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tn aceste zile de primăvară, un mare număr de locuitori ai 
satelor și orașelor participă la acțiunile de muncă patriotică ini
țiate de consiliile populare pentru buna gospodărire și înfrumu
sețare a localităților. Astfel, in județele Bacău, Neamț. Vaslui și 
Vrancea, bilanțurile întocmite pentru primele patru luni arată că 
valoarea lucrărilor edilitar-gospodărești se ridică la peste 100 
milioane Iei. Alături de constructori, cetățenii au lucrat la con
struirea a numeroase obiective social-culturale și a unor drumuri, 
la amenajarea de baze sportive, parcuri și spații verzi, la planta
rea pomilor, arbuștilor și florilor.

In județul Galați, la acțiunile de tnuncă patriotică sint antre
nați un mare număr de tineri. Ei au împădurit in această primă
vară 110 ha de teren din fondul silvic și au realizat protejarea 
prin îndiguiri a unei suprafețe de 230 ha teren agricol. De ase
menea, ei au colectat și expediat oțelăriilor peste 200 tone deșeuri 
metalice. Intre acțiunile tineretului gălâțean se înscrie și deschi
derea, în zona confluenței Șiretului cu Dunărea, a unui șantier 
arheologic, unde un mare număr de elevi și tineri din întreprin
derile și instituțiile orașului lucrează sub îndrumarea specialiș
tilor Muzeului județean de istorie.

Noi fi însemnate succese
Veștile din întreaga (ară anunță noi și însemnate succese 

obținute de oamenii muncii în cinstea aniversării partidului.
La Termocentrala de la Ișalnița, de unde a pornit chemarea 

la întrecere către toate unitățile de profil din (ară. s-a înregistrat 
al 90-lea milion kWh energie electrică peste planul la zi. Din 
minele bazinului carbonifer Voivozi s-au extras suplimentar mai 
mult de 25 000 tone cărbune și însemnate cantități de minereuri 
bituminoase, sporuri obținute in cea mai mare parte ca urmar 
a creșterii productivității muncii, prin extinderea mecanizării lu
crărilor in abataje și a tehnologiilor de mare randament. Uni
tățile industriei de specialitate din județul Timiș au livrat «upl:- 
mentar șantierelor perie 350 000 blocuri de zidărie. 12 000 mp 
plăci de faianță, un mare număr de țigle, cahle și alte materiale 
de construcții. De la Întreprinderea pentru mecanizarea agri
culturii și industriei alimentare — Arad au fost expediate. îna
inte de termen, o serie de utilaje destinate zootehniei și siste
melor de irigații. Cimentiștii de la Combinatul din Birsești au 
fabricat, peste prevederile de plan, ca rezultat al atingerii mai 
devreme a capacității de producție proiectate la noile linii teh
nologice și mai bunei folosiri a celorlalte instalații, o cantitate 
de ciment din care se pot executa prefabricate din beton pentru 
aproape 3 000 de apartamente. I.a rindui lor. energeticienii de 
la Porțile de Fier au ridicat la 155 milioane kVVh cantitatea de 
energie livrată in plus sistemului energetic national.

TERMOCENTRALA
GO1ELU, una dintre noilt 
cetăți ale energeticii ro

mânești.

Foto : O. PLECAN

RASPUN5URILE IA ÎNTREBĂRI 
- SOLUȚII CU APLICABILITATE 

IMEDIATA

Preocuparea conducerii între
prinderii mecanice de utilaj mi
nier Baia Mare și a organizației 
U.T.C. pentru perfecționarea 
profesională a cadrelor însumea
ză cîteva modalități distincte, 
deosebit de eficiente pentru 
creșterea continuă a nivelului 
de pregătire al tuturor categori
ilor de muncitori.

Una dintre formele . originale 
care se bucură de participarea 
entuziastă a tinerilor din uzină 
o constituie inițiativa cunoscută 
sub numele de „Maratonul au- 
todepășirii". în ce constă, cum 
se organizează ? Tovarășul loan 
Giurgiu, secretarul comitetului 
U.T.C. pe întreprindere, ne pre
zintă detaliile :

— Concursul nostru se adre
sează, deocamdată, strungarilor, 
dar curînd îl vom organiza și 
pentru alte meserii. El se con
cretizează prin prezentarea la 
gazeta centrală a organizației 
U.T.C. a întrebărilor care con
stituie problemele producției cu
rente și care își așteaptă rezol
varea. Ele .sint stabilite și for
mulate. de asemenea, de către 
inginerii din cadrul organizației 
noastre. Concurenții trebuie să 
găsească soluții care să ducă la 
rezolvarea neajunsurilor, să con
tribuie la găsirea modalităților 
practice pentru optimizarea u- 
nor tehnologii, la creșterea efi
cientei economice. într-un fel 
fiecare răspuns trebuie să fie o 
încercare de inovație, de îmbu
nătățiri tehnologice, de perfec
ționare a organizării producției 
și a muncii.

— Ce rezultate puteți eviden
ția pînă acum ?

— Toate întrebările afișate au 
primit răspunsuri și au oferit 
soluții. Tinerii strungari se do
vedesc deosebit de ingenioși, o- 
ferind rezolvări prompte, idei 
pe baza cărora au fost realizate 
dispozitive de mare productivi
tate.

OLIMPIADA TINERELOR 
STRUNGĂRIȚE

în ultimii ani a crescut 
mai mult numărul fetelor 
industria construcțiilor de
șini. Numai la I.M.F. Sinaia au 
fost încadrate în ultimii doi ani 
peste 200 de absolvente de liceu 
care, prin pregătirea, seriozitatea 
și pasiunea cu care au îmbrăți
șat profesiile din construcțiile de 
mașini, s-au integrat complet și 
ia timp record în exigențele

ritmului și calitățile producție:.
— Olimpiada încheiată recent, 

cu disputarea fazei pe jude- 
informează tovarășul 
Cosma, secretarul 
județean 
a fost 
ediție și 
zele de 
de strungărițe. Este 
de observat că la prima edir.e 
numărul lor a fost de trei ori
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a 
masă

ne
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de-a 
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aproape 
interesant
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2 000
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POLITICA P.C.R
expresie fidelă a intereselor

întregului popor

cw ssorx al ! 
-a.-» K. praxes

il comunist- Asa cum arăta 
rarăsul Ncolae Ceausescu. în 
cursul întregii sale existente 

de peste cinci decenii, in anii 
construcției socialiste, ..partidul 

și-a îndeplinit cu cinste 
r-șiunea ce și-a asumat-o. con- 
riifmri cu succes lupta de trans- 
5'*rmare revoluționară a țării, 
mare? operă de făurire a orin- 
duir-.i socialiste pe pămintul 
Român: e:*.

Act:or.ind în condiții istorice, 
•ror.omice. politice și sociale 
specifice. determinate de inter
ferența și structura anumitor 
forțe și factori obiectivi, parti
dul nostru a căutat și a găsit 
soluții aplicabile și adecvate 
momentului re’.*olutionar res
pectiv. a adoptat in practica 
revoluționară principii izvorite 
cm realități concrete. îmbogă
țind prin aceasta teoria revolu
ționară a socialismului, demon- 
strind atit spiritul viu. dialectic, 
al învățăturii marxiste, cit și 
valabilitatea universală a prin
cipiilor generale ale marxism- 
let: ni =mului. Sub conducerea 
partidului revoluționar al clasei 
muncitoare, țara noastră a par
curs un complex proces revo
luționar de trecere de la o 
orinduire bazată pe inegalitate 
și inechitate, la orinduirea so-

cialistă. de la o lume plină de 
contradicții și contraste, la o 
altă lume care rezolvă și împli
nește idealuri de luptă și aspi
rații seculare, care unifică în
treaga națiune și o mobilizează 
pentru împlinirea acestor idea
luri. întreaga dezvoltare, dia
lectica acestei dezvoltări scot 
in evidență faptul că înfăptui
rea revoluției socialiste, cuce
rirea puterii au constituit doar 
începutul marii opere de ma
terializare a aspirațiilor de li
bertate socială și națională, de 
echitate și bunăstare materială 
și spirituală spre care au năzuit 
și pentru care au luptat trudi
torii de veacuri ai acestor me
leaguri. Realizarea profundelor 
transformări revoluționare in 
baza tehnico-materială, muta
țiile adinei și substanțiale in 
structura societății, în natura 
relațiilor sociale, în modul de a 
gindi si a acționa al oamenilor, 
in modul lor de a fi. aplicarea 
consecventă și deplină a princi
piilor socialismului în toate 
sferele vieții sociale — toate 
etapele acestui vast proces s-au 
desfășurat datorită exercitării

Forța motrice a progresului 
multilateral al societății noastre 
DEMOCRAȚIA

V

ROMULUS LAL

ci un 
viață.

CAMPANIA AGRICOLĂ DE PRIMĂVARĂ

Fiecare oră bună de muncă, folosită din plin la

URGENTAREA 
LUCRĂRILOR DE SEZON
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de corrf. dr.
Ion Florea

— Ță—t Șt fulul pocii!;ft B tu- 
r ceftoriaite sfere ale socie- 
. Df mar rația burgheză. eri- 
ăe largă ar fi ea într-o tară 
alta pe mânui vieții politice, 
poate pătrunde cu adevărat 
Ffera economică a ti ta timp 
■nijloacele de producție, fa- 
ile ți minele rămin în mina 
Incătorilor capitaliști, care 
d asupra modului de folosire 
-.jloacelor materiale și finan-

ul și democrata sir.t. 
punct de vedere, de 

părțit. pentru că asigurarea 
dezvoltării conștiente a socetăp: 
in ansamblu este de necooceput 
in afara creării unui larg cadru 
democratic, de participare efec
tivă a maselor largi populare la 
conducerea vieții economice ș: 
sociale.

Trăsătura esențială * demo
crației socialiste este manifes
tarea ei in toate sectoarele vieții 
sociale, și in primul nnd in do
meniul economic, al conduceri 
nemijlocite de către producătorii 
înșiși a producției materiale, o- 
dată cu luarea in propriile mhni

S . p rioritatea democrației so- 
rialirie față de democrația bur- 
z-.eză se manifestă prin faptul 
că ea are la bază proprietatea 
socialistă asupra bogățiilor ma
teriale. se întemeiază pe egali
tatea reală dintre toți cetățenii, 
pe desființarea oricărei forme de 
exploatare și asuprire, a inegali- 
târti sociale și naționale dintre 
oameni. Producători și proprie- 

in același timp, oamenii 
muncii sint chemați, prin statutul 
lor social, 
contribuție 
cucerea în 
doptate și 
raitatele muncii lor, de modul 
mm sint folosite fondurile ma- 
■ riale și umane ale întregii so
cietăți.

Participarea democratică la

O primăvară pe ca’e n-o putem trăi de- 
eit cu ochi limpezi, cureți.

Si încă Io puterea și rezono-ta ei vie, 
inaită ca un orologiu ce bate cu munți. O 
realitate și un sent meat, totodetă. care — 
nu in cele din urmă — te așează cu fața 
sare istorie. Adică spre tot ceea ce a rodit 
și rodește ocest pămint în forma sa de 
inimă aici, o materializare a în
suși destinului și 
tre carpatice unde 
ra nu este numai 
anotimp, 
nic de 
fascinantă, 
ne 
pe care, 
privi drept și cu 
înainte, ne putem privi 
și in noi inșine, 
trecut ca și în viitor. Și 
formidabil să știi și să simți, 
formidabil să vezi, să 
noști că toate-s acasă, că Dunărea curge 
și Dobrogea-i acolo, se pregătește de vară, 
că Moldova e-n cinste și Ardealul de-ase- 
meneo, că peste tot în cimpie si deal și pe 
munte, in Banat și-n Oltenia, peste tot pa
tria română e-n primăvară, primăvara e- 
acasă și-n calendarul ei avem cuvint și în
semne scumpe inimii noastre. Sinonim cu 
însăși ideea de creație, demers istoric pro
fund ți asumare a inseși istoriei ea spațiu

stării noas- 
primăva- 

un simplu 
suflu puter-
O memorie 

tulburătoare care 
moștenește din adine și 

moștenind-o, putem 
și cu demnitate 

pe noi 
in prezent și 

în viitor. Și e
e

cu-

să-și aducă întreaga 
la conducerea și tra- 
viață a hotărîrilor a- 
dispun liber de re-

conducerea vieții economice și 
sociale stimulează energiile crea
toare aie maselor, contribuie la 
descoperirea de noi rezerve și 
soluții de perfecționare a activi
tăți: productive și obștești, asi
gură condițiile accelerării pro
gresului multilateral al țării. Po
porul. prin participarea la luarea 
deciziilor, la dezbaterea și ela
borarea politicii interne și ex
terne a partidului și statului, de
vine subiect activ al dezvoltării 
sociale, făuritor conștient de is
torie. stăpin deplin pe propriul 
său destin. Democrația socialistă 
amplifică rolul maselor in asi
gurarea progresului societății și 
constituie cadrul organizat al 
manifestării și canalizării ener
giei și voinței lor într-o direc
ție constructivă, deplin ereatoa- 
re, potențind contribuția fiecă
ruia la asigurarea progresului 
societății, a bunăstării și fericirii 
întregului popor. în asigurarea 
participării pe scară largă a cla
sei muncitoare, țărănimii, a ce
lorlalți oameni ai muncii la în
trecerea socialistă, la realizarea 
înainte de termen a cincinalului 
1971—1975. mobilizarea lor pen
tru a face din actualul cincinal 
prilej de afirmare plenară a cu
ceririlor revoluției tehnico-știin- 
țifice un rol important l-au avut 
și îl au, totodată, formele de
mocrației muncitorești și coope-

(Continuare în pag. a III-a)

adine de creație, primăvara, în mai, 
născut Partidul Comunist Român.

Primăvara pomii-nfloresc, primăvara 
născut Partidul Comunist Român.

Sint 55 de ani de atunci, o jubiliară sem
nificație la care viața și munca noastră a- 

.daugă memoria unui lung, neîntrerupt șir de 
lupte și jertfe cu un sacrificiu pe care nu-

s-a

s-a

LIMPEDE
A. I. Zăinescu

mai marii luptători l-au putut da. Dar 
sîntem astăzi unde sîntem, la capătul aces
tor 55 de ani și noi, toți, ca o făgăduință a 
chiar idealurilor cărora ne-am dedicat din 
tot sufletul, respirăm aerul primenitor și pu
ternic al multor împliniri. „Treizeci de Româ
nii într-una singură" — spunea secretarul 
general al partidului, iar în bilanțul acesta, 
cumpănă a trei decenii de muncă, și crea
ție in libertate ți independență, • ți trium-

(Continuare in pag. a IlI-a)

GRIGORE TRAIAN POP

cuprinde 
Frumu- 

româ-

Istoria noastră 
multe frumuseți, 
seți ale sufletului 
nesc, frumuseți ale cugetu
lui, frumuseți ale faptelor. 
Știm foarte mult despre noi. 
dar nu știm tot. în acești ani 
de efervescență creatoare in 
toate domeniile de activitate 
umană, istoria a făcut pași 
giganți in dezvoltarea ei ca 
știință. Cercetările și desco
peririle ultimilor 20 de ani 
au scos la iveală adevăruri 
noi și puternice despre mi
lenara “ istorie a poporului 
nostru, despre istoria de 
lupte pentru apărarea drep
turilor. a libertății, a ființei 
sale naționale, pentru inde
pendență. Nimeni nu ne mai 
poate judeca după falsuri, 
căci dosarul istoriei noastre 
are între coperțile lui atitea 
adevăruri incontestabile in
cit concluzia nu poate fi de- 
ciț una : poporul român este 
unul dintre cele mai vechi și 
mai viteze popoare ale lumii.

Prin punerea în funcțiune în 
urmă cu doi ani a Întreprin
derii de sticlărie-menaj și 
corpuri de iluminat Dorohoi, 
cîteva sute de tineri au ales 
in locul meseriilor tradițio
nale de pe aceste meleaguri 
meseriile de pictori, gravori, 
creatori. Talentul, originali
tatea cu care cei mai tineri 
sticlari ai țării aleg și de
corează modelele au adus 
foarte repede un bun renume 
produselor de sticlă fabricate 

la Dorohoi

Foto : O. PLECAN

ful însuși al construcției numită om. Răs
timpul din urmă, mai ales, este edificator. 
La imaginea țării-n continuă transforma’-e, 
imaginea de conștiință și simțire a tuturor 
celor ce-i edifică noile trepte vine să argu
menteze un amplu proces : revoluționarea în 
universul însuși al existenței, pregătirea con
tinuă pentru viitor.

