- 
cest comitet se va reuni succesiv la 
Alger, Teheran și Bagdad. Miniștrii 
și-au exprimat profunda lor satis
facție de a vedea astfel acordul de 
la Alger aplicat într-o manieră rapi
dă și fidelă și de a constata voința 
sinceră a celor două țări frățești de 
a instaura între ele relații fructuoa
se, care vor restabili încrederea în 
raporturile lor tradiționale și vor 
întări cooperarea între cele două po
poare.

Protocol comercial ro- 
mâno-ungar. Cu prilejuI se3iu* 
nii Comisiei mixte de comerț exte
rior româno-ungare, la 20 mai a.c. 
a fost semnat, la Budapesta, protoco
lul privind intensificarea schimburi
lor de mărfuri dintre România și 
Ungaria. Protocolul a fost semnat de 
Marin Trăistaru, adjunct al minis
trului comerțului exterior și coope
rării economice internaționale, și de 
Jeno Tordai, adjunct al ministrului 
comerțului exterior.

Ambasadorul României Ia 
Paris Constantin Flitan, a orga
nizat în saloanele ambasadei o in- 
tîlnire de lucru la care au partici
pat NorbeH Segard, ministrul fran
cez al comerțului exterior, pre-

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:
BRUXELLES

Canalul Suez în preajma 
redeschiderii

Blocat de aproape 
opt ani. ca urmare a 
conflictului din Orien
tul Mijlociu, Canalul 
Suez se află în preaj
ma unui eveniment de 
importanță deosebită: 
la 5 iunie, potrivit ho- 
tărîrii anunțate în ur
mă cu două luni de 
președintele Anwar El 
Sadat, renumita cale 
de apă, care leagă 
Marea Mediterană de 
Marea Roșie, urmea
ză să fie redeschisă 
traficului internațio
nal. în vederea aces
tui eveniment, admi
nistrația canalului, cu 
sprijinul nemijlocit al 
forurilor de conducere 
ale țării, desfășoară in 
aceste zile o vastă ac
tivitate de pregătire. 
De curînd a început 
evacuarea celor 14 
nave străine blocate 
în lacurile Amare și 
lacul Timsah din 
1967, ultima opera
țiune tehnică înain
tea deschiderii oficia
le a canalului. La 7 
mai au fost scoase din 
zonă primele două 
vase — „Muenster-

land“ și „Nordwind “
— prilejuind manifes
tări de vie satisfacție 
din partea populației, 
care apreciază aceasta 
ca un nou pas în ac
țiunea de normaliza
re a vieții în regiuni
le afectate de război. 
„Cele două nave — 
relata agenția M.E.N.
— au străbătut dis
tanța de 90 km pînă 
la Port Said în acla
mațiile soldaților egip
teni și însoțite de 
șuierul sirenelor de 
pe remorchere". Două 
zile mai tîrziu, 
din Lacurile Amare 
au plecat alte două 
nave, care au ajuns, 
de asemenea, cu bine 
la Port Said. întrea
ga operație urmează 
să Se încheie pînă la 
24 mai.

Concomitent cu pre
gătirile legate de re
deschiderea canalului, 
autoritățile egiptene 
manifestă o preocu
pare deosebită pentru 
înaintarea în ritm ra
pid a procesului de 
normalizare a vieții 
în localitățile limi

trofe. Astfel, ca urma
re a sprijinului acor
dat de stat, de la în
cetarea ostilităților 
circa 600 000 de cetă
țeni s-au întors la ca
sele lor ; numeroase 
școli, instituții. între
prinderi (printre care 
rafinăriile de la Suez) 
au fost redeschise ; 
sute de case au fost 
reparate. A început 
construirea unor noi 
cartiere de locuințe la 
Port Said, Ismailia și 
Suez. Cartierul Fey- 
sal din Suez va fi 
inaugurat cu prilejul 
festivităților de la 5 
iunie.

Pe bună dreptate se 
apreciază aici că des
chiderea Canalului 
Suez are valoare de 
simbol, fiind o nouă 
mărturie a dorinței de 
pace a poporului e- 
giptean și un imbold 
pentru continuarea e- 
forturilor tuturor po
poarelor in vederea 
realizării unei regle
mentări politice in 
Orientul Mijlociu.