E acesta orizontul deschis de 
Congresul al Xl-lea al partidu
lui, ne dă în acest sens conști
ința datoriei și patosul care de
curge de aici programul adoptat 
în. acest mare forum. Cultura și 
arta trec, astfel și mai mult în 
perimetrul unor întinse răspun
deri sociale, iar creația, prin na
tura ei, se revendică de la însăși 
ideea de construcție. Astfel in
cit, sărbătorind jubileul â 55 de 
ani de la crearea partidului, ne 
gîndim, firește, la tot ce-i dato
răm ; și ne gîndim la anii ce vin și 

noastre nu scad cum frumusețea in-datoriile
sași nu scade și nu scad nici bucuriile, cum 
nici setea și patosul de a trăi. Omagiul cel 
mai frumos e de-a ne ști aici și mereu, de-a 
gindi și munci fără preget, ca într-o imensă, 
limpede primăvară.

Primăvara pomii-nfloresc, partidul s-a năs
cut primăvara.

de Dan Tărchilă
unul dintre factorii de civi
lizație europeană pe care a 
apărat-o cu propriul său 
singe.

Aceste gînduri îmi străbat 
inima acum, cind lucrez la o 
piesă de teatru inspirată din 
marea jertfă românească din 
1877—1878. Documentația pe 
care am făcut-o mi-a des
chis porți necunoscute pentru 
m\ne»_ spre înțelegerea mai 
adincă a unor fenomene pri
vitoare la dîrzenia cu care 
am știut, veac după veac, să 
ne păstrăm personalitatea, 
ca popor, apărindu-ne limba, 
apărîndu-ne cugetul, apărin
du-ne sufletul și toate ale 
noastre.

Cercetînd acte și documen
te ale timpului, precum și 
lucrări ale istoricilor, am a- 
l'lat lucruri de-a dreptul ex
traordinare despre viața ro
mânilor din Dobrogea dina
inte de 1877. Stăpînirea oto
mană nu a putut să anihi
leze setea de cultură a popu
lației băștinașe și dorința ei 
de a învăța carte româneas
că. Deși satele românești nu 
aveau școli, țăranii înjghebau 
cite o școală în casa unuia 
dintre ei și chemau să le în
vețe copiii cite un preot sau 
călugăr, sau, si mai adesea, 
cite un „învățător" care izbu
tise să se instruiască el însuși 
pentru a putea preda copii
lor. Fiecare țăran plătea o 
anumită sumă de bani celui 
care învăța pe școlari, asi- 
gunndu-i mijloacele de trai 
numai pentru ca să se pre
dea limba română în satul 
lor. La lecții participau une
ori și oameni în vîrstă, 
care nu apucaseră în copi-

(Continuare în pag. a ll-a)
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MARXISMULUI CREATOR

ACȚIUNE REVOLUȚIONARA 
CONSECVENTĂ, PE PRINCIPIILE

Crearea de către Marx a ma
terialismului dialectic și Istoric, 
a economiei politice științifice și 
a comunismului științific a con
stituit nu numai o veritabilă re
voluție în planul vieții teoretice 
ci a produs, cum o ilustrează is
toria societății, profunde mutații 
în sfera existenței sociale, in 
Viața reală a popoarelor.

Uriașa forță transformatoare a 
operei ^uterului „Manuscriselor 
economico-filosofice*1 din 1844 și 
a „Capitalului", misiunea ei hotă- 
ritoare în schimbarea și trans
formarea istoriei societății ome
nești derivă din însăși structura 
teoriei, din spiritul și metodele 
ei proprii, din caracterul ei con
secvent revoluționar, partinic și 
științific.

împotriva idealismului specu
lativ, a utopismului și a meta
fizicii, preluind critic datele cul
turii și filosofiei anterioare sau • 
ale prezentului nemijlocit. Marx 
a postulat ca principiu funda
mental aii propriei sale concep
ții și al descoperirii adevărului 
despre istorie și om principiul 
unității dialectice dintre practică 
și teorie, al cercetării concret- 
istorice a fenomenelor, ai anali
zei dialectice creatoare a feno
menelor reale in vederea desco
peririi sensului și direcției evo
luției acestora.

încă din 1844 in celebra sa lu
crare „Contribuții la critica fi
losofiei hegeliene a dreptului. 
Introducere". Marx sublinia, dis- 
tanțindu-se de interpretările su
biectiviste ale istoriei, de con
cepțiile care considerau posibili
tatea transformării ca rezultat 
exclusiv al evoluției reprezen
tărilor despre transformare, că 
este sarcina filosofiei ca. odată 
descoperit misterul lumii de 
„dincolo", șă purceadă la desco
perirea misterului lumii de aici, 
la cercetarea cauzelor istorice și 
la descoperirea adevărului aces
tora.

Gindirea lui Myrx se caracte
rizează, în mod esențial, prin 
spirit critic, prin antidogmatis
mul propriu filosofiei revoluțio
nare a clasei muncitoare, prin 
continua ei îmbogățire și dez
voltare pe baza practicii social- 
iștorice. a cunoașterii științifice 
a realității.

Instituirea principiului unității 
teoriei cu istoria, a „criticii ar
melor cu arma criticii" — un 
principiu metodologic definitoriu 
al concepției sale filosofice — 
i-a permis lui Marx descoperi
rea. legilor fundamentale ale 
dezvoltării societății, a legități
lor obiective ale societății capi
taliste și. în același timp, a rolu
lui istoric al proletariatului și a 
necesității obiective a societății 
comuniste. Tocmai 
viziunea lui Marx. 
istoria ulterioară 
comunisnpul era

ale generate de relațiile capita
liste și de construcție a unor 
relații cu „adevărat umane".

Ignorarea acestei trăsături con
duce. inevitabil, la schematism și 
simplism metafizic, la dena
turarea spiritului și moșteni- 

! a operei 
soldează, în 

?i

rii revoluționare 
lui Marx și șe 
planul tacticii și strategiei, 
cu soluții subiectiviste, ana
cronice, în total dezacord cu 
cerințele impuse de practică, de 
viața popoarelor, a națiunilor. 
Ideile fundamentale ale mar
xismului — înlăturarea asupririi 
sociale și naționale și înfăptui
rea societății comuniste — sînt 
intim legate și realizarea lor. 
cum o demonstrează construcția 
societății socialiste și ascensiu
nea mișcării revoluționare con-
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CRONICĂ DE LUPTĂ

Șl
in sala ..modernă" 
de istorie al Tran- 

Cluj-Napoca — 
Nicolae Bălcescu :

JERTFĂ

de aceea, iq 
verificată de 
a societății, 
conceput ca 

„mișegre reală care suprimă 
starea actuală1, ca mișcare a 
maselor populare. în frunte cu 
proletariatul condus de partidul 
său revoluționar, de înlăturare a 
exploatării omului de către om, 
a mizeriei materiale și spiritu-

temporane, este condiționată de 
respectarea fermă a principiului 
clar formulat de Marx. după 
care „Teoria se realizează la un 
popor numai in măsura in care 
ea este realizarea nevoilor lui".

Idealul realizării libertății și 
egalității sociale și naționale — 
constitutiv întregii opere a lui 
Marx — a fost înscris ca stin
dard de luptă al mișcării revo
luționare din România încă din 
cea de-a doua jumătate a seco
lului trecut. El a căpătat dimen
siuni noi in epoca contemporană, 
ca rezultat al înțelegerii pro
funde de către partid a realită
ților social-economice și politice 
specifice acestei lumi și, de a- 
semenea, ca rezultat al aspira
țiilor majore ale poporului nos
tru și a istoriei României.

în condițiile actuale, in con
sonanță cu spiritul marxismului. 
P.C.R. iși aduce propria sa con
tribuție la creșterea prestigiului 
materialismului dialectic și is
toric și a comunismului științi
fic. atit prin politica sa internă, 
materializată in construcția so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate, cit și prin politica sa 
externă.

„înfăptuind revoluția socialis
tă și asigurind edificarea cu 
succes a nuii orinduiri sociale in 
patria noastră — se consemnează 
in Programul partidului —. po
porul român a realizat nu numai 
o măreață operă istorică națio
nală. ci a adus totodată o coatri- 
buție însemnată la lupta forțe
lor revoluționare de pretutin
deni pentru libertate și progres 
social, la cauza inlăririi socialis
mului in lume, la creșterea pres
tigiului și influentei sale asupra 
dezvoltării sociale contempo
rane".

De pe această platformă, care 
dă expresie înțelegerii dialectice

■ raportului dintre general și 
particular, a celui dintre națio
nal și internațional. P.C.R. mili
tează pentru realizarea în lumea 
contemporană a unei noi ordini 
economice și politice, luptă îm
potriva colonialismului și neo- 
colonialismului, pentru asigura
rea dreptului națiunilor la o 
dezvoltare liberă și independen
tă. în conformitate cil propria 
lor voință și cu propriile lor as
pirații, pentru respectarea suve
ranității și independenței în ra
porturile dintre state, a neames
tecului in treburile interne ale 
altor state, a renunțării la forță 
și la amenințarea cu forța, pen
tru raporturi de deplină egali
tate intre state și națiuni.

Istoria noastră națională a e- 
vidențiat că ori de cite ori drep
turile suverane ale națiunii sînt 
încălcate este amenințată însăși 
pacea popoarelor și libera lor 
dezvoltare, că se frinează pro
gresul general al societății. Toc
mai de aceea, partidul nostru 
consideră. împotriva teoriilor 
„mondialiste". a nihilismului na
țional. a naționalismului și cos
mopolitismului. că națiunea în 
general și națiunea socialistă nu 
și-au epuizat rolul lor istoric ; 
că națiunea, cum arăta încă o 
dată tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la recentul Congres al Uniunii 
Generale a Sindicatelor, este 
factor determinant al progresu
lui contemporan.

Omagiul pe care poporul nos
tru. împreună cu întreaga lume 
muncitoare, îl aduce lui Marx 
este însăși construcția revolu
ționară pe care o realizează, ho- 
tărirea lui - de a împlini neabă
tut. sub conducerea partidului, 
idealul suprem al marxismului : 
realizarea societății socialiste și 
a comunismului.

Conf. univ. dr. 
GH. AL. CAZAN

NehoiuZ, tinăra așezare urbani de pe Valea Buzăului 
Foto : V. RANGA

Setea de carte românească
(Urmare din pag. I)

lărie să învețe carte. Atit de 
puternică era dorința de a 
se păstra in permanență in
strucția copiilor, incit a- 
tunci cind nu se găseau în
vățători, se „imprumutau**. 
Și, fapt extraordinar, se cu
noaște un caz in care ță
ranii unui sat, neavind pe 
cineva să-i invețe pe copii, 
și. probabil, negăsind pe ni
căieri, au furat pur și sim
plu un învățător de peste 
Dunăre și l-au adus la ei! Nu

am găsit amănunte in 
gătură cu acest „furt", 
mi se pare că gestul 
unul dintre cele mai inte
resante, oglindind cu priso
sință ce însemnau aici cugetul 
și simțirea românească. Ac
tele vremii mai vorbesc și 
despre alte aspecte demne 
de luat in seamă. Așa, de 
pildă, bulgarii și turcii, cind 
se intilneau pentru tranzac
ții negustorești, se înțele
geau vorbind românește. 
Limba română era limba 
Dobrogei.

te- 
dar 
este

La Intrarea 
a Muzeului 
silvaniei din 
cuvintele lui 
„Istoria nu trebuie să fie doar
un șir de oameni, intimplări, po
litice sau militare, fără o cu
loare, fără nici un adevăr local, 
nu trebuie să se ocupe de oare- 
cari persoane privilegiate — dar 
să ne arate poporul român cu 
instituțiile, ideile, 
și obiceiurile lui 
veacuri".

Sala modernă a 
istorie al Transilvaniei e deli
mitată de două mari vitralii — 
unul cu Adunarea de la Blaj, 
celălalt cu adunarea de la Alba 
Iulia. între cele două mari eve
nimente capitale ale Transilva
niei e strinsă o Întreagă istorie, 
de luptă, jertfă și gindire. Cind 
am vizitat muzeul, el era plin 
de studenți. Cind am vizitat mu
zeul din Cluj-Napoca. tineretul 
român, maghiar, studenți veniți 
din toate colțurile țării, copii, 
pionieri, vizitatori pur ți șimplu 
îi străbăteau cu reculegere să
lile. sau ascultau prelegerile 
profesorilor făcute viu, lingă 
documente, foto-copii sau foto
grafii, lingă statui străvechi ro
mane sau lingă filele îngălbe
nite de timp ale revistelor ți 
ziarelor revoluționare.

Această mulțime de oameni 
ne-a dat ldeea. simplă ți natu
rală. de a căuta „Muzeul" nu in 
sălile lui splendide, ci afară, 
în orașul de astăzi, atit de tinăr. 
uimitor de tinăr, sub invazia lui 
de studenti și de tineret mun
citoresc. sub invazia lui de elevi 
ai celor mai felurite școli de 
profil, sub invazia lui primăvă
ratecă de efervescentă construc
ție. Atitea străzi din Cluj-Na- 
ooca ar putea mărturisi, incit e 
de mirare că a"rul nu e mai 
greu. ci. dimpotrivă. înviorat de 
eterna curgere a Someșului, ci 
dimpotrivă. înviorat de adierea 
răcoroasă a nenumăratelor gră
dini. E oare o greșeală să spui că 
mișcarea muncitorească, germe- 
nele din care avea să țlșneascâ

sentimentele 
in deosebite

Muzeului de

Izvorul dătător de viață al Parti
dului Comunist Român a în
ceput aici de mult, a încenut cu 
Bobilna și răscoala lui Gheor- 
ghe ’ * "* 
E o 
bra
cu ___ _
tot în Transilvania, că simți vi
forul săbiei lui Mihai Viteazul, 
că doare pină la Cluj roata de la 
Alba Iulta pe care au fost trași 
Horia, Cloșca și Crișan? Nu, de
sigur nu. Partidul Comunist 
Român n-a despărțit niciodată 
eliberarea socială de cea națio
nală. una fără alta nu sint po
sibile. și sîngele care a înroșit 
pămîntul Transilvaniei de atltea 
ori este cea mai patetică măr
turie. Pămînt bogat și binecu-

Doja ? Nu, desigur, nu. 
greșeală să spui că um- 
mare a lui Avram Ian- 

urmărește aici, ca peste

Reportaj-evocare 

în Muzeul

de istorie

al Transilvaniei

COMBINATUL DE ÎNGRĂȘĂMINTE CHIMICE - 
VALEA CĂLUGĂREASCĂ, JUDEȚUL PRAHOVA,

încadrează imediat următoarele categorii de lucrători :

Șef birou desfacere, vechime minimum 8 ani ;
Șef birou transporturi, vechime minimum 8 ani ; inginer de 
profesie exploatare căi ferate și activitate la C.F.R. sau in 
sectorul transporturi C.F.U. din unități industriale ; 
Ingineri mecanici și chimiștl cu vechime peste 3 ani ; 
Impiegați mișcare C.F.U. ;
Mecanici exploatare locomotive L.D.H. ;
Electricieni și mecanici intreținere locomotive L.D.H. ; 
Revizor tehnic auto ;
Șef manevră vagoane, lăcătuș revizie vagoane J 
Picher și șef echipă întreținere linii CF.U. : 
Șoferi și mecanici intreținere 
Buldozeriști ;
Operatori chimiști bărbați ;
Muncitori necalificați pentru 
derea calificării în meseriile 
miști ;
Șef depozit ; — Jontor eateg. 4—6 ;
Administrator bloc nefamiliști.
Retribuția, conform legislației in vigoare.
Relații suplimentare la C.I.Ch. Valea Călugărească, telefon 

10 800, interior 234 sau 233.

♦« 
e

e
auto și DIESEL ;

munca in regie și acord in ve
de mai sus și ca operatori chi-

ÎN VĂ Ț Â M î NT “ CERCETARE - PRODUCȚIE
Ministerului Industriei Con

strucțiilor de Mașini îi sînt sub
ordonate 20 de facultăți din 10 
centre universitare, in care, sub 
îndrumarea cadrelor 
din peste 100 de 
pregătesc 32 225 de 
circa 6 000 dintre 
intra in producție chiar in acest 
an. De aceea, calitatea integră
rii este privită cu responsabili
tate. Definitivarea planurilor d° 
integrare indică pen 
1976 valori apropiate de capaci
tățile reale de producție. cerce - 
tare si proiectare ale iovâță- 
mintului suDerio» Numai in *- 
telierele facultăților se va rea
liza o producție de peste 62 
tpilioane Iei. in practica din 
Unitățile productive, aproape 80 
de milioane lei. in proiectare, a- 
proape 10 milioane lei. iar pla
nul de cercetare (432 teme) cu
prinde valori de peste 47 mili
oane Iei. Acesta din urmă abor
dează în proporție de 80 la sută 
teme preluate din planurile in
stitutelor de cercetare al MICM, 
centralelor industriale și între
prinderilor. vizind importante 
obiective, tehnologii noi, asimi
lări de noi produse, sporirea 
gradului de mecanizare și auto
matizare în diverse sectoare ale 
industriei construcțiilor de ma
șini.