Nicolae N. LUPU

Piața comună și aprecierile 
„grupului de reflecție"

La începutul anului 
1974, Comisia executi
vă a Pieței comune a 
însărcinat un grup de 
experți provenind din 
diferite domenii știin
țifice — economiști, 
juriști, sociologi — să 
elaboreze un studiu 
privind proiectata „U- 
niune economică și 
monetară" (U.E.M.) a 
celor nouă state mem
bre ale Comunității E- 
conomice Europene. 
(C.E.E. - Piața co
mună).

Ajuns la capătul 
drumului, „Grupul de 
reflecție" — ,cum a 
fost denumit — a în
tocmit un voluminos 
raport pe care l-a 
Înaintat recent co
misiei.

Constatările „Grupu
lui" nu sînt cîtuși de 
puțin pozitive. Rapor
tul prezentat de ex
perți este de natură 
să-i dezamăgească pe 
adepții ideii de uni
tate economică și 
monetară, cu orice

preț, a celor nouă 
țări, cît și pe aceia 
care sperau în concre
tizarea ei, fie chiar și 
la finele deceniului 
actual: „Europa celor 
nouă — arată autorii
— nu este, în prezent, 
mai avansată pe calea 
uniunii economice și 
monetare decit era în 
1969. Politicile econo
mice și monetare 
ale țărilor membre 
n-au fost nicioda
tă,' în decursul ul
timului secol, mai dis
cordante și mai diver
gente decit astăzi".

în 1969 se decidea
— arată raportul — 
crearea U.E.M. In 
cursul viitorilor zece 
ani, fără a avea mă
car o idee precisă 
despre ceea ce se ur
mărea prin aceasta. 
Totul s-a petrecut ca 
și cum guvernele se 
angajau într-o afacere 
cu convingerea că ar 
fi suficient să se 
decreteze formarea 
U.E.M. pentru ca a- 
ceasta să se transfor

me în realitate în 
cîțiva ani.

Mergînd mai depar
te, „grupul de reflec
ție" pune în evidență 
stadii similare de „e- 
voluție" și în alte do
menii. Politica agri
colă comună este și 
ea considerată de au
torii raportului ca 
aflîndu-se într-o stare 
de criză. Autorii ra
portului se mulțu
mesc cu aceste con
statări, fără a încerca 
însă o explicație in 
profunzime a situației 
la care s-a ajuns. 
Din întregul conținut 
al raportului reiese 
însă clar că nerealiza- 
rea proiectelor amin
tite se datorează toc
mai caracterului lor 
nerealist, faptului că 
nu au ținut seama de 
realități istorice, so
ciale și economice pe 
care însăși viața le 
dovedește că sînt ine
luctabile.

N. POPESCU- 
BOGDANEȘTI

hanoi Adunarea solemnă 
cu prilejul celei de-a 85-a aniversări 

a președintelui Ho Și Min
HANOI 20 (Agerpres). — La Ha

noi a avut loc în seara de 19 mai o 
adunare solemnă, marcînd cea de-a 
85-a aniversare a zilei de naștere a 
președintelui Ho Și Min. In tribuna 
de onoare au luat loc Ton Duc 
Thang, președintele R. D. Vietnam, 
Nguyen Luong Bang, vicepreședin
tele R. D. Vietnam, Le Duan, prim- 
secretar al C.C. al Partidului celor 
ce Muncesc din Vietnam, Truong 
Chinh, președintele Comitetului per
manent al Adunării Naționale a 
R. D. Vietnam, Fam Van Dong, pri
mul ministru al Consiliului de Mi
niștri al R. D. Vietnam, Vo Nguyen 
Giap, viceprim-ministru. ministrul 
apărării naționale al R. D. Vietnam, 
Nguyen Duy Trinh, viceprim-minis
tru, ministrul afacerilor externe al 
R. D. Vietnam, și alți conducători.