„în același timp, ne spunea 
tovarășul V. Nogea, ministerul 
a avizat înființarea și organiza
rea unor unități necesare extin
derii procesului de integrare : 
unitate de producție și proiec
tare pentru prototipuri de ma
șini și aparate, centru de învă
țămint și cercetare în cadrul 
IM-Timișoara pentru studenții 
Institutului politehnic „Tra
ian Vuia" ; Ia Craiova, viitorii 
ingineri se vor pregăti și vor 
munci în dotiă ateliere de cer
cetare și proiectare mașini-elee- 
trice și de prototipuri, moder
nizări și microproducție electro-

didactice 
catedre, se 

studenți : 
aceștia vor

ani

tehnică ; la Iași, se va înființa 
o unitale de cercetare, proiec
tare și prototipuri pentru ex
ploatarea rulmenților, care va 
face parte din structura intre- 
prinderii de profil din Birlad. 
Alte importante unități cu profil 
de invâțămint-eereetare-produc- 
tie au fost aviute anterior, ur- 
mind să se înceapă din al doi
lea trimestru al anului finan
țarea lor".

„Pentru viitorii ingineri eu 
specialitatea instalații pentru 
renstrurții. ne «partea toi art- 
șui .r.g. H» Negodizeanu. d>-

Institutului de construcții, faci
lii ind și procesul de integrare".

Dar dacă pentru facultățile 
din București subordonate aces
tui minister, acțiunile sint de
marate corespunzător, in spiri
tul obiectivelor Decretului pri
vind integrarea, conducerile fa
cultăților de construcții din lași. 
Cluj-Napoca și Timișoara nu 
au înaintat pină acum propuneri 
concrete privind extinderea ba-

TREPTELE CALITATIVE

rector in Ministerul Construcții
lor Industriale, — a fost imediat 
avizată înființarea unui lot stu
dențesc de producție in cadrul 
Șantierului București al Trustu
lui de instalații-montaj. La Fa
cultatea de construcții civile și 
industriale, după aceeași for
mulă se va organiza un Iot in 
cadrul întreprinderii de con
strucții montaj nr. 6, în care 
studenții și cadrele didactice 
vor avea posibilitatea cercetării 
unor teme interesante, asigurîn- 
du-se și 
lucrărilor 
denți. La 
și utilaje
drul Uzinei de reparații Bucu
rești se va organiza un atelier 
de producție și cercetare, care 
va imbogăti baza materială a

front de execuție a 
specifice pentru stu- 
Facultatea de mașini 
de construcții în ca-

calității pregătirii profesionala 
a viitorilor ingineri, dar și o 
mai bună racordare a acesteia 
la cerințele noi, solicitate de 
progresele existente In industria 
construcțiilor.

în cadrul Ministerului Indus
triei Chimice eforturile pentru 
sprijinirea integrării Invățămîn- 
tului sînt judicios împărțite pe 
facultățile subordonate. La Ti
mișoara se va dezvolta șl ex
tinde haîa de piloți, la Iași se 
vor redimensiona utilitățile, se 
vor completa și extinde insta
lațiile halei de piloți, la Cluj- 
Napoca va fi construită o hală 
pentru activitatea productivă do
tată cu utilajele corespunză
toare unui pilot universal, la 
Ploiești va fi dotată o hală de 
piloți pentru Facultatea de teh-

INSTITUTUL DE CONSTRUCȚII
BUCUREȘTI

anunță scoaterea la concurs a următoarelor posturi:
1. Șef lucrări la catedra de 

Poduri și căi ferate, disciplinele : 
Curs general de poduri, poduri 
lemn și metal și Poduri metalice, 
poziția 11 din statul de func
țiuni.

2. Asistent la catedra de Cons
trucții de beton armat, discipli
na : Beton armat și construcții 
de beton armat," poziția 16 din 
statul de funcțiuni.

3. Asistent la catedra Cons
trucții de beton armat, discipli
nele : Tehnologia lucrărilor de 
construcții și Execuția industri
ală a construcțiilor, poziția 18 
i:n statul de funcțiuni.

4. Asistent la catedra de Po-
căi ferate, disciplinele: 

"șd-r. metalice. Curs general de 
poduri. poduri de lemn și Curs 
general poduri, poduri de lentn 
si poduri metalice, poziția 16 din 
statul de funcțiuni.

5 Asistent la catedra de Po- 
căi ferate, disciplinele : 

Că; feryte. suprastructura și in- 
erea căi ferate și Beton ar- 

jmat si poduri de beton armat, 
poziția 20 din statul de funcțiuni.

1 6. Asistent la catedra de Re-
|Z-.stența materialelor, discipli
nele : Șezi stema materialelor și

■ Mecanica construcțiilor, poziția 
20' din statul de funcțiuni.

7. Asistent la catedra de Hi
draulică. alimentări cu apă și 
canalizări, disciplinele : Hidrau
lica și mașini hidraulice și Me
canica fluidelor și Hidraulica ți

de Hi- 
apă și 
hidrau-

transmisii hidraulice, poziția 23 
din statul de funcțiuni.

8. Asistent la catedra 
draulică, alimentări cu 
canalizări, disciplinele :
lica și mașini hidraulice și Hi
draulica. hidrologia și hidrogeo- 
logie. poziția 24 din statul de 
funcțiuni.

9. Asistent la catedra de Hi
draulică. alimentări cu apă și 
canalizări, disciplinele : Rețele și 
dotări edilitare, Canalizări, Hi
draulica teoretică și aplicată, 
Tehnologia lucrărilor de con
strucții. Hidraulica și construc
ții edilitare și Alimentări cu apă 
și canalizări, poziția 27 din sta
tul de funcțiuni.

10. Asistent la catedra Con
strucții hidrotehnice, geotehnică 
și fundații, disciplinele : Beton 
armat și elemente de construcții 
și Curs general de construcții și 
beton armat, poziția 22 din 
tul de funcțiuni.

11. Asistent la catedra 
Construcții hidrotehnice, 
tehnică și fundații, disciplinele : 
Fundații și procedee de fundare 
și Geologie, geotehnică și fun
dații, poziția 27 din statul de 
funcțiuni.

12. Asistent la catedra de Ma
șini de construcții, disciplinele : 
Mașini de construcții și procedee 
de lucru. Mecanica și organiza
rea șantierelor și Mașini pentru 
mecanica lucrărilor c.f. poziția 
22 din statul de funcțiuni.

13. Asistent la catedra de Ma-

sta-

de 
geo-

șini de construcții, disciplinele : 
Utilaje și procedee tehnologice 
în industria prefabricatelor, Ma
șini de ridicat și transportat 
pentru construcții, poziția 25 din 
statul de funcțiuni.

14. Asistent la catedra de Teh
nologie mecanică și organe de 
mașini, disciplinele : Studiul me
talelor și Tehnologia materiale
lor, poziția 24 din statul de 
funcțiuni.

15. Asistent la catedra de Teh
nologie mecanică șl organe de 
mașini, disciplinele : Geometrie 
descriptivă și desen tehnic. De- 
serț tehnic, Organe de mașini și 
Prelucrări mecanice și tolerante, 
poziția 27 din statul de funcți
uni.

Candidații la concurs vor de
pune la Secretariatul rectoratu
lui Institutului de construcții, 
Bd. Republicii nr. 176, in termen 
de 30 de zile pentru șefi de lu
crări și de 15 zile pentru asis
tenți, de la publicarea acestui 
anunț, cererea de înscriere îm
preună cu actele prevăzute de 
Legea nr. 6 
personalului 
publicat în 
partea I nr. 
1969.

Cei care funcționează 
instituție de învățămint superior 
sint obligați să comunice in scris 
rectorului acesteia înscrierea la 
concurs.

Concursul se va tine Ia sediul 
institutului în termen legal.

privind 
didactic din 
Buletinul 
33 din 15

Statutul 
R.S.R. 

Oficial 
martie

într-o

nologie ți chimizare a petrolu
lui.

Studenții clujeni vor fi an
trenați in realizarea pilelor de 
combustie pentru sticle speciale, 
vor beneficia de o secție de pro
ducție pentru senzori electrochi- 
mici ți materiale cromatogra- 
fice. precum și de un atelier de 
microproducție pentru 
sticlă-metal și pentru 
compușilor silico-organici de pe- 
liculizare a sticlei.

In afara asigurării bazei ma- 
aȚo pentru niTezrare viitoa

rele vor contribui *a rt-
ducerea importului.

Mi ni<t erele

adezivi 
sinteza

economice au ac
ționat concret pentru sprijini
rea facultăților subordonate în 
actuala etapă, cind ne aflăm 
după trei luni de la apariția 
Decretului privind integrarea. 
Este necesar însă ca și organele 
de învățămint să accelereze ela
borarea studiilor tehnico-econo- 
mice pentru unitățile avizate, să 
vină cu propuneri concrete să 
depășească stadiul integrării 
conceput, în trecut, numai pen
tru obținerea unor beneficii va
lorice. în același timp, în fa
cultăți este necesară extinderea 
activităților de integrare și prin- 
tr-o utilizare intensivă a capa
cității de proie stare, precum ți 
prin diversificarea unităților de 
servicii, asistență, consulting, 
pină in prezent inexistente in 
planurile de integrare ale mi
nisterelor economice. O iniția
tivă binevenită din partea 
MICM — organizarea unei ex
poziții cu produse importate — 
a determinat contractarea de 
către unitățile de invățămint a 
unor repere ce vor aduce, nu
mai în acest an, economii de 
500 000 lei valută. Această Iniția
tivă poate fi urmată și de alte 
ministere ce au în subordine 
facultăți.

C. STANCULESCU

vîntat. bătrînul pămînt dac din 
jurul Napocăi, a fost totdeauna 
jinduit de imperii hrăpărețe. A 
fost jefuit, oprimat, pămîntul a 
plins, dar oamenii lui l-au apă
rat mai departe prin veacuri. 
La 15 martie 1895 un grup de 
studenți clujeni făceau o coletă 
pentru un monument dedicat 
lui Avram Iancu. Stăpinirea 
habsburgică le-a interzis acțiu
nea. Studenții Ioan Scurtu, 
George Novacovici, Coriolan 
Stef au fost totuși la Tebea și 
au lăsat acolo semnul lor scris 
„Tinerimea română lui Avram 
Iancu. Dormi in pace, noi ve
ghem".

Intr-adevăr. Cite n-ar putea 
spune alături de documen
tele strinse cu grijă, de fi
lele revistelor, cărților, de ma
șinile tipografiilor ilegale păs
trate cu grijă in muzeu 
și de fotografiile cu chipurile 
eroilor, cu chipurile martirilor, 
cu chipurile luptătorilor — chipul 
colectiv al manifestațiilor: stră
zile din Cluj-Napoca. casele 
conspirative din Cluj-Napoca! 
Cluj-Napoca este unul din ora- 
șele-erou ale patriei, tocmai pen
tru că de atitea ori a fost silit, 
de-a lungul istoriei sale, să fie 
„conspirativ". Conspirativ și ile
gal pentru stăpinirea aiistro- 
ungară; conspirativ și ilegal 
pentru regimul burghezo-mo- 
șieresc român dintre cele două 
războaie. Conspirativ și ilegal 
pentru vremelnica și cumplita 
stăpînire horthystă, unul dintre 
cele mai violente acte ale is
toriei vechiului Ardeal, prin Dic
tatul odios de vinzare de la Vte- 
na. „Conspirativ" prin ceea ce 
avea mai bun și valoros, mai e- 
roic și mai de durată, conștiința 
sa. Istoria muncitorească și par
tinică a marelui oraș de pe So
meș este impresionantă. Ac
tivitatea Partidului Comunist 
Român încă de la înființare, 
aici, ca în întreaga țară, imediat 
după 1921 a fost permanentă, te
nace, eficientă și de neinfrînt. 
Societăți culturale și societăți 
politice, case conspirative — zeci 
de case conspirative, comanda
mente care pregăteau și coman
damente care conduceau valul 
neîntrerupt de greve, unitatea 
de monolit a muncitorimii româ
ne și maghiare, a intelectuali
tății progresiste și comuniste, au 
făcut permanent din Cluj. în 
anii grei ai ilegalității P.C.R.,

eentrul mișcării comuniste din 
Transilvania. Aici, la Cluj,' a 
avut loc în 1928 „Marele proces 
comunist", cum este cunoscut în 
Istorie, cu 76 de acuzați. Aici, la 
Cluj, era Centrul de activitate 
al Comitetului Regional din 
Transilvania șl Banat al Parti
dului Comunist Român. Aici, la 
Cluj, Uniunea Tineretului Co
munist din România a desfășu
rat o excepțională activitate în 
rindurile întregii populații, în 
rînduriie studențimii și ale tine
retului muncitoresc. Zecile de 
organizații călăuzite de partid, 
fie că erau MADOSZ sau „Aju
torul roșu", fie că erau lege'e 
sau in cea mai adîncă ilegali
tate, nu și-au întrerupt, cu toată 
teroarea permanentă, activita
tea. Au căzut mulți in această 
luptă. Monumente solemne 1e 
cinstesc memoria. înseși cifrele 
sint neputincioase în fața mare
lui adevăr patetic care le es- 
cunde. Ce să spicuiești din lun
gul drum al luptei pentru soare 
al Transilvaniei? După 1940 s-a 
creat „Frontul român de rezis
tență democratică din nor
dul Transilvaniei". Autoritățile 
horthyste au prins și condam
nat 300 de militanți. Aici, la 
Cluj, s-a tipărit o vreme orga
nul teoretic al partidului „Lupta 
de clasă". Rapoartele 
siguranței horthyste 
cu îngrijorare faptul 
meiuri să se creadă 
există o puternică 
comunistă. Firește că erau te
meiuri. Partidul Comunist a fost 
farul călăuzitor care a îndrumat 
toată mișcarea democratică, an
tifascistă. anticapitalistă din Ar
deal. Ardealul, unit cu tara, 
in 1918, avea un singur dezi
derat — cel al întregii țări: eli
berarea de sub exploatare. Ar
dealul. smuls din trupul, țării 
după 1940, avea un singur dezi
derat: lupta împotriva fascis
mului, pentru că aceasta în
semna unirea celor două stră
vechi aspirații, cum s-a si întîm- 
plat. —r eliberarea socială și na
țională. Prețul de jertfă al aces
tei străvechi provincii româ
nești, în lupta, antihitleriste 
este inestimabil. încă din '43 — 
cind poliția horthystă nota cu 
îngrijorare „mișcarea muncito
rească de stingă din Cluj cîș- 
tigă tot mai mult teren... există 
aici, la Cluj, o puternică orga
nizație comunistă" — se pregă
teau în ilegalitate marile eveni
mente care aveau să vină, și 
care toate se însumează intr-un 
singur cuvint. Libertatea. „Co
muniștii erau pretutindeni — ci
tim intr-o evocare — și 23 August 
i-a mobilizat Ia noi acțiuni. In 
cele mai largi pături muncito
rești s-a redeșteptat ceea ce au 
auzit și au învățat de-a lungul 
a peste două decenii de la Parti
dul Comunist Român. Români, 
maghiari s-au strîns laolaltă, 
aiutindu-se reciproc si rezistenta 
căpăta astfel desfășurări tot mal 
largi"...

Case 
cifre ce 
Și ti de 
de singele celor adunați in ju
rul lor. nume, românești, ungu
rești, germane, nume de comu
niști. date care țin de istoria 
partidului nostru. în acest tre
cut al luptei curge sîngele pă
rinților. și literele scrise cu a- 
ceastă linie sinuoasă, dar avînd 
un singur drum, matcă de flu
viu istoric, sînt citite cu recu
legere, respect și profund sen
timent al datoriei față de tre
cut. pregent și viitor, de tine
retul de astăzi al orașului prin 
care curge solemn Someșul.

secrete ale 
menționau 
că sînt te- 
că în Cluj 
organizație

memoriale, documente, 
țin de istorie, ani înro- 
flacăra drapelului roșu,

SMARANDA JELESCU

Perfecționarea 
profesională — 
la exigentele

producției moderne
(Urmare din pag. I)

INSTITUTUL DE MEDICINĂ
Șl FARMACIE BUCUREȘTI

anunță scoaterea la concurs a următoarelor posturi:
FACULTATEA

DE MEDICINA GENERALĂ

1,1. Asistent la catedra nr. 
disciplina Anatomie, poz. 15.

2. Asistent la catedra nr. 
disciplina Histologie citologie, 
poz. 14.

3. Asistent la catedra nr. 10, 
disciplina Morfopatologie, poz. 
13.

4. Asistent la catedra nr. 14, 
disciplina Medicină internă, Spi
talul Grivița, poz. 9.

5. Asistent la catedra nr. 15, 
disciplina Medicină internă, Spi
talul Colțea, poz. 10.

6. Asistent la catedra nr. 30, 
disciplina Obstetrică-ginecologie, 
Spitalul Polizu, poz. 13.

7. Asistent la catedra nr. 30, 
disciplina Obstetrică-ginecologie, 
Spitalul Filantropia, poz. 13.

8. Asistent la catedra nr. 
disciplina Pediatrie, Spitalul 
August, poz. 5.

9. Asistent la catedra nr. 
disciplina Pediatrie, Spitalul 
August, poz. 6.

8,

35.
23

35,
23

FACULTATEA DE PEDIATRIE
1. Asistent la catedra nr. 7, 

disciplina Anatomie, poz. 6.
2. Asistent la catedra nr. 16, 

disciplina Medicină internă. Spi
talul Dr. C. Davila, poz. 10.

nr. 26, 
Spitalul

nr. 34,

3. Asistent la catedra nr. 16, 
disciplina Medicină internă, Spi
talul P.T.T., poz. 4.

4. Asistent la catedra 
disciplina Chirurgie, 
Caritas, poz. 10.

5. Asistent la catedra
disciplina Pediatrie, Spitalul Em. 
Irsa, poz. 24.

6. Asistent la catedra nr. 34, 
disciplina Pediatrie, Spitalul Em. 
Irsa, poz. 25.

7. Asistent la catedra nr. 34, 
disciplina Policlinică pediatrie, 
Spitalul Em. Irsa, poz. 4.

8. Asistent la catedra nr. 34, 
disciplina Policlinică pediatrie, 
Spitalul Em. Irsa, poz. 5.

FACULTATEA 
DE STOMATOLOGIE

Asistent la catedra nr.1.
disciplina Obstetrică-ginecologie, 
Spitalul Brîncovenesc, poz. 4.

FACULTATEA
DE SPECIALIZARE 

ȘI PERFECȚIONARE 
A MEDICILOR

SI FARMACIȘTILOR

30,

1.
disciplina Nutriție și boli meta-

Asistent la catedra nr.

bolice. Spitalul Dr. I. Cantacu- 
zino, poz. 9.

2. Asistent la catedra nr. 19, 
disciplina Radiologie, Spitalul 
Colțea, poz. 8.

Candidații la concurs vor de
pune la Rectoratul Institutului 
de medicină și farmacie din 
București, str. Dionisie Lupu 
nr. 37, în termen de 15 zile, de 
la data publicării acestui anunț 
în Buletinul Oficial, cererea de 
înscriere, împreună cu actele 
prevăzute de Legea nr. 6 pri
vind statutul personalului didac
tic din Republica Socialistă 
România, publicată în Buletinul 
Oficial al Republicii Socialiste 
România, Partea I, nr. 33, din 
15 martie 1969, și de Instrucțiu
nile Ministerului Educației și 
Învățămîntului nr. 84 539 1969.

Cei care funcționează într-o 
instituție de învățămint supe
rior sînt obligați să comunice în 
scris, rectorului acesteia, înscrie
rea la concurs.

Concursul va avea 
men de 15 zile de la 
rării termenului de

loc in ter- 
data expi- 
înscriere.

județ s-au clasat în ordine : E- 
lena Penteliuc, de la I.M. Plo- 
peni, Niculina Costache, de la 
I.R. Ploiești, și Magdalena Pre
da. de la I.P.T. Cimpina. Tre
buie să remarc, de asemenea, că 
dacă la prima și a doua ediție li 
s-a cerut concurentelor să exe
cute operații de categoria a II-a 
și a IlI-a, la recenta ediție a 
trebuit ca ele să treacă probele 
categoriei a V-a. Rezultatele — 
atît ca timp de execuție, cit și 
calitatea — sînt la nivelul celor 
obținute de băieți în concursuri
le similare, ceea ce confirmă 
încă o dată vocația fetelor pen
tru meseriile din industria con
strucțiilor de mașini.

VIITORII AJUTORI DE MAIȘTRI - 
DINTRE CEI MAI BUNI TINERI 

MUNCITORI

— în întreprinderea noastră 
care exportă peste 75 Ia sută 
din producția sa. ne mărturiseș
te tovarășa Floarea Butaș, se
cretary comitetului U.T.C. de Ia 
întreprinderea de confecții din 
Oradea, calitatea producției re
prezintă factorul hotăritor al în
tregii noastre activități. Este fi
resc. așadar, să punem maxim 
interes în sporirea răspunderii 
tinerilor în muncă și, îhtîi de 
toate. în îmbunătățirea pregătirii 
profesionale. Practic, putem spu
ne că toți cei peste 1 000 de ti
neri uteciști frecventează o for
mă de perfecționare profesională.

Care sînt aceste forme ? Se
cretara U.T.C. ne vorbește des
pre cursuri de calificare 
rata de 5 luni, în care 
incluși toți tinerii din 
productive, necalificați, 
știu să execute doar o 
operație.' Un alt curs se adre
sează tinerilor controlori ai ca
lității. Următorul îi are în ve
dere pe cei care nu reușesc 
să-și realizeze normele zilnice. 
Cu alte cuvinte, pentru fiecare 
categorie de tineri a fost inițiat 
și organizat un curs, o formă a- 
decvată de ridicare a calificării.

— Scopul pe care ni l-am pro
pus, adaugă secretara U.T.C., 
este de a aduce pe toți tinerii 
la capacitatea de a ști să efectu
eze curent cel puțin 4—5 opera
ții. Deja mai mult de jumătate 
dintre uteciștii noștri au ajuns 
la acest nivel.

Mai aparte, mai interesantă 
ni s-a părut și aici o altă ini
țiativă : pregătirea unui grup de 
tinere pentru a deveni ajutori 
de maiștri. Directorul întreprin
derii. inginer Ovidiu Șerbănescu, 
argumentează :

— Specificul producției noas
tre ridică ajutorul de maistru Ia 
rangul de factor esențial în asi
gurarea ritmului înalt de mun
că. in asigurarea calității' con
fecțiilor. De aceea, inițiativa ca
lificării unui grup de ajutori de 
maiștri s-a bucurat de atenția 
cuvenită. Organizația U.T.C. a 
selectat și recomandat 45 de ute
ciști dintrș cei mai buni, iar 
cursurile deja au început.

cu d’j- 
au fost 
secțiile 
și care 
singură

INTREPRINDEREA DE TRANSPORT BUCUREȘTI I.T.B.

încadrează în vederea calificării prin cursuri de scurtă 
durată (4 luni) persoane care au vîrsta între 22-40 ani, stagiul 
militar satisfăcut și școala generală pentru a fi calificate 
conducători troleibuze și tramvaie.

Pe durata calificării cursanții primesc o retribuție de 
1 253 lei lunar, masă la cantină și cazare la căminul de ne
familiști contra cost.

Pentru informații și întocmirea formelor necesare admiterii 
și încadrării, persoanele interesate se pot adresa la Exploata
rea transport electric București, Calea Dudești, nr. 184, sector 
4, telefon : 22.06.60, interior 2 sau 3.
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COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN 
• adresat celui de-al III-lea CONGRES AL PARTIDULUI COMU
NIST IRAKIAN următoarea telegramă :

Stimați tovarăși,
Comitetul Central al Partidului Comunist Român adresează de- 

legaților la cel de-al III-lea Congres al Partidului Comunist Irakian, 
tuturor comuniștilor și oamenilor muncii irakieni un cald salut prie
tenesc, împreună cu urări de succes deplin in desfășurarea lucrări
lor congresului.

Cel de-al III-lea congres al partidului dumneavoastră se desfă
șoară în condițiile unor ample mutații politice, economice și sociale 
pe plan național și internațional, al unor profunde schimbări in ra
portul de forțe în lume. Sint create condiții favorabile intensificării 
luptei unite a popoarelor împotriva vechii politici imperialiste de 
dominație și dictat, pentru stingerea pe cale politică a focarelor de 
tensiune și conflict și rezolvarea, în interesul tuturor popoarelor, a 
problemelor cardinale ale contemporaneității, pentru accelerarea pro
cesului de schimbări economico-sociale și lichidarea stării de sub
dezvoltare, pentru instaurarea unei noi ordini politice și economice.

Partidul nostru urmărește cu mult interes și sentimente de soli
daritate internaționalistă activitatea partidului dumneavoastră dedi
cată luptei pentru promovarea intereselor vitale ale poporului ira
kian, întăririi unității forțelor naționale patriotice și progresiste. în 
lupta pentru consolidarea independenței și suveranității naționale, 
pentru progres economic și social.

In spiritul poziției sale statornice, partidul nostru se pronunță 
ferm pentru o soluționare rapidă, justă și durabilă a conflictului din 
Orientul Mijlociu, prin retragerea trupelor israeliene din toate teri
toriile arabe ocupate în urma războiului din 1967. prin rezolvarea 
problemei poporului palestinian, in concordanță cu interesele sale 
legitime — inclusiv dreptul de constituire a unui stat independent 
— prin asigurarea dreptului la existență a tuturor statelor din re
giune.

Ne folosim de acest prilej pentru a sublinia cu satisfacție că intre 
Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Irakian s-au stator
nicit, de mult timp, relații de prietenie, colaborare și solidaritate 
internaționalistă. Partidul Comunist Român dorește să dezvolte pe 
mai departe aceste raporturi, in interesul adincirii conlucrării dintre 
popoarele și țările noastre, al întăririi unității dintre partidele co
muniste și muncitorești, dintre toate forțele revoluționare, progre
siste. antiimperialiste, al cauzei socialismului și păcii in lume. To
todată. ne exprimăm hotărirea de a acționa, in continuare, pentru 
dezvoltarea relațiilor de colaborare și prietenie dintre România și 
Irak, avind convingerea că ele slujesc atit intereselor popoarelor 
noastre, cit și cauzei păcii și ințeiczer.i internaționale.

și culturii socialiste prilejuiesc in întreaga țară numeroase ma
nifestări politico-educative și culturale.

• OAMENII MUNCII de la 
Combinatul de celuloză și hirtie 
„Letea“, Combinatul pentru pre
lucrarea lemnului. întreprinde
rea de pielărie și încălțăminte 
„Partizanul" și de pe șantierele 
de construcții din Bacău, pre
cum și petroliștii dir. Moiner... 
minerii din Comănești și Tg. 
Ocna au participat la simpozi
oanele intitulate ..Poporul unit 
cinstește și urmează partidul* și 
„Crearea P.C.R. — moment de 
importanță istorică In viata na
țiunii noastre-. Au fost evocate 
cu aceste ocazii grevele munci
torilor de la fabricile „Lelea* 
și ..Izvoranu". din Bacău, ale 
textiliștilor din Buhușt. mineri
lor de pe Valea Trotușului. pre
cum și luptele țăranilor de pe 
Valea Ghimeșului. organizate și 
conduse de partid.

Fiecare oră bună de muncă, folosită din plin la

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Republicii So
cialiste România, a primit din partea președintelui Republicii Por
tugheze, FRANCISCO DA COSTA GOMES, următoarea telegramă :

Mulțumesc călduros pentru urările atit de amabile pe care Ex
celența Voastră a binevoit să mi le adreseze cu ocazia Zilei na
ționale a Portugaliei. Folosesc acest prilej per. tu a sublinia marea 
importanță pe care o acordăm dezvoltă.-.; relațiilor ir.ir» cele două 
țări ale noastre in toate domeniile.

• IN JUDEȚUL MARAMU
REȘ au început mamfestanle 
prilejuite de Sâptămina acțiu
nilor politico-ideoiegice rub ge
nericul : ..Pe drumurile deschise 
de partid, pășim cutezători îna
inte*. AstfeL la Dragoemreșt: a 
avut Ioc dezbaterea -Progresul 
social contemporan și ideahznle 
educative ale tineretului*, la 
Vișeu de Jo» s-a desfășurat sim
pozionul -Democrație, libertate 
și responsabilitate socială in 
procesul construcț.eî «octaliște*. 
iar la Căminul cultural dm Moa
șei, in cadrul unei mese rotunde, 
au fost dezbătute probieme ju
gate de —Atitudinea fată de 
muncă ș: avutul obștesc — o-

a

fost inaugurate, marți, acțiunile 
politico-educative și cultural- 
artistice din cadrul celei de-a 
8-a edilii a ciclului „Memoria 
Argefului*, organizată anul a- 
cesta sub genericul ..Partidului 
și patriei cinstire !“ și dedicată 
gloriosului jubileu al creării 
P.C.R- și Congresului educației 
politice ș: culturii socialiste. 
Actuala ediție, care și-a propus 
să oglindească mai amplu și in 
forme ma; atractive decit cele 
■nradkMte âr-.le ir.regi <-
trate de Argeșul contemporan 
in toate domeniile de activitate și 
perspectivele sale de dezvoltare, 
va prilejui bogate manifestări 
menite să răspundă cerințelor 
cuprinse in documentele de 
partid pnnnd îmbunătățirea ac
tivității poittico-ideolcgice și 
cuttural-educativ» in rindul ma
sei-c populare. între 4 si 11 mai. 
■Barite aaatfiti iaduitrial» »i a- 
«ezăm.nteie culturale din județ 
vor găzdui sesiuni de cosnuni- 
eări »i referate, ompprinane ex
puneri. dezbateri, mese rotunde 
pe teme pobtice. eeoaemice. ști
ințifice. etice, expnzitii docu
mentare si de artă, reataluri de 
poezie patnoecă. spectacole M- 
ciaric» și de teatru, montaj» li- 
terar-m-azicale. pârău ale portu
lui. etatecul-a; R dansului popu
lar argeșean.

URGENTAREA LUCRĂRILOR DE SEZO
• Semănatul porumbului,

grabnic încheiat
Pentru Încheierea grabnică a Imsămsn’ăru pom.mlnslsn — prin

cipala culturi cerealieri — erte necesar sa se acționezi in aceste 
zile eu toate forțele. Pretutindeni. pr~.x —.unei stăruitoare, bine 
organizată, folosind din pita fietare c-i buni de lucru te cimp. 
ntmul semănatului trebuie accelerat la maximum, ia ața fel 
incit lucrarea să se finalizeze in cri ma. sein Din datele
centralizate pe țari rezultă ci ma. s.-.t de m-tarniera: peste 
600 000 ha eu ponmb. rertențe —.c: etan inregtetrnndu-se in 
Moldova p Trasnirana. In xuăul țăn se axt-enczzd eficient 
pentru inchx.erea lucrăm ie rudeteie Ialom-ta. Constanta. Amd 
Twice*. Golași și Doiș. Aici, u-vtașsie aș—xaia ramase ta urmă 
pnmese m aceste r.le spm.-tnsl ceiar care as te-mina semăna- 
tul. prin deplasarea operativi de cgreptte fi ntsla:e lecrsate.

Prognoza meteorologici cnsntă ia coneinaere pisc. Aceasta 
tnset—.nâ ei re 7-rb-.: să se acționeze eu hotărire. folosind la 
maximum ferertreîe din—e p.’~ aatrieda-ae -.vxdiat pe pareeiele 
zvintate. De rseme-.er a* rre'-me negz^aze uses eee'.alte eu'-turi 
care oa ne rămas de îusă—.imat: earnh. am», temte, est ți 
decianșarea. peste tac. • iucriruor da iammarer !• caitvnl» dat 
prima epoci.

• Brigăzi uteciste în acțiune

tr- in

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. președintele Republicii So
cialiste România, a trimis domnului EPHRAIM KATZIR. pre
ședintele statului Israel, următoare» telegramă :

Sărbătorirea Zilei naționale a statului Isael im: oferă pnl».-jl de 
a vă adresa felicitări cordiale s. cele mai bur.e urir. de fertcj» 
personală, de pace și prosperitate poporului israelten.

Cu prilejul Zilei naționale a 
statului Israel, ministrul aface
rilor externe. George Macoves- 
cu, a adresat o telegramă de 
felicitare viceprim-ministrului și 
ministru al afacerilor externe al 
statului Israel, Vigal Allon.

JCaistrid afaceri;»» exte 
George Macovescu. a priit 
telegramă de nruRiiure 
partea viceprun-mmumtlui 
ministrul afacenlar extern» 
Republicii Arabe Siriene. Al 
Halim Khaddam 
țările adresate cu prilejul 
naționale a acestei țări.

per.tru

SIMPOZION rpr*

,.Istorie și tradiții etnografice* 
a fost tema simpozionului care 
a avut loc marți la Muzeul Sa
tului din Cunoscuți
ogpjeni de — prof. dr.
docent Mihai Berza. prof. dr. 
Gheorghe Focșa, dr. Răzvan 
Teodorescu. dr. Ștefan Olteanu, 
prof. dr. Ion Radu Mircea, dr. 
Radu Popa, dr. Georgeta Stoi
ca — au subliniat, în cuvintul 
lor. importanța cercetărilor co
mune desfășurate de etnografii 
și istoricii noștri privind etno- 
geneza și continuitatea poporu
lui român, au relevat persisten
ța și evoluția unor forme de cul
tură populară românească din 
cele mai vechi timpuri pină as
tăzi pe teritoriul țării 
în cadrul simpozionului 
fost abordate și alte

noastre, 
au mai 
aspecte

legate de tema propusă 
dezbatere, au fost făcute cunos
cute rezuitșt» ale unor studii și 
cercetări intreprins» in uhimu 
ani. Unii dintre vorbitori s-au 
referit, de pildă, la importanța 
documentelor de arhivă pentru 
cunoașterea unor fenomene ale 
culturii noastre populare, la bo
găția de informații pe care le 
oferă acestea, ca și numeroasele 
și prețioasele vestigii râspindite 
pe tot cuprinsul țării, ilustrind 
modul de viață materială și spi
rituală a poporului nostru in 
îndelungata sa existență pe »- 
ceste meleaguri. Alți vorbitori 
s-au ocupat de meșteșugurile 
populare — păstrate nealterate 
de-a lungul vremii — și origi
nea lor istorică, despre arta ro
mânească și specificul ei natio
nal. despre strinsa relație dintre 
istorie și etnografie.