Deschizînd adunarea, primul mi
nistru Fam Van Dong a relevat con
dițiile de entuziasm general în care 
ea are loc, generat de victoria 
obținută de întreaga națiune vietna
meză. în alocuțiunea sa. vorbitorul 
a subliniat că recomandarea pre
ședintelui Ho Și Min privind desfă
șurarea războiului de rezistență îm
potriva agresiunii străine pînă la 
victoria totală a fost realizată cu 
succes.

în continuare, a luat cuvîntul 
Truong Chinh. Evocînd meritele și 
personalitatea președintelui Ho Și 
Min, vorbitorul a spus că în istoria 
națională a Vietnamului, în general, 
și în Istoria revoluției vietnameze, 
în special, Ho Și Min a fost cel mai 
mare conducător al clasei munci
toare, poporului și națiunii din 
Vietnam. Cel mai mare merit pe 
care l-a avut președintele Ho Și 
Min pentru revoluția vietnameză, a 
spus Truong Chinh, a fost că el a 
aplicat într-o manieră creatoare 
marxism-leninismul la condițiile con

crete ale țării și a trasat poporului 
calea revoluționară pe care să o ur
meze. Vorbitorul a subliniat apoi ro
lul de mare importantă pe care l-a 
avut președintele Ho Și Min în con
ducerea revoluției vietnameze și în 
organizarea maselor și a forțelor ar
mate populare. Referindu-se la suc
cesele obținute în construcția socia
listă în R. D. Vietnam, el a relevat, 
totodată, importanța ajutorului acor
dat de țările socialiste și a sprijinu
lui manifestat de întreaga omenire 
progresistă față de cauza dreaptă a 
poporului vietnamez.

★
în aceeași zi, în Saigon „Orașul 

Ho Și Min", într-o atmosferă la fel 
de sărbătorească, evenimentul a fost 
marcat prin expoziții, filme, mani
festări artistice și sportive și distri
buirea de literatură consacrată 
Întemeietorului Partidului celor ce 
Muncesc din Vietnam și al mișcării 
de eliberare vietnameze.

★
SAIGON „ORAȘUL HO ȘI MIN" 

20 (Agerpres). — Procesul normaliză
rii vieții populației din oraș a conti
nuat să se consolideze neîntrerupt in 
ultimele zile și. la trei săptămini de 
la eliberare, în fiecare dimineață, ma
gazinele se deschid cu regularitate la 
ora stabilită. Pe rîul Saigon se de
plasează numeroase nave și ambar
cațiuni de diferite mărimi și desti
nații, iar copiii se îndreaptă spre 
școli.

Numărul din 19 mai al ziarului 
„Saigonul Eliberat" conține o dispo
ziție a Comitetului administrativ 
militar prin care se acordă priorita
te în obținerea de locuințe muncito
rilor cu mulți copii, precum și un 
avertisment împotriva creșterii ne
controlate a prețurilor produselor 
alimentare.

LAOS: O declarație a Guvernului 
Provizoriu de Uniune Naționala
VIENTIANE 20 (Agerpres). — Gu

vernul Provizoriu de Uniune Națio
nală al Laosului a dat publicității 
o declarație în care își reafirmă 
hotărîrea de a continua să îndepli
nească prevederile Acordului de la 
Vientiane și programul politic in 18 
puncte, relatează agenția de presă a 
forțelor patriotice laoțiene.

Subliniind prevederile privind ga
rantarea libertăților și drepturilor 
democratice ale poporului conținute 
in Acordul șl protocolul de la Vien
tiane, declarația arată că guvernul 
consideră juste recentele manifesta
ții populare în cadrul cărora s-a ce
rut îndepărtarea reprezentanților 
forțelor reacționare potrivnici in
staurării definitive a păcii și a în
țelegerii naționale. Se arată, totoda
tă, că guvernul se angajează să ia 
măsurile adecvate pentru a satisface 
revendicările îndreptățite formulate 
in cadrul acestor manifestații. De 
asemenea, guvernul se angajează să 
protejeze ocupațiile legale ale tutu
ror cetățenilor și rezidenților străini 
din Laos.

Un număr de 21 de organizații <Se 
masă și profesionale din zonele ad

ministrate de partea de la Vientia
ne — printre care Federația mun
citorilor laoțieni, Federația instituto
rilor și cea a studenților — au dat 
publicității declarații de sprijin față 
de Guvernul Provizoriu de Uniune 
Națională și Consiliul Politic de Coa
liție Națională.

Tailanda va revizui toate 

acordurile cu S.U.A.
BANGKOK 20 (Agerpres). — Gu

vernul Tailandei s-a pronunțat 
marți în favoarea revizuirii tuturor 
acordurilor cu Statele Unite. în a- 
cest sens, cabinetul de la Bangkok 
a aprobat propunerile făcute de mi
nistrul său de externe. Printre a- 
cordurile existente, agenția France 
Presse menționează acordul de coo
perare economică și tehnică și a- 
cordul . din 1950 cu privire la asis
tența militară. Cabinetul tailandez a 
însărcinat toate organismele guver
namentale de resort să treacă la re
vizuirea acordurilor amintite.

de presă transmit:
ședinți, directori generali ai unor 
importante firme franceze, precum, și 
reprezentanți ai Președinției Consi
liului de Miniștri și ai Ministerului de 
Externe. S-a trecut în revistă sta
diul actual al relațiilor economice 
româno-franceze și s-a evidențiat 
dorința comună de a le dezvolta.

Președintele Austriei, Ru* 
dolf Kirchschlaeger, a sosit la Var
șovia, unde a început convorbirile 
cu Henryk Jablonski, președintele 
Consiliului de Stat al R. P. Polone.

întrevederi sovieto-ame-
ricane. în cursul întîlnirilor de

la Viena, între ministrul de externe 
al U.R.S.S., A. Gromîko, și secreta
rul de stat al S.U.A., H. Kissinger, 
a fost subliniată hotărîrea ambelor 
părți de a urma ferm și pe viitor 
cursul îndreptat spre îmbunătățirea 
și dezvoltarea in continuare a rela
țiilor sovieto-americane în interesul 
popoarelor celor două țări și al con
solidării păcii — se arată în comu
nicatul comun difuzat de agențiile 
T.A.S.S. și U.P.I.

Linie aeriană București-
Tripoli. Ca urmare a convorbiri

TOKIO 20 — Corespondentul 
Agerpres transmite : In marea 
sală „Tokyo-To-Taiikulaan“ a 
avut loc marți, în prezența a 
peste 9 000 de persoane, cel de-al 
șaptelea festival muzical de pri
măvară al ziarului „Akahata", 
organ central al Partidului Co
munist din Japonia. Au fost pre
zenți Sanzo Nosaka, președinte
le C.C. al P.C.J., Satomi Haka- 
mada și Kamejiro Senaga, vice
președinți ai Prezidiului C.C. al 
P.C.J., Tetsuzo Fuwa, șef al se
cretariatului. A fost prezent, de 
asemenea, ambasadorul român 
la Tokio, Nicolae Finanțu. Par
ticipanții la festival au fost sa
lutați de redactorul-șef al zia
rului „Akahata", Tadao Nira- 
sawa.

lor purtate Ia Tripoli de către o de
legație română condusă de Nicolae 
Vereș, ambasadorul țării noastre în 
Republica Arabă Libia, a fost pa
rafat protocolul privind deschiderea 
liniei aeriene regulate București- 
Tripoli, acțiune care se înscrie pe 
linia dezvoltării și diversificării re
lațiilor de cooperare româno-libiene.

VARȘOVIA. — Cu ■prilejul 
împlinirii a 375 de ani de la 
prima unire politică a țărilor 
române, act istoric înfăptuit de 
Mlhai Viteazul, la editura 
„Slask" din Katowice (R.P. Po
lonă) a apărut, intr-un tiraj de 
20 000 de exemplare, o lucrare 
care poartă numele domnului 
român. Volumul este semnat de 
scriitoarea poloneză Danuta Bi- 
enkowska.

tn clădirea Oficiului de turism 
al R.D. Germane din Berlin a 
fost deschisă expoziția turistică 
„Republica Socialistă România 
— următoarea dumneavoastră 
călătorie de vacanță". Sînt pre
zentate imagini cunoscute si în
drăgite de turiștii din R.D.G. 
din regiunile pitorești ale Româ
niei. Pe lingă complexele bal
neare de pe litoralul Mării Ne
gre și stațiunile pentru sportu
rile de iarnă din munți sint pre
zentate o serie de noi obiective 
turistice.