EDILITARE

• COMITETUL DE CULTU
RA SI OUCATTE SOCIALIS
TA AL JE DE! ULUI BIHOR 
fal axaborare cu colectivul ar- 
tițuc al Teatrului de stat din 
Oradea organizează in perioada 
4—9 mai o ..Sâpiămină a drama
turgiei românești*. Manifestarea 
a debutat cu piesa ..Acești înger, 
triști" de D. R. Popescu, in in
terpretarea secției române a 
teatrului orădean. Spectacolele 
vor fi urmate de dezbateri cu 
participarea autorilor, reeliza- 
torilor. a unor critici si ziart<ti.

.FLORI 
Memas. 

ia cui-

'iste.

CRONICA U.T.C.
Ieri a părăsit Capitala de

legația Serviciului pentru Vi
zite și Schimburi Internațio
nale pe linie de tineret 
(I.J.A.B.) din R. F. Germa
nia, condusă de Karl Heinz 
Zwenzer, director adjunct al 

invitația 
Comu- 

vizită in

I.J.A.B., care. Ia 
Uniunii Tineretului 
nist, a efectuat o 
țara noastră.

★
Ieri seara a sosit 

tală, intorcindu-se 
Khartoum, 
Șimandan, 
al U.T.C., 
la lucrările 
Uniunii Tineretului din Su
dan.

in Capi- 
de la 

tovarășul Matei 
membru al C.C. 

care a participat 
Congresului

La Calafat, una din localitățile 
de care sint legate memorabilei» 
lupte ale poporului român pen
tru cucerirea independentei de 
stat, s-au terminat sau sint la 
curs de execuție important» lu
crări. Pină in prezent, elemen
tele reînnoirii urbanistice a a- 
cestei așezări străvechi româ
nești de pe malul Dunării s-au 
concretizat in ultimii ani prin 
construcția a sute de apartamen
te noi. creșe și grădinițe, extin
derea rețelei de alimentar» cu 
apă potabilă, asfaltarea unor 
străzi si trotuare in lungim» de 
peste 5 kilometri.

In intimpinarea centenarului 
independenței. in ora» vor fi 
date in funcțiune noi obiectiv» 
industriale, un spital cu 30» 
locuri un supermazazin eu o 
suprafață comercială de 4 90» 
mp, un motel etc.

• -SAPTAMÎNA culturii 
TECUCENE* a înscris pe ager.da 
manifestărilor sale o expoziție 
de carte cu tema -Momente din 
istoria Partidului Comunist Ro
mân*. '.poz -rul -Militanți d» 
frunte ai Partidului Comu
nist Român*, șezâtorile literare 
-Partidul. Ceaușescu. România*, 
un concurs pe tema „P.C.R. — 
55 de am in shi.'ba marilor idea
luri ale poporulu: nostru* și alte 
manifestări la care au luat parte 
un mare număr de cetățeni.

• IN ORAȘELE 
NELE JUDEȚULUI

SI COMU- 
ARGEȘ au

■CONȚINUARI «CONTINUĂRI»CONTINUĂRI

Politica P.C.R. expresie
fidelă a intereselor

întregului popor
conducerii de către partid, la 
toate nivelele vieții, datorită 
inițiativei sale politice și ac
țiunii practice, in spirit re
voluționar, consecvent marxist 
Marea operă in care partidul a 
știut să angajeze energiile unui 
întreg popor relevă nu numai 
faptul că avangarda comuniști- 
lor s-a identificat cu aspirațiile 
poporului, ci și inalta sa respon
sabilitate socială și clarviziunea 
istorică, 
realism,
Demonstrind câ societatea socia
listă e singura soluție istorică 
a dezvoltării noastre naționale. 
Partidul Comunist Român a do
vedit și prin aceasta consecven
ța internaționalismului său.

Dealtfel, amplitudinea și di
versitatea crescinde ale procesu
lui revoluționar mondial au 
demonstrat și demonstrează că 
valoarea tezelor materialismu
lui dialectic și istoric stă toc
mai in posibilitatea acestora de 

de a 
unor 
pro-

cutezanța fundată pe 
exigența novatoare.

a deveni realitate vie, 
cuprinde și a se aplica 
realități diverse, de a nu 
mova soluții standard.

Aplicînd teoria marxist-leni- 
nistâ la condițiile țării noastre, 
sprijinindu-se pe forțele popo
rului român, partidul nostru a 
mobilizat și a unit toate forțele 
revoluționare intr-un singur 
șuvoi, a dat direcție, sens și fi
nalitate marilor energii creatoa-

re ale poporului. In anii con
strucției socialiste partinitatea 
s-a afirmat ca o dimensiune 
spirituală a întregului popor, 
iar partidul a devenit centrul 
vital al națiunii noastre socia
liste. Aceasta e o expresie con
cludentă a exercitării rolului 
conducător al partidului in 
toate domeniile de activitate, 
reflectind 
conducere 
strălucită 
științifică, de evaluare lucidă a 
etapelor parcurse și de progno- 
zare realistă a sensurilor și am
plitudinii dezvoltării viitoare.

Viața a demonstrat și o de
monstrează cu fiecare zi. cu 
fiecare succes, cu fiecare îm
plinire pe drumul edificării so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate că politica partidu
lui este expresia fidelă a inte
reselor vitale ale întregului 
popor. In istoria construcției 
noastre socialiste, în epopeea e- 
dificării socialismului pe pămîn- 
tul României, partidul și-a în
deplinit cu cinste și cu înaltă 
responsabilitate isterică rolul 
de forță conducătoare a națiu
nii, a asigurat intărirea statului 
ca instrument al făuririi noii 
orinduiri, cum și instaurarea și 
continua perfecționare, atit in 
fond, cit si in forme, a demo
crației socialiste.

Schimbările cantitative și cali-

capacitatea sa de 
social-politică. de 

analiză și sinteză

tative care au avut și care au 
loc in clasele și categoriile so
ciale creează condiții obiective 
ca membrii societății să-și exer
cite dubla calitate de producă
tori și proprietari ai mijloacelor 
de producție, să participe tot 
mai responsabil și mai compe
tent la elaborarea și conducerea 
vieții sociale și economice. De 
aceea, partidul acționează pen
tru crearea cadrului organiza
toric cel mai potrivit partici
pării întregului popor la con
ducerea vieții economico-sociale. 
Civilizația noastră socialistă este 
de neconceput fără activizarea 
politică a maselor, fără ridica
rea conștiinței lor politice la 
nivelul la care o cer sarcinile 
actuale și de viitor. Poate 
niciodată nu a fost atit de evi
dent ca acum că drumul spre 
viitorul conturat de Programul 
partidului, drumul spre visul 
tot mai precis conturat — co
munismul pe pămintul patriei 
noastre — este imposibil și de 
neconceput fără larga partici
pare a maselor la viața socială, 
fără afirmarea și participarea 
personalității umane la toate 
treburile societății, fără eman
ciparea spirituală a maselor.

In acest context, lărgirea ori
zontului de cunoaștere, ridica
rea gradului de pregătire ideo
logică a oamenilor muncii, cul
tivarea răspunderii sociale față 
de interesele generale ale socie
tății in rîndurile tineretului apar 
ca necesități fundamentale. 
Programul partidului cere ca 
activitatea ideologică și educa
tivă „să fie pătrunsă de spiri
tul umanist al concepției noas
tre revoluționare, să pună în 
centrul ei omul". Congresul 
educației politice și culturii so
cialiste va fi cu siguranță, prin 
generalizările și dezideratele pe

au acționat pentru decolmatarea 
canalelor de irigații pe o lungi
me de 10 km. De remarcat, în 
această perioadă, participarea 
unor detașamente uteciste, for
mate din tinerii muncitori și 
cooperatori din municipiul Dro- 
beta—Tr. Severin și comunele 
Deveselu. Rogova, Jiana în ca
drul unei tabere 
muncă 
Cri vin a. 
dicinale.
acționat .
vezi pe o suprafață de 48 ha. La 
Sisești. Ghelmegeoaia. Cervenița 
și Suștța sint in curs de orga
nizare și desfășurare șantiere 
locale la îmbunătățiri funciare, 
avind drept obiective săparea 
de canale pentru irigații și de
secare. întreținerea taluzelor de 
pămint. semanat ierburi, plan
tații anv.erozior.ale.

cele mai bune rezultate: Mihail 
Kogălniceanu, Cumpăna. Coroa
na, Topraisar, Cobadin. Valoarea 
lucrărilor din agricultură efec
tuate de tineri se ridică zilnic 
la peste 150 000 lei.

județene de 
patriotică in pădurea 

la culesul plantelor me- 
Circa 7 000 de tineri au 
la înființarea de noi li-

• 3 Să» DE TINERI. ZILNIC 
PE OGOARE. îr. această peri
oadă. cind campania agricolă 
cunoaște o deosebită intensita
te. datorită multiplelor lucrări 
ce te desfășoară in antp. circa 
35M tineri din județul Can- 
siaața participă zilnic la efec
tuarea ioramințării porumbului 
pe ultimele hectare. Întreținerea 
culturilor de sfecla de zahăr și 
Goarea-soareiui. plantarea le
gumelor in cimp. intreținerea 
culturilor din sere ți solarii, er- 
bicuiare» cerealelor păioase, lu
crări de îngrijire in vii și livezi, 
irigații. Consemnăm citeva or
ganizații comunale U.T.C.. care, 
pnn efortul deosebit al tinerilor, 
au obținut în această primăvară

• PLANTAȚIILE TINERETU
LUI. In județul Cluj, la Bobîl- 
na. Dej și Mihai Viteazu, tinerii 
acționează permanent la între
ținerea plantațiilor de pomi, pe 
parcelele proprii. Numai in pe
pinierele de la Mihai Viteazu, 
organizația U.T.C. din Turda a 
realizat pină !n prezent acțiuni 
finanțate in valoare de peste 
120 OOC lei, prin plantatul puieți- 
lor, tăieri de formarea coroane
lor și intreținerea solului. Tot 
pe linia acțiunilor de muncă pa
triot: că finanțată. In ultima săp- 
tămină a lunii aprilie s-au rea
lizat lucrări de peste 100 000 lei, 
prin participarea a peste 2 000 
de tineri din Dej, Turda — 3 000 
și Cluj-Napoca. aproximativ 
5 000. Concomitent, în toate co
munele care dispun de pășuni 
se desfășoară ample lucrări de 
curățire și fertilizare — pe circa 
500 ha. acțiuni finanțate de 
peste 160 000 lei — pe baza unor 
contracte ferme Intre organiza
țiile U.T.C. și beneficiari. Tot în 
această perioadă, la Moțiu, Mi
hai Viteazu, Cîțcău și alte con
silii întercooperatiste, tinerii 
mecanizatori iși sporesc efortu
rile pentru încheierea celei mai 
importante lucrări de sezon — 
semănatul porumbului.

Grupaj realizat de 
ȘTEFAN DORGOȘAN
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AGRO-• LA INSTT 
NOM1C

Comuniștii, tovarășii 
mei de muncă

certate

V
*

î 
ț 
î
*

*

A APĂRUT

MUNCA DE PARTID
REVISTA a comitetului central 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Documente

Plent- 
apriUe

a pla-

Rapoarte aprobate de 
ra C.C. al p.r.l din 14 
1S76

Realizarea exemplar» 
nuîui pe 1S76

Pregătirea Congresului edu
cației politice ?i culturii aa- 
cialiste — sub semnul unei 
Intense activități ideologice

Cornel Bunic» : Concepț: 
anacronice. In contradicție e: 
principiile noi de relații Intre 
state

*

ț

I
s

*
ț 
ț
J

•crrtei rr»;rie i-«i 
a.'xncf fcn re4»re șprieml, »-«i 
sr»crr« cg iparrr ț-, ve-peca» 
■* este n belo*. As
r~n sd-ttz pccte ci deri-
riexu < tr.Kscmnzi ci nu 
preaseM »*»* «te»» importan
tă. te »tn cate că «a a» drepta
te- frirrma r auo pat prora
te. deed na re—ed stt te
tnap. prrMăți aaan.

C—l«iii»1 Loppfăta 
este n rzemp.*. p pn» 
sete cupnas» ia cei 21 
de msneă ia ccesuă u ai tale fe- 
rovitrz. Știe si folosească cele 
mu h-ne pnlejan pentru a 
impirtân din experiența m ce
te» ati tineri, «jatiaăte-i «*t- 
fel să-fi perfecționeze pregăti
re» : !» eontmr'.eczi îndeaproape 
naaea. ota*aa«*da-i aetfel si 
fie exipnts ia fietare tminwt 
al ăcanujzs lor.

_Ctad teri >■ tecr» ic cere 
pt, n-ap eboteete. Impor
tant erte ea ersari md i;i in
cept nete de manei sd-ți fie 
cler de ce te apuci. Meseria si 
aa fie o alegere intimplizoare, 
ci o alegere ia depiiaă cunoș
tință de cauză. Pentru ei me- 
seva i-ueamnă intere—*

Simțul de răspundere consti
tuia uaaf di» lectorii care au 
«tel r- stau te baza succeselor 
Cbtia-.te in muacă de colectivul 
ceferiștilor Reviziei de vagoar.e 
Arad Merite înseninate revin 
pentru aceasta p comunistului 
Lopofătu Florea. bun sfătuitor 
p îndrumător apropiat fi exi
gent ta același timp, el ți-a 
eterizat stima p prețuirea 
tuturor.

Flore» 
faptele 
de «te

CORNELIU FLOREA 
lăcătuș montator — Revizia 

vagoane C.F.R. — Arad

cu meticulozitate, să 
faci înmulțiri simple"

Rispur.zlnd eu plăcere invita
ției dumneavoastră de a partici
pa te recuzarea unui material 
despre integrarea absolvenților 
in producjie am totodetă un bun 
pnlej de bilanț al activității de 
Pină acum. Vă mărturisesc că 
cm fost plăcut surprins ți do
resc sincer să vă fiu de folos.

In pnmul rind trebuie să vd 
spun ei eu m-am întors in tecul 
de unde cm plecat. Care a fost 
raționamentul meu cind. in anul 
III, am optat pentru secția de 
exploatare mașini agricole 2 
Simplu : ca să construiești ma
tei agricole trebuie mai fntii 
tă Ia cunoști foarte bine pe 
cele care există fi nu doar după 
literatura de specialitate, ei di
rect in lucru, să cunoști agro
tehnica fi si-ți verifici ingenio
zitatea aici, in sfera exploatării 
mașinilor. Am parcurs efectiv un 
»n de producție, excluzmd ar
mata. ți pot afirma că am de
prins multe lucruri in primul 
rind de la muncitori. Foarte u- 
tile pentru noi, tinerii absol
venți, sint dialogurile cu munci
torii, eu inginerii mai virstnici 
sau eu agronomii, cu toți „be
neficiarii" mecanizării. Deci, 
contactul direct cu oamenii fi 
dorința de a-ți completa fi per
fecționa cunoștințele constituie 
un factor important in integra
rea noastră rapidă in producție. 
Pentru mine, bun cunoscător al 
oamenilor și locurilor din a- 
ceastă zonă, a fost ușor si gă
sesc un limbaj comun cu al 
celor de pe aici. Foarte mult 
influențează integrarea rapidă a 
absolvenților fi atenția din par
tea organelor superioare. Trus
tul S.M.A. Ialomița a luat mă
suri ca să se încredințeze ab-

solverților sarcini, atribuții și 
răspunderi concrete, de comple
xitate progresivă. La sosirea in 
unitate conducerea S.M.A. mi-a 
asigurat cazarea fi posibilitatea 
de a servi masa la una din 
cantinele orarului. Este deci e- 
vident ci grija organelor tute
lare precum și modul cum se 
respectă legislația referitoare la 
noii încadrați au o influență 
deosebită asupra stimulării și 
mobilizării tinerilor absolvenți. 
Important este, de asemenea, să 
treci peste obstacolele inerente 
ale începutului : neîncrederea și 
inerția oamenilor care au 
văzut atiția ca tine și nu 
lasă ușor „impresionați", 
spre exemplu, refuzul 
favorabile a unui memoriu jus
tificativ pentru introducerea u- 
nor noi utilaje de atelier. Tre- 
bu-.e să demonstrezi că este mai 
simplu, mai economic, mai igi
enic să speli piesele murdare in 
baie specială decit cu mina. In 
asemenea situații nu trebuie să 
..disperi" ci calm, cu meticulo
zitate să faci înmulțiri simple : 
130 tractoare X 4 ore economiei 
tractor X 10 lei/oră = 6 000 leii 
an. Intervine, deci, răbdarea, de
rivată din dorința de introduce
re a noului și din pasiune.