Poporul cubanez a cinstit 
zilele acestea amintirea marelui său 
fiu Jose Marti, revoluționar emi
nent care și-a jertfit viața cu 80 de 
ani în urmă în lupta cu colonialis
mul spaniol. în întreprinderi, insti
tuții și școli au avut loc adunări 
consacrate evocării personalității 
marelui patriot cubanez.

Mexicul și R. D. Vietnam 
au hotărît să stabilească relații di
plomatice la nivel de ambasadă, a 
anunțat la Ciudad de Mexico Emi
lio Rabasa, ministrul mexican al re
lațiilor externe. Guvernele celor 
două țări — a spus el — au luat a- 
ceastă hotărîre convinse că stabili
rea relațiilor diplomatice va con
tribui la extinderea colaborării între 
cele două țări, în beneficiul comu
nității internaționale.

Camera comunelor8 vo,at> 
luni seară, la cererea ministrului de 
interne, Roy Jenkins, prelungirea cu 
încă șase luni a legii privind lupta 
împotriva terorismului. Argumen- 
tîndu-și cererea, Roy Jenkins a a- 
rătat că există indicii potrivit că
rora organizația extremistă Armata 
Republicană Irlandeză (I.R.A.) ar 
putea să-și reia campania de aten
tate cu bombe în Marea Britanie, 
în cazul expirării acordului de în
cetare a focului intervenit în urmă 
cu trei luni în Irlanda de Nord.

Cu prilejul sesiunii co
mune de Ia Dubrovnik a 
Camerei iugoslave pentru promova
rea cooperării economice cu S.U.A. 
și a Consiliului economic america- 
no-iugoslav, la care au luat parte, 
săptămîna trecută, reprezentanți a 
46 de întreprinderi și bănci ameri
cane, precum și reprezentanți a 90 
de întreprinderi iugoslave, s-a con
statat o amplificare considerabilă a 
schimbului de mărfuri dintre cele 
două țări, care in anul 1974 s-a ci
frat la 650 milioane de dolari.

DI PRETUTINDENI
• „ARKTIKA" - IN 

CURSA DE PROBĂ.
Cel mai tînăr vlăstar al flotei 
arctice sovietice, spărgătorul 
de gheață atomic „Arktika‘f, 
execută, în prezent, prima sa 
cursă de încercare în Oceanul 
înghețat de Nord. Lung de 
140 m și lat de 30 m, avînd 
înălțimea unui bloc cu 7 etaje 
și dispunînd de o platformă 
pentru aterizarea elicopterelor, 
„Arktika" este cel mai mare 
spărgător de gheață atomic din 
lume. Cele două reactoare nu
cleare cu care este înzestrată 
imprimă navei o forță de trac
țiune de 1,2—1,5 ori mai mare 
decit cea a predecesorului său, 
spărgătorul de gheață atomic 
„Lenin". Noua navă va fi folo
sită pentru a menține deschisă 
calea navigabilă nordică a 
U.R.S.S.

• CONGRES ÎMPO
TRIVA FUMATULUI.
Varșovia s-a încheiat Congresul 
Comitetului obștesc de comba
tere a fumatului care a lansat 
un apel pentru limitarea și re
nunțarea la acest obicei nociv. 
Cercetările științifice au dove
dit, se spune în apel, că răs- 
pindirea principalelor trei afec
țiuni ale secolului nostru — bo
lile cardiovasculare, inclusiv in
farctul, cancerul și afecțiunile 
pulmonare — sînt, într-un fel 
sau altul, legate de fumat. S-a 
subliniat in mod deosebit nece
sitatea de a se pune în aplicare 
dispozițiile Ministerului Sănă
tății și Asigurărilor Sociale pri
vind interzicerea fumatului în 
localurile publice și în Încăpe
rile în care se lucrează.