Probleme deosebite de reali
zat .’ Pot să numesc două, cele 
mai urgente : organizarea în
treținerii tractoarelor ți combi
nelor C—12 in sistem „service" 
și amenajarea atelierului spe
cializat in executarea revizii
lor tehnice la tractoare. Sint 
niște treburi deloc simple, de 
care depinde menținerea in stare 
de funcționare a parcului de 
tractoare și combine C—12 in 
număr de 160, respectiv 35. Sa
tisfacțiile noastre ? Sint multe ! 
In primul rind, aceea că mafini
te agricole reparate cu griji 
funcționează normal, ci oamenii 
le cunosc și le exploatează bine, 
că răsare griul semănat cu 
ceste mașini și hrănește pe toți 
acei care, la locul lor de muncă, 

cu conștiinciozitateW fac 
datoria.

SPOIWWOIIT
w

FOTBAL BILANȚ DUPĂ 26 DE ETAPE

mai 
te 

Iată, 
avizării

fl-

NICHITA NICOLAE
S.M.A. Fetești, județul Ialomița

MERIDIAN

care le va formula, un punct 
de reper in activitatea de edi
ficare a personalității umane, 
un reper al cutezanței de gin- 
dire și acțiune in spiritul pato
sului epopeic al 
tre socialiste.

Este evident 
că la nivelul 
lor celor mai importante pentru 
prezentul și viitorul națiunii po
porul participă plenar și com
petent. Oamenii muncii văd in 
politica partidului nostru sin
gura alternativă a unui destin 
fericit, singura modalitate de a 
asigura 
națiunii, 
secretarul 
nostru,

culturii noas-

pentru oricine 
luării decizii-

înflorirea și 
Așa cum 
general al 
tovarășul

progresul 
subliniază 
partidului 

Nicolae

Ceaușescu, „stă în puterile eroi
cei noastre clase muncitoare, 
ale țărănimii și intelectualității, 
ale întregului popor ca, prin 
munca plină de abnegație, prin 
forța minții și a brațelor tutu
ror să obținem noi și tot mai 
mari succese în sporirea avuției 
naționale, in înflorirea civiliza
ției socialiste, in satisfacerea 
tot mai deplină a cerințelor de 
viață ale întregii națiuni".

Vocația constructivă a societă
ții noastre, patosul creator al 
culturii pe care o făurim sint 
componente ale spiritului revo
luționar in acțiune, iar partidul, 
un strălucit strateg al idealuri
lor și înfăptuirilor revoluționare 
ale națiunii.

DEMOCRAȚIA
SOCIALISTĂ

ratiste, care contribuie la desco
perirea de noi rezerve in creș
terea producției și raționalizarea 
muncii, la intărirea spiritului de 
răspundere și hotărire a poporu
lui nostru in înfăptuirea obiec
tivelor programului partidului.

Participarea la conducerea so
cietății și exercitarea deplină a 
drepturilor democratice și înda
toririlor sociale depind de ni
velul de conștiință și pregătire a 
maselor, sint direct legate de ri
dicarea responsabilității sociale. 
Dar, in același timp, actul parti
cipării democratice la conducerea 
economiei și a statului intărește 
spiritul responsabilității civice, 
creează climatul de exigență 
maximă față de activitatea fie
căruia și de emulație colectivă 
în realizarea calitativă a obiec
tivelor făuririi 
te multilateral 
de ce partidul 
simultan, atit

societății socialis- 
dezvoltate. Iată 
nostru acționează 
pentru perfecțio-

narea continuă a cadrului orga
nizatoric și instituțional al de
mocrației socialiste, cit și pen
tru ridicarea nivelului de con
știință politică și de pregătire 
tehnică și profesională a între
gului nostru popor, cu deosebire 
a tineretului.

Adincirea și perfecționarea de
mocrației socialiste asigură astfel 
progresul rapid și multilateral al 
societății noastre, creează cadrul 
social al împlinirii și. manifestă
rii plenare a personalității uma
ne. Democrația socialistă repre
zintă o puternică forță motrice 
a progresului social și uman. De 
aceea, activitatea neobosită a 
partidului și poporului nostru 
pentru realizarea obiectivelor 
făuririi societății socialiste mul
tilateral dezvoltate este indiso
lubil legată de procesul perfec
ționării și lărgirii continue a de
mocrației socialiste, a gradului 
de participare conștientă a ma
selor la conducerea societății.

• SS7 DE GOLURI IN
JOCURI. De la inaugurarea____
de-a 58-a ediții a diviziei A de 
fotbal — duminică 17 august 1975 
— s-au disputat 234 meciuri. „Sco
rul" este favorabil gazdelor, care 
au cîștigat 167 de jocuri: 45 s-au 
încheiat la egalitate, iar oaspeții 
au terminat învingători în 22 
partide. S-au înscris 597 de goluri 
(461 de către formațiile gazdă și 
136 de oaspeți). Cea mai fructuoa
să a fost etapa a 17-a. din 10 de
cembrie. cind s-au marcat 37 de 
goluri, iar la polul opus se 
situează rundele a 15-a și a 23-a, 
cu numai 17 goluri.
• JIUL DEȚINE „RECORDUL" 

AVERTISMENTELOR. Meciurile 
din acest sezon au dat serios de 
lucru „cavalerilor fluierului", care 
au fost nevoiți să împartă nume
roase avertismente și să acorde 
132 de cartonașe galbene șl 3 car
tonașe roșii. Cea mai „fierbinte" 
etapă din retur a fost a 6-a, din 
18 aprilie, cu 19 cartonașe galbe
ne. In cele 26 de etape ale cam
pionatului s-au acordat. în total, 
350 de cartonașe galbene șl 20 de 
cartonașe roșii. „Recordul" aver
tismentelor îl dețin jucătorii de ' 
la Jiul, care au primit 33 carto
nașe galbene și două cartonașe 
roșii : Stoker și I. Stoica. Ur
mează ,,U“ Cluj-Napoca cu 26 
cartonase galbene și unul roșu 
(fundașul Mușat) șl Poli. Iași cu 
25 cartonașe galbene și unul roșu 
(fundașul Unchiaș). Ceva mai li
niștiți s-au arătat „elevii" fostului 
internațional Gh. Constantin ; bă
căuanii au fost penalizați doar cu 
10 cartonașe galbene.

» LINIILE OFENSIVE AU SLA-

234 
celei

• PALATUL SPORTURILOR 
din Kiev va găzdui intre 6 și 
9 mai campionatele europene de 
judo la care și-au anunțat par- 

sportivi
BIT RITMUL. După un debut pro
mițător, soldat cu 27 de goluri 
înscrise în prima etapă din retur, 
la 7 martie, liniile ofensive au 
slăbit... ritmul, marcînd o nedorită 
inconstanță și ineficacitate. Amin
tim că în etapa a 2-a din retur 
s-au înscris 19 goluri, după care 
s-au Înregistrat : 18 goluri în e- 
tapa a 3-a; 19 goluri în etapa a 
4-a (cu 11 goluri mai puțin față 
de etapa similară din toamnă) ; 
22 goluri în etapa a- 5-a; doar 17 
goluri în etapa a 6-a; 24 goluri în 
etapa a 7-a; 18 goluri în etapa a 
8-a și 23 goluri în etapa a 9-a.

• 14 LOVITURI DE LA 11 M. 
RATATE. în cele 26 etape ale 
campionatului s-au acordat 62 de 
lovituri de pedeapsă, dintre care 
14 nu și-au atins ținta. Batacliu 
și Constantinescu (F.C. Constan
ța) au ratat cîte 2 penaltiuri, iar 
Dudu Georgescu. Iordănescu. Do- 
brin. Manea (Rapid), Simionaș, 
Beldeanu, Rîșniță, Adam, funda
șul Gligore, portarul Nagel, de la 
A.S.A.. au ratat cît.e o 
la 11 m. Dembrovschi 
goluri din tot atîtea 
pedeapsă. Iordănescu.
tat un penalti în etapa a 13-a. are 
la activ 6 goluri marcate din 11 m.

A 314 MECIURI SUB CULORILE 
CLUBULUI U.T.A. Fundașul Ga- 
vril Birău (30 ani). căpitanul 
echipei U.T.A., a susținut, pînă în 
prezent, 314 jocuri în prima divi
zie, toate 
arădan. De 
dul absolut 
hai Adam 
meciuri, în
goluri.

lovitură de 
a înscris 7 
lovituri de 
care a ra-

sub culorile clubului 
notat. însă, că recor- 
îl-deține clujeanul Mi- 

(35 de ani), cu 349 
care a înscris 157 de

M. L.

„CUPA ROMÂNIEI" LA POLO
Marți după-amiază au început 

în piscina olimpică de la Cluj- 
Napoca întrecerile turneului in
ternațional de polo pe apă pen
tru „Cupa României", la 
participă reprezentativele Aus
traliei, Bulgariei, Cubei, 
riei, U.R.S.S. și României. Acest 
turneu, în cadrul căruia se întâl
nesc 4 echipe din primele 6 cla
sate la ultimul campionat mon
dial, in frunte cu selecționata 
Uniunii Sovietice și Ungariei, 
constituie un util prilej de veri
ficări a principalelor candidate

care

Ungă-

la o medalie la Jocurile Olimpice 
de la Montreal.

Iată rezultatele înregistrate în 
prima zi : România A — Aus
tralia 5—3 (1—1, 2—1. 0—0, 2—1); 
România B — Bulgaria 2—2 
(1—1, 0—1, 1—0, 0—0) : Ungaria 
— Cuba 8—4 (1—0, 3—1, 3—2, 
1-1).

Echipa U.R.S.S. a avut zi libe
ră. Programul zilei de astăzi : 
România A — Cuba (ora 17,00) ; 
U.R.S.S. — Australia (ora 18,00) 
și Ungaria — România B (ora 
19,00).

ticiparea peste 200 de 
din 26 de țări.

• LA EDINBURG a 
un turneu masculin de 
pentru calificarea unei 
(din 8 participante) la 
la Montreal. Iată 
late : Polonia — 
(49—35); Italia — 
(56—22).

• TURNEUL ______
masculin de baschet de la Lodz 
a fost cîștigat de foțmația Di
namo Tbilisi, care a învins în 
finală cu scorul de 84—69 (49— 
37) echipa Jalghiris Kaunas. în 
partida pentru locul trei. L.K.S. 
Lodz a dispus cu 65—50 (32—21) 
de echipa cehoslovacă N.K.G. 
Ostrava.

• PRIMELE partide disputate 
în cadrul turneului internațional 
de tenis de la Florența s-au în
cheiat cu următoarele rezultate: 
Mottram (Anglia) — Andrew 
(Venezuela) 6—2, 6—0; Velasco 
(Columbia) — Feaver (Anglia) 
6—3, 6—3; Zugarelli (Italia) — 
Alvarez (Argentina) 4—6, 7—ă, 
6—0.

• ECHIPA Poloniei pentru 
cea de a 29-a ediție a competi
ției cicliste „Cursa Păcii" va 
avea in frunte pe cunoscuții 
rutieri Stanislav Szozda. Janus 
Kowalski și Tadeusz Mytnik. 
După cum s-a anunțat, anul a- 
cesta cursa celor trei capitale se 
va desfășura pe traseul Praga— 
Varșovia—Berlin, în 14 etape, 
insumînd circa 2 000 de kilome
tri. întrecerea va debuta la 8 
mai cu o cursă prolog, în cir
cuit, urmind ca la 9 mai să se 
dispute prima etapă. Fraga— 
Pardubice (143 km). Ultima e- 
tapă va avea loc la 24 mai, pe 
traseul Magdeburg—Berlin (170 
km).

• A DOUA regată din cadrul 
campionatului european de iah- 
ting la Clasa Finn a fost cîsti- 
gată de Budoukis (Grecia), ur
mat de campionul olimpic Serge 
Maury (Franța). întrecerile s« 
disputa ta Port Camargue.

început 
baschet 

formații 
.1.0. de 

primele rezul- 
Beigia 100—76 
Irlanda 128—49

international



Manifestări consacrate
$

aniversării creării P.C.R

Obiectivul principal al organizațiilor 
internaționale — dobindirea voinței

- j

SOFIA: Expoziție

c/e carte academică

colective de a se soluționa problemele romaneasca

MOSCOVA. La 4 mai. Ia Con
sulatul general al României din 
Kiev a avut loc o conferință de 
presă consacrată celei de-a 55-a 
aniversări a creării Partidului 
Comunist Român. Au participat 
redactori ai organelor republi
cane de presă, ai agențiilor de 
presă, radioului si televiziuni., 
reprezentanți ai MAE 
Ucrainei, ai filialei republicane 
a Asociației de prietenie sovieto- 
roTT*.2.n6.

Despre semnificația evenimen
tului a vorbi î Alexandru Ungur, 
consulul general român la Kier.

urgente ale omenirii
Alocuțiune a secretarului general al O.N.U

La Sofia a fost deschisa 
marți expoziția de carte aca
demică românească.

au luat parte 
hi Brankov.

Cu prilejul celei 
aniversări a creării 
Comunist Român, 

l țării noastre la 
Gavrilescu, 

marți, o seară

într-o alocuțiune pronunțată 
marți, la Strasbourg, in fata 
Consiliului Europei (occidentale), 
secretarul general al O.N.U., 
Kurt -Waldheim, și-a exprimat 
„neliniștea față de conflictele 
din Orientul Apropiat, Cipru și 
Africa". El a relevat că forța 
și capacitatea de distrugere a 
armamentelor nu au fost nicio
dată atîț de mari, intr-un con
text în care prăpastia dintre ță
rile bogate și cele sărace con
stituie o problemă ma.ioră,

Waldheim a apreciat că 
obiectivul principal al organiza
țiilor internaționale trebuie să-l 
constituie dobindirea voinței co
lective de a se soluționa pro
blemele și de a se elabora aran
jamente de cooperare. In acest 
scop, el a lansat un apel parla
mentarilor și membrilor institu
țiilor reprezentative pentru mo
bilizarea sprijinului opiniei pu
blice. Kurt Waldheim a cerut

guvernelor și popoarelor țârilor 
reprezentate in Consiliul Euro
pei (occidentale), care se numă
ră printre statele favorizate ale 
lumii, să ințeleagă urgenta si
tuației actuale. Se impun, a spus 
el, noi eforturi pentru a se face 
față nevoilor celor mai elemen
tare ale umanității 
ei.

După alocuțiune, 
general a răspuns 
ziariștilor prezenți, 
între altele necesitatea instau
rării unei noi ordini economice 
internaționale și a acordării 
unui sprijin sporit, social și e- 
conomic. țărilor cu un nivel re
dus de dezvoltare. De asemenea. 
Waldheim și-a exprimat spe
ranța că în Rhodesia va preva
la rațiunea și regimul de la 
Salisbury va accepta, pentru e- 
vitarea vărsărilor de singe, ac
cesul la putere al populației a- 
fricane majoritare.

in întregul

secretarul 
întrebărilor 

subliniind

Evoluția situației din Liban
In tot cursul zilei de marți, 

au continuat luptele in portul 
Beirut, în ciuda noului acord de 
încetare a focului realizat luni 
seara la reuniunea Comitetului 
militar superior, prezidată de 
premierul Rashid Karame. Ti- 
ruri sporadice de artilerie și 
focuri de armă automată, in
formează agențiile de presă, au 
fost semnalate și în alte sec
toare ale capitalei libaneze.

Compania „Air France" care, 
împreună cu compania libaneză 
„Middle East Airlines", deser
vește Beirutul zilnic, și-a sus
pendat zborurile marți în capi
tala libaneză din cauza bombar
dării aeroportului în cursul zilei 
de luni.

De mai multe zile au fost 
întrerupte legăturile, telex cu 
capitala libaneză, ca urmare a 
bombardării clădirii serviciului 
poștal și telegrafic.

Pe plan politic, marți au avut 
loc la Beirut și Damasc convor
biri în vederea găsirii unei so
luții crizei libaneze. Fostul 
prim-ministru libanez, Amine 
El Hafez a sosit marți in capi
tala Siriei, unde a avut convor
biri cu președintele Hafez El 
Assad.

Yasser Arafat, președintele 
Comitetului Executiv al Orga
nizației pentru Eliberarea Pa-

lestinei, se află la Damasc pen
tru o serie de consultări cu ofi
cialitățile siriene.

Dean Brown, trimisul pre
ședintelui S.U.A. în Liban, a în- 
tilnit marți pe Rashid Karame și 
liderul Partidului Socialist Pro
gresist, Kamal Joumblatt

i_a vernisaj 
acad. Ghecrgi 
vicepreședinte al Academiei 
bulgare de științe, academi
cieni. cadre didactice și stu- 
denți de Ia Universitatea 
-Kliment Ohridski" și de Ia 
alte institute de invățămint 

Au fost 
Nicolae 

: Asocia- 
româno- 
Busuio- 
Editurii 

Si amba
la Sofia.

BERLIN. Mar_ 1a 
romană din capitala 
mane a avut loc o 
de presă organizată 
cele; de-a ââ-a aniver 
ru Partiduim Comun

PEKIN, 
de-a 55-a 
Partidului 
ambasadorul 
Pekin. Nicolae 
organizat 
film, la care au participat Feng 

„Siuan și Li Yi-meng. adjunct] ai 
șefului ~ ’ . ’
externe a C.C. al P.C. Chinez. 
Iu Gian, adjunct al ministruhii 
afacerilor externe, Cen Cieh. 
adjunct al ministrului comerțu
lui exterior. Siun Yun-pei. vice
președinte al Comitetului revo
luționar municipal Pekin, re
prezentanți ai Ministerului Acă
tării Naționale, cadre din alte 
ministere și instituții centrale 
chineze.

a 
de

Secției pentru relațiile

ai

SOFIA. Cu prilejul aniversării 
a 55 de ani de la crearea Par- 
tidu’ui Comunist Român, in o- 
ri: il Iam’Dnl a avut loc o adu- 
nare festi\~â ia care a vorbit 

sadorul României la Sofia.

PRELIMINARIILE
AMERICANE ?

înaintea anunțării 
rezultatelor alegeri
lor preliminarii din 
statele Indiana și A- 
labama, de la 4 mai, 
cu victoriile acumula
te pînă acum, pre
ședintele Gerald Ford 
și fostul guvernator al 
Georgiei, Jimmy Car
ter, par favoriții ale
gătorilor. Dar în timp 
ce tabăra republicană 
își manifestă încrede
rea, la democrați dăi
nuie încă nehotărîrea.

reședințele Ford 
și-a asigurat 
deja sprijinul a 
283 din cifra 
magică de 1130 
delegați care ii 

este necesară pentru a fi de
semnat candidatul partidului 
republican la alegerile pre
zidențiale de la 2 noiembrie, 
în ciuda eșecului din Texas, 
bazindu-se însă pe o parte 
din delegații unor state de 
mai mică importanță din sud 
și vest, președintele Ford 
pare a-și impune ascendența 
asupra rivalului său, Ronald 
Reagan, și să repurteze o 
victorie chiar în propriul stat 
al acestuia. California (150 
delegați) și, in cele din urmă, 
să-și asigure influența asu
pra partidului republican. Pe 
de altă parte, Ronald Rea
gan a ciștigat distanțat in 
Texas, la 1 mai, după șase 
iufringeri consecutive, refu- 
zind să abandoneze cursa 
pentru investitură. El încear
că să-și 
zanii și 
ciari in lupta pentru ob
ținerea majorității in ur
mătoarele state. Fostul gu
vernator al Californiei bene
ficiază de sprijinul a 236 de
legați, menținindu-și consi
derabil șansele pentru a can
dida la învestitura republica
nă, pentru cursa prezidenția
lă.

In tabăra democrată, Car
ter, Jackson și Udail con
tinuă să se înfrunte în ale
gerile preliminare, dar, pa
radoxal, din opiniile obser
vatorilor de presă americani 
reiese că următoarele scruti- 
nuri ar putea revela șansele 
unui nou-candidat, 
Horatio Humphrey, 
de Minnessota și fost vice
președinte al S.U.A. Crește
rea șanselor lui Humphrey 
ar putea ti explicată prin 
dispersarea delegaților de-a

încurajeze parti- 
suporterii finan-

Hubert 
senator

tovarășii 
președintele 

prietenie 
Constantin 
directorul

jhii

superior din Sofia, 
prezenți 
Guină.
ției de 
bulgară, 
ceanu.
Academiei, precum 
sadorul României 
Trofin Simedrea.

Expoziția conține 320 de 
titluri de cărți și peste 60 
de fascicule de reviste din 
toate domeniile științei, pre
zintă o bogată selecție a pro
ducției de carte a Editurii 
Academiei din țara noastră 
din ultimii ani.

Deschizind expoziția, acad. 
Gheorghi Brankov a subli
niat însemnătatea ei pentru 
întărirea relațiilor de prie
tenie existente intre acade
miile din cele două țâri, 
apreciind-o ca pe un eveni
ment deosebit al vieții cultu
rale din Bulgaria.

<5e pa—.;d si
cc

o-
r»

Adunarea generala a Asociației
de prietenie

La Viena a a -t loc aduna
rea generală a Asociației de 
prietenie Austria-Roman, a. Au 
participat personalități ale vieți 
publice austriece, oameni de 
cultură și artă, un numeros 
public.

A fost prezent D Aninmu. 
ambasadorul României la Vier.a.

în cadrul adunări;, a fost tre
cută in revistă activitatea des
fășurată in ultimul ar. de către 
asociație in scopul dezvoltăm in 
continuare a bunelor relații e- 
xistente pe multiple planuri in-

Austria-Romania
douâ țân s pcțxsar». 
inte al asociației a 
ir. Adolf Maerz. pnm 
ii ministrului inTâțâ- 
si artei al Austriei, iar 
ir general a fost reales

Liniștea apăsătoare 
este întreruptă doar 
de comenzile scurte și 
clare ale șefului echi
pei de chirurgi. La 
Spitalul regional din 
Hamhin se desfășoară 
o operație deosebit de 
grea. Pe fetele medi
cilor se pot citi în
cordarea și. in același 
timp, dorința arzătoa
re de a reuși... Se o- 
pera un muncitor al 
cărui braț fusese tăiat 
in timpul unui acci
dent de muncă. Cn 
mișcări precise, dove
dind multă pricepere, 
chirurgii pun cap la 
cap nervii, tendoane
le. mușchii, sudează 
osul.

După incheierea o- 
peratiei. timpul, care 
parcă se oprise in loc. 
și-a reluat cursul nor
mal. Animația a 
prins din non 
spitalului.

„Pregătirea 
medicale s-a i 
rat in eaoditii 
ce”. mi-a explicat Han 
He Gcaa. directorul 
Spitalului regional d>n 
Hamhin. in timpul vi
zitei pe care am iwtre- 
prins-n in această 
prestigioasă bi v it ut ie 
medicală din Republi
ca Populară Democra
tă Coreeană- ..Răz- 
boiul. iși amintea ru 
amărăciune Han He 
Guon. a constituit e 
scoală foarte asprii 
pentru perenei Iul me- 
dicaL absolvită insă eu 
brie". între proble
me le dificile reeobale 
ea urmare a inițiativei 
dovedite de medicii 
din Hamhin se înscrie 
amenajarea intr-un 
timp scurt a unei cli
nici subterane ca ur
mare a bombardării 
clădirii spitalului. Un 
mare număr de răniți

re
clădirea

cadrelor 
desfâșu- 

i vilre-

au fost salvați datori
tă intervențiilor hotă- 
rite și curajoase ale 
cadrelor medicale din 
Hamhin. O incercare 
grea din acei ani l-a 
constituit cazul fetiței 
Li Zongja, imi relata 
cu emoție in glas Han 
He Guon. „Cind a fost 
adusă la noi nu mai 
putea merge ca urma
re a torturilor cumpli
te la care a fost supu
să de ocupanții japo
nezi. După eliberare, 
medicii spitalului, dind

se înfățișează în pre
zent privirii, a fost re
construit", și-a conti
nuat Han He Guon 
relatarea. „După cum 
se poate vedea, 
spital, avind capacita
tea de o mie de pa
turi. a fost dotat cu 
aparatură, care te im
presionează prin va
rietatea și complexita
tea sa. în anii postbe
lici, medicii au conti
nuat să muncească cu 
pasiune, 
aceeași

noul

demonstrind 
dragoste ne-

Hamhin: O
cronică a ‘vieții
însemnări din R. P. D. Coreeană

dovadă de un uma
nism profund, au do
nat cei 15 centimetri 
de os necesari pentru 
a pune fetița pe pi
cioare. Intervenția chi
rurgicală a reușit. Li 
Zongja a crescut, a 
studiat medicina și a 
devenit medic 
la spitalul in 
ani in urmă 
operată”.

Vizităm 
saloanele 
cabinetele 
utilaj 
tr-unul din laboratoare 
ne intimpină cu un 
zimbet cald Li Zongja. 
Zimbetul ei. ca și 
al celorlalte cadre me
dicale. nu face decit să 
exprime sentimentele 
de prietenie pe care 
le nutresc pentru în
depărtata Românie.

„Spitalul, așa cum

ehirurg 
care cu 
a fost

rind

pentru

pe rind 
spitalului, 

dotate cu 
modern. In

precupețită 
om".

„Cheia tuturor suc
ceselor obținute de că
tre medicii acestui 
templu al sănătății, in 
cursul anilor ce s-au 
scurs de la eliberarea 
tării, imi explica in
terlocutorul meu, con
stă in setea de cu
noaștere și practica 
îndelungată. în orele 
prelungite de studiu 
și experiența acumu
lată, in curajul de
monstrat in atîtea rin- 
duri. in cultivarea sen
timentului de respon
sabilitate și grijă față 
de bolnavi, in con
știința înaltă a perso
nalului. O latură în
semnată a muncii pe 
care o desfășurăm la 
acest spital o consti
tuie activitatea de 
cercetare materializată

în contribuția substan
țială adusă la întoc
mirea celor circa 150 
de referate științifice 
pe teme medicale pu
blicate anual in K.P.l). 
Coreeană. Spitalul re
gional din Hamhin re
prezintă, totodată, im 
lăcaș al formării vii
toarelor cadre de me
dici. Studenții de Ia 
Institutul de medicină 
din localitate fac prac
tică la acest spital, 
prilej pentru medicii 
cu experiență de a 
transmite tinerei ge
nerații cunoștințele lor 
bogate și de a o 
educa".

„Eforturile depuse in 
R.P.D. Coreeană in 
vederea asigurării ce
lor mai bune condiții 
pentru apărarea sănă
tății populației țării, 
mi-a declarat la in
cheierea vizitei Han 
He Guon, s-au con
cretizat prin darea in 
folosință a peste 600 
de spitale, multe din
tre ele la sate, și pre
gătirea a peste 250 000 
de cadre medicale. De 
remarcat că înainte de 
eliberarea de sub ocu
pația japoneză in Co
reea existau nouă spi
tale și cîteva zeci de 
medici. Pentru viitor 
sint prevăzute, intre 
altele, noi spitale in 
așezările care dispu
neau. pînă acum, doar 
de dispensare medica
le sau policlinici, con
struirea unui număr 
mai mare de clinici 
pentru copii, moderni
zarea continuă a spi
talelor 
terea 
drelor

existente,, creș- 
numărului ca- 

medicale".

TUDOR 
PRELIPCEANU

PE SCURT* PE SCURT* PE SCURT• PE SCURT* PE SCURT

e

ITALIA. Aspect din timpul unei demonstrații a sa.ariaților din industria chimico, în sprijinul reînnoirii 
contractelor de muncă. Ziarul L’Unitâ notează că după 120 de ore de greve organizate in ultimele 

șase luni, muncitorii din acest sector au obținut semnarea unor noi contracte de muncă.

• LA 4 MAI au inceput. la 
Berlin, lucrările Comisiei redac
ționale pentru pregătirea Con
ferinței partidelor comuniste și 
muncitorești din Luropa.

La reuniune, din partea Parti
dului Comunist Român, parti
cipă o delegație condusă de to
varășul Ștefan Andrei, membru 
supleant al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.

Partidului Comunist Italian, a 
fost atacat și devastat de un 
grup de huligani. Potrivit rela
tărilor martorilor oculari, mem
bri: grupului aparțin unei secții 
a Mișcării Sociale Italiene — 
partid neofascist.

va trebui să stipuleze un ajutor 
militar american pentru Grecia 
in valoare de 700 milioane do
lari. eșalonat pe o perioadă de 
patru ani.

CONVORBIRI CHINO-BRITANICE

REUNIUNE A REZISTENȚEI 
CHILIENE

lungul alegerilor preliminare 
intre ceilalți concurenți, ceea 
ce ar împiedica pe vreunul 
dintre ei să obțină o majori
tate confortabilă la convenția 
democrată din iulie, de la 
New York. Carter, revelația 
alegerilor — candidatul de
mocrat cel mai bine situat — 
a dobindit succese și datori
tă faptului că este o perso
nalitate atrăgătoare, bucurin- 
du-se de unele simpatii in 
rindul populației de euloare 
și al tineretului. Eroarea sau 
pasul greșit pe care l-a fă
cut, declarindu-se in favoa
rea păstrării „purității etni
ce" a cartierelor americane, 
l-ar putea costa votul impor
tant al negrilor, de aceea el 
l-a atras in campania sa e- 
Icctorală pe tatăl lui Martin 
Luther King pentru a-și re
face atuurile. Carter se bi- 
zuie la ora actuală pe 447 
delegați (pentru obținerea 
investituri! partidului demo
crat incă din primul tur de 
scrutin un candidat are ne
voie de voturile a cel puțin 
1 505 delegați). Ceilalți can
didați la investitură demo
crată iși împart intre ei de
legații : Henry Jackson a a- 
cumulat 196, Morris Udall — 
175, George Wallace — 113.

Alegerile preliminare de 
pină acum nu au permis așa
dar clarificarea situației in 
tabăra democraților, astfel 
incit intrarea în scenă în cele 
din urmă a senatorului 
Humphrey este foarte previ
zibilă. „Patronii" partidului 
atacați de Carter pentru con
servatorismul lor manifestă 
reticențe față de figurile noi 
impuse de preliminarii, pre
ferind numele mai vechi al 
lui Humphrey, intrecut cu 
puțin de Richard Xixon in 
alegerile prezidențiale din 
1968. In cazul ivirii impasu
lui la convenția națională 
democrată, pentru depășirea 
dezbinărilor și de 
unității partidului, 
Humphrey a făcut cunoscut 
că este dispus să primească 
misiunea de a candida la a- 
legeri fără să desfășoare o 
campanie activă in faza ale
gerilor preliminarii din cele
lalte 17 state americane.

în ce privește masa alegă
torilor, aceasta se prezintă 
sub semnul apatiei, convinsă 
fiind că dosarelor economice 
și sociale (in special cele ale 
inflației și șomajului) trebuie 
să li se acorde un spațiu mai 
mare in campaniile electora
le ale candidaților la inves
titurile partidelor republican 
și democrat.

dragul 
Hubert

DOINA TOPOR

Sesiunea Adunării Mondiale a Sănătății
La Geneva au început lucrările celei de-a XXIX-a sesiuni a 

Adunării Mondiale a Sănătății, care se desfășoară sub președin
ția reprezentantului statului Mauritius, Harold Walter.

în cursul unei reuniuni 
organizate la Ciudad de Me
xico, intre 24 aprilie și 3 
mai. reprezentanți ai condu
cerilor partidelor comunist, 
socialist. radical-socialist. 
MAPU. Stingă democrat- 
creștină și MAPU muncito
resc si țărănesc din Chile — 
care fac parte din Frontul 
Unității Populare — au dez
bătut probleme privind extin
derea și consolidarea unită
ții forțelor politice și mili
tare care se opun actualului 
regim chilian. Participanții 
au convenit să elaboreze un 
document programatic con
stitutiv al coaliției, care să 
se bucure de adeziunea tu
turor forțelor antidictatoria- 
le din interiorul și din afara 
țârii.

• MARȚI, delegația Asocia
ției de prietenie româno-bul- 
gară. condusă de tovarășul Ni- 
colae Guină. președintele aso
ciației. a avut la Sofia o intil
nire cu conducerea Asociației de 
prietenie bulgaro-română. in 
frunte cu acad. Sava Ganovski. 
președintele asociației, in cadrul 
căreia a fost examinat progra
mul de acțiuni al celor două 
asociații in perioada anilor 
1976—1977.

• MINISTRUL afacerilor ex
terne al R.P. Chineze, Ciao 
Kuan-hua, a avut marți convor
biri cu ministrul de externe al 
Marii Britanii, Anthony Cros
land, care se află intr-o vizită 
Ia Pekin — informează agenția 
China Nouă, 
luat parte și 
ciale chineze

La convorbiri au 
alte persoane ofi- 
și britanice.

JAPONIA : „CARTE ALBA" 
ASUFRA APARARII

cooperării eco-
România și

Luna si resursele sale 
-patrimoniu comun 

al umanității
Un proiect de tratat care va 

fi examinat de Subcomitetul ju
ridic al O.N.U. asupra spațiului 
extraatmosferic, reunit in aceste 
zile la Geneva, prevede că nici 
o zonă de pe suprafața Lunii 
sau din subsolul acesteia nu 
poate deveni proprietatea state
lor, organizațiilor guvernamen
tale sau neguvernamentale.

Acest proiect, care va fi dis
cutat de reprezentanții a 37 de 
țări ce fac parte din Subcomi
tetul juridic al O.N.U., prevede, 
de asemenea, că nici o parte a 
Lunii nu poate face obiectul 
unor cedări, schimb, vinzări, a- 
chiziții, garanții, donații sau 
oricărui alt gen de acord sau 
tranzacție.