• 6 000 KM PE JOS. 
Cetățeanul francez Guy Tou- 
zeau, în vîrstă de 65 de ani, a 
părăsit luni orașul Rovaniemi, 
din nordul Finlandei, cu inten
ția de a parcurge pe jos 
5 900 km pînă în Italia. Ruta sa 
duce din Finlanda în Suedia, 
Danemarca, R.F.G., Olanda, 
Belgia, Franța și Italia pînă la 
Roma. Țelul acestei călătorii pe 
jos este de a cunoaște mai bine 
popoarele acestor țări europene.

• CONTROL CAR
DIAC PERMANENT. ° 
firmă americană a fabricat o 
brățară în care se află un apa
rat extrem de sensibil, acționat 
de baterii, pentru controlul per
manent al pulsului. Cînd acesta 
își schimbă ritmul, un sistem 
automat dă alarma. în afara 
compartimentelor în care sint 
montate aceste aparate electro
nice, brățara mai are un com
partiment pentru păstrarea 
unor pilule tonifiante.

• ODISEEA CĂMILE
LOR AUSTRALIENE. Cres- 
cătorii de cămile din Arabia 
Saudită intenționează de mal 
multă vreme să îmbunătățeas
că rasa indigenă a acestor „co
răbii âle deșertului". Vizionînd 
recent un . documentar despre 
cămilele sălbatice din Austra
lia, ei au hotărît să importe în 
acest scop un număr de exem
plare din cel de-al cincilea con
tinent. Cămilele in cauză nu 
sînt originare din Australia. 
Ele sînt urmașe ale celor care 
acum 100 ele ani au fost impor
tate din Arabia Saudită și lă
sate în libertate în deșertul 
australian, unde se pare că au 
găsit condiții care le-au priit. 
Acum ele vor parcurge calea 
inversă pentru a transmite su
ratelor lor calitățile dobîndite 
între timp, respectiv o rezisten
ță și viteză sporite.

• SILICOZA IN ANTI
CHITATE. încă acum 3 000 
de ani, oamenii sufereau de 
arterioscleroză și silicoză. La 
această concluzie au ajuns di
feriți savanți care au examinat, 
folosind metode dintre cele mai 
moderne, mumii egiptene. An
ticii suferinzi de silicoză nu au 
contractat această boală în 
mine. Trebuie presupus că ni
sipul, inhalat în timpul campa
niilor militare desfășurate în 
deșert, a dus la apariția acestei 
maladii.

• ENIGMA ESCHI
MOȘILOR BLONZI. Un 
istoric american, M. Stephen
son, a descoperit, în nordul Ca
nadei, un trib de eschimoși ai 
cărui membri au păr blond. 
Tribul trăiește în Arctica, în re
giunea vărsării fluviului Mac
kenzie. Oamenii de știință pre
supun că ei sint urmași ai vi
kingilor care, acum un mileniu, 
au venit din Groenlanda, stabi- 
lindu-se în această regiune 
nordică a continentului ameri
can.

•„RĂZBUNAREA" 
PESCARULUI. Năvodul u- 
nui pescar sud-african s-a prins 
de un cablu submarin și s-a 
rupt. Supărat de pierderea su
ferită, pescarul a tăiat cablul. 
Rezultatul : timp de 50 de ore 
legăturile telefonice și telex' 
transoceanice ale Republicii 
Sud-Africane au fost între
rupte.

• PROCES ÎN RĂZ
BOIUL CONCURENȚEI. 
Guvernul american a deschis 
luni unul dintre cele mai mari 
pro6e.se din istoria aplicării le
gislației antitrust a S.U.A. De 
data aceasta, partea inculpată 
este cunoscuta firmă construc
toare de calculatoare electroni
ce „International Business 
Machines" (I.B.M.), acuzată de 
eliminarea de pe piața compu- 
terilor a altor două companii 
americane, respectiv „General 
Electric" și „RCA", prin prac
tici incriminate de Legea anti
trust, cum sînt sistemul vînză- 
rilor și cel al stabilirii preturi
lor. De asemenea, I.B.M. s-a 
făcut vinovată, prin aplicarea 
acelorași metode, de instituirea 
unor condiții de piață care au 
făcut imposibilă- lansarea unor 
eventuali competitori.
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