Se stipulează că Luna și re
sursele sale reprezintă patrimo
niu comun al umanității și că, 
in consecință, statele trebuie să 
se angajeze să stabilească un 
regim internațional care să defi
nească modul de exploatare a 
resurselor naturale de pe sate
litul natural al planetei noastre.

In cadrul 
nomice dintre 
R.D. Germană, la Combina
tul siderurgic din Eisenhut
tenstadt a fost predată be
neficiarului instalația de a- 
glomerare a minereului, 
proiectată și realizată in cea 
mai mare parte de între
prinderi românești. Pe dura
ta probelor tehnologice, in
stalația și-a confirmat pe de
plin calitățile sale tehnico- 
economice.

• LA TOKIO a fost dat pu
blicității proiectul unei „cărți 
albe” asupra apărării. Documen
tul — transmite agenția Kyodo 
— declară ca Japonia iși va li
mita 
care 
țâre 
care 
dărnicirea 
mate din 
menținerea 
litare cu Statele Unite, 
albă" subliniază că Japonia iși 
va păstra nealterată politica de 
a nu deține, produce sau instala 
arme nucleare pe teritoriul său 
național.

forțele armate la un nivel 
nu va constitui o amenin
ța
va fi

adresa altor țâri, dar 
suficient pentru ză- 
unei agresiuni ar- 
exterior. Reafirmind 
aranjamentelor mi- 

„cartea

or-

Zbor record în lumii

bru al Organizației Mondiale 
Sănătății (O.M.S.).

de 
de

co- 
pro-

sa- 
de

• SEDIUL organizației unui 
cartier din Roma, aparținind

am- 
Praga,

ur-
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La sesiunea din acest an par
ticipă reprezentanții celor 149 
state membre ale Organizației 
Mondiale a Sănătății și doi 
membri asociați. reprezentanți ai 
O.N.U. și instituțiilor speciali
zate, precum și ai unor organi
zații neguvernamentale.

Țara noastră este reprezen
tată de o delegație condusă de 
Mihail Aldea. adjunct al minis
trului sănătății.

Pe ordinea de zi a sesiunii 
sint înscrise peste 70 puncte, 
printre care : raportul asupra si
tuației sanitare in lume, progra
mul O.M.S. privind factorii 
psiho-sociali și sănătatea, preve
nirea accidentelor, medicina 
muncii, sănătatea și mediul în
conjurător, eradicarea variolei, 
bolile reumatice, aprovizionarea 
cu apă. promovarea serviciilor 
naționale de sănătate, asistenta 
sanitară pentru refugiați și per
soanele deplasate în Orientul 
Apropiat și Cipru, realizarea 
unor programe de asistență 
nitară pentru țările in curs 
dezvoltare.

De asemenea, adunarea
mează să reînnoiască compo
nența Consiliului executiv al 
ganizației.

In cadru] unui program 
activitate pentru o perioadă
6 ani urmează să fie incluse o 
serie de obiective care privesc 
sprijinirea dezvoltării serviciilor 
naționale de sănătate. în special 
în zonele rurale, salubritatea 
mediului uman, formarea de ca
dre medicale, extinderea cerce-

Patria 
18.15;

CEL ALB. CEL GALBEN, 
NEGRU: Sala Palatului (orele
17.15: 20,15).

TEROARE PE ULIȚA: 
(orele »; 11,15; 13,30; 16; 
20.30).

DOI OAMENI ÎN ORAȘ: Lucea
fărul (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20.30); București (orele 9; 
11.15: 13.30; 16; 18,15; 20,30); Favo
rit (orele 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
20.30).

SIMON BLANCO: Scala (orele 
9; 11,15; 13.30; 16; 18,15; 20,30);
Festival (orele 9; 11,15; 13.30; 16; 
18.15; 20,30); Modern (orele 9; 
11.15: 13.30: 16: 18.15; 20.30).

OPERAȚIUNEA „MONSTRUL*: 
Victoria (orele 9.15; 
18,15; 20.30): Dacia
11,15; 13.30; 15.45; 
rita (orele 11,15;
20.15).

ARBORELE CU
Central (orele 9,15; 11.45; 13,30; 16; 
18.15; 20.30).

PE AICI NU SE TRECE: Lumina 
(orele 9; 12; 16; 19).

11,30;

11.30; 16; 
(orele 9; 

18; 20,15); Mio- 
13.30; 15.45; 18;

FRUNZE ROZ:

tărilor în domeniul biomedical, 
îndeosebi in zonele tropicale.

REPUBLICA POPULARĂ AN
GOLA a fost primită, marți, in 
cadrul sesiunii plenare a Adună
rii Mondiale a Sănătății, care se 
desfășoară la Geneva, ca mem- 

a

Comunicat comun 
sovieto-laotian

La incheierea vizitei între
prinse la Moscova de delegația 
de partid și guvernamentală 
laoțiană condusă de Kaysone 
Phomvihane. secretar general al 
Partidului Popular Revoluționar, 
prim-ministru al guvernului 
R.P.D. Laos, a fost dat publici
tății un comunicat comun. După 
cum transmite agenția TASS, 
cele două părți se pronunță 
pentru întărirea păcii. pentru 
dezvoltarea relațiilor internațio
nale pe baza renunțării la re
zolvarea conflictelor și divergen
țelor pe calea dictatului si a- 
plicării forței, pe baza res
pectării stricte a integrității te
ritoriale și suveranității tuturor 
statelor, neamestecului in tre
burile lor interne, pe baza ade
văratei egalități in drepturi și 
colaborării rodnice între po
poare. se spune in comunicatul 
sovieto-laoțian, semnat.

Părțile au convenit să dezvol
te relații de prietenie și cola
borare intre cele două partide 
și țâri.

EXTREMĂ UR- 
9.

CRUCE: Doina (orele 
17,45: 20 — program 
— 9.30; 11,15); Bucegi

STEJAR 
GENȚA

FRAȚI DE
13,15; 15,30; 
pentru copii
(orele 15,45; 18; 20); Popular (orele 
15.30; 18: 20.15).

CURSA GREA: Feroviar (orele 
9; 11.15; 13,30; 16: 18,15; 20,30);
Melodia (orele 9; 11,15: 13,30; 16; 
18.15; 20.30): Flamura (orele
11.15: 13.30: 15.45; 18: 20,15).

ÎNTOARCEREA LUI MAGEL
LAN: Timpuri Noi (orele 9,30; 
11.30; 18,30: 26.30).

MERE ROȘII: Excelsior (orele 
9: 11,15: 13,30; 16; 18.15; ........
Gloria (orele 11,15: 13.30;
20.30); -
13.30:

PASĂRI
(o. ele
20.30);
13.30:

ARBORE
Uni.ea (orele 16; 18; 20).

MR. MAJESTYK: Buzeștl (orele 
0; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,15).

20.30); 
16; 18,15; 
9; 11.15;Tomis (orele

15 45: 18; 20.15).
DE PRADĂ:

9; 11.15; 13,30;
Aurora (orele

15.45; 18: 20,15).
FARA RĂDĂCINI :

Grlvita
16; 18,15; 
9: 11,15;

• TOVARĂȘUL Bujor Al- 
măsan, ministrul român al mi
nelor. petrolului și geologiei, 
care întreprinde o vizită in R.S. 
Cehoslovacă, a avut, marți, o in- 
tilnire eu ministrul metalurgiei 
și construcțiilor de mașini grele 
al R. S. Cehoslovace. Zdcnek 
Pucek. In cadrul discuțiilor, au 
fost abordate probleme ale 
operării si colaborării in 
ducție de interes reciproc.

La intilnire a fost prezent 
basadorul României la 
Teodor Haș.

Avionul „Boeing-747" (varian
tă modificată a aparatului gigant 
„Boeing-747" Jumbo Jet") apar- 
ținind companiei „Pan Ameri
can Airlines", care părăsise New 
York-ul sini bâtă la ora 21 și 23 
minute (GMT), a aterizat luni 
la ora 20 și 19 minute (GMT) 
pe aeroportul newyorkez „John 
Fitzgerald Kennedy", la incheie
rea unui zbor in jurul Pămin- 
tului, care a durat in total 46 
de ore și 50 de secunde — re
cord mondial pentru avioanele 
de pasageri. Precedentul record 
fusese stabilit in anul 1965 de 
un „Boeing-707" — 62 ore, 27 
minute și 35 secunde. Recentul 
zbor a fost efectuat in trei e- 
tape — New York—Delhi, Del
hi—Tokio și Tokio—New York.

Avionul — botezat pentru a- 
ceastă circumstanță „istorică" 
„Expresul Clopotul Libertății" 
— a reușit să stabilească și 
alte recorduri, intre care com
pania Panam a anunțat urmă-

CURSA: Lira (orele 15,30; 18;
.15)
ZORRO:, Moșilor (orele 9; 12; 

15; 18); Cotroceni (orele 10; 13: 16; 
19).

VIAȚA PERSONALA: Drumul 
Sării (orele 15,30; 18; 20,15); Vii
torul (orele 15,30; 18; 20).

PRIN CENUȘA IMPERIULUI: 
Ferentari (orele 15.30; 18; 20).

CU MIIN1LE CURATE: Giulești 
(orele 15.30; 18; 20).

DE NICĂIERI SPRE NICĂIERI: 
Pacea (orele

CERCUL
(ora 17).

TOM ȘI
(orele 15.30;

CASA DE LA MIEZUL NOPȚII: 
Munca (orele 15,45: 18; 20).

DICTATORUL: Volga (orele 9; 
11,45; 14,15: 17; 19,45).

REVĂRSAREA: Cosmos
15.30; 18; :

PĂCALĂ:
19).

DARLING
14,30; 17,15;

14; 16; 18).
MAGIC: Crîngași

JERRY: Floreasca
13; 20.15).

20,15).
: Flacăra

(orele

(orele 13,30;

LILI:
20).

Arta (orele

O NOUA RUNDA DE TRATATIVE 
INTRE GRECIA Șl S.U.A.

• MARȚI, au fost reluate la 
Atena, tratativele dintre Grecia 
și S.U.A. pentru încheierea unui 
nou acord militar între cele 
două țări care să definească, în 
special, condițiile de menținere 
a patru baze americane ampla
sate pe teritoriul grec sub con
trolul Greciei. Totodată, acordul

toarele : cel mai lung zbor fără 
escală din istoria aviației co
merciale de pasageri — 8 088 
mile (aproximativ 13 000 km — 
pe ruta New York—Delhi) ; cel 
mai scurt timp pentru ocolul Pă- 
mintului pe calea aerului 39 
ore. 25 de minute și 53 de se
cunde, cit au totalizat cele trei 
etape de zbor efectiv : prima 
cursă de pasageri din istoria a- 
viației civile a S.U.A., in cadrul 
căreia formalitățile vamale au 
fost efectuate la bord (de către 
vameși americani îmbarcați in 
mod special la Tokio).

Toate cele 153 de persoane 
care au participat la acest zbor 
— 98 de pasageri și 55 de mem
bri ai echipajului, personal au
xiliar și oficialități ale compa
niei Panam, și-au pus semnătu
rile pe un drapel american, care 
va fi expus la „Muzeul Smith
sonian al aerului și spațiului" de 
la Washington.

CERUL E CU NOI: Vitan (orele 
.30: 18; 20).
CULISE: Rahova (orele 16; 18; 

20).
DINCOLO

(orele 15.30;
ORAȘUL

Pacea (ora

DE POD: Progresul 
17.30: 19.30).
VĂZUT DE SUS: 
10).

Opera Română: LUCIA DI LAM- 
MERMOOR — ora 19; Teatrul 
Național (Sala Mare): OAMENI 
ȘI ȘOARECI — ora 19,30; (Sala 
Mică): CĂSĂTORIA — ora 19,30; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra44 
(Sala Studio) : AZILUL DE
NOAPTE — ora 19; Teatrul „C. I. 
Nottara44 (Sala Magheru): Arro 
CHARLIE — ora 19.30; (Sala Stu
dio) : ȘOC LA MEZANIN — ora 
19; Teatrul de Comedie: TREI 
SURORI — ora 19.30: Teatrul Mic: 
PROFESIUNEA DOAMNEI WAR-

• TIMP DUBLU PENTRU SAVURAREA CEAIULUI! Sindicatul 
funcționarilor britanici a hotărît să ceară guvernului două pauze, 
una dimineața și alta după amiaza pentru a-și putea sorbi ceaiul. 
Delegații care participă la congresul anual al acestui sindicat au 
așteptat cu nerăbdare rezultatul votului asupra acestei probleme 
care, pînă la urmă, s-a soldat cu 89 voturi pentru și 66 voturi 
contra. Un incident neprevăzut — o mașină care totaliza voturile 
s-a defectat — a permis delegaților funcționarilor să. 
o ceașcă suplimentară 
Se așteaptă verdictul 
RUINEAZĂ VENEȚIA.

_ t . savureze
din- tradiționala băutură britanică.
Westminsterului « „VAPORETTI44 

--------~--- — . ~__ Micile vaporașe asigură trans
portul pe canalele fostului oraș al dogilor, dar numai 44 la sută 
dintre pasageri iși plătesc de fapt biletul, ceilalți beneficiind de 
abonamente care permit o reducere de pînă la 80 la sută. An 
de an, serviciile micilor vaporașe au acumulat deficite care se 
ridică anual la 25 miliarde lire italiene, ceea ce grevează foarte 
serios situația financiară a Veneției. Pentru remedierea acestei 
situații, autoritățile propun o majorare a prețului transportului 
• „TROFEE DE VInATOARE" ILICITE. Poliția tanzaniană a 
descoperit în nordul țării un stoc de 190 colți de fildeș de ele
fant, 67 coarne de rinocer și numeroase piei de leopard, de la 
animale ucise de braconieri, s-a făcut cunoscut la Dar es Salaam. 
Trofeele respective au fost găsite in regiunea Darusha, unde se 
află cele mai frumoase parcuri naționale și cele mai importante 
rezervații de animale sălbatice din Tanzania. în ciuda legilor 
tanzaniene extrem de severe pentru apărarea animalelor din re
zervații — considerate ca fiind cele mai populate din lume în 
elefanți, lei și rinoceri — braconierii mai încearcă, însă fără 
succes, să vîndă „trofee de vînătoare-4 • RESTRICȚII DE CIR
CULAȚIE LA BOSTON. Consiliul municipal al orașului a hotărît 
să introducă restricții de circulație între orele 22 și 5 dimineața. 
Se prevede că, în intervalul respectiv, tinerii care nu au împlinit 
vîrsta de 17 ani nu vor putea circula pe străzi decît... însoțiți de 
un adult. Persoanele care vor încălca aceste restricții sînt pa
sibile de o amendă de 50 de dolari sau vor fi obligate să efec
tueze o muncă socială neremunerată. Inițiativa municipalității 
urmărește să reducă tensiunea din oraș, provocată de recru
descența. în ultimele săptămîni, a incidentelor rasiale între 
partizanii și adversarii legii privind integrarea rasială în școli * 
ACCELERATORUL URIAȘ DE 400 GEV construit de Centrul 
vest-european de cercetări nucleare (C.E.R.N.) a intrat în cea 
de-a doua fază de experiențe. Astfel, un fascicol de particole- 
protoni a fost injectat în accelerator și ghidat asupra celor 6 900 
m de circumferință a aparatului. Această experiență a avut 
drept scop testarea dispozitivelor de injectare cît și a ansam
blului sistemului magnetic. Comunicatul C.E.R.N. precizează că 
viitoarea fază a experiențelor vizează testarea sistemului de ac
celerație a părticelelor propriu zise. Ansamblul acceleratorului 
uriaș nu va fi terminat înainte de anul 1979.
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REN — ora 19; Teatrul Giulești: 
CU OLTENCELE NU-I DE GLU
MIT — ora 19,30; Teatrul „C. 
Tănase" (Sala Savoy): REVISTA 
CU PAIAȚE — ora 19,30; (Sala 
Victoria): CAVALCADA COME
DIEI — ora 19,30; Studioul I.A.T.C.: 
CINCI SERI — ora 19,30; Teatrul 
„Ion Creangă": PINOCCHIO — 
ora 16: Teatrul „Țăndărică" (Sala 
Victoria): PISICA DE UNA SIN
GURA — ora 17; (Sala Academia): 
PETRICĂ ȘI LUPUL — ora 10; 
UN BĂIAT ISTEȚ ȘI UN REGE 
NĂTAFLEȚ — ora 17; Ansamblul 
„Rapsodia Română": NE-AM PUS 
DORURILE-N CÎNTEC — ora 19,30.

PROGRAMUL 1

9.00 — Teleșcoală; 10,00 — Răs
pundere muncitorească. Reportaj
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Cititorii din străinătate se pot abona prin 1LEXIM — Serviciul export-import presă, Calea Griviței nr. 64—66, P.O.B, 8001 telex 011226, București.

T\ ; 10,20 — Ce frumoasă-i tara 
niga — muzică populară; 10,35 — 
Teatru TV: „Ape și stele" de Doru 
Moțoc; 11,30 — Publicitate; 11.35
— Tară de comori : Emisiune de 
eîntece patriotice; 11,50 — Telex; 
11,55 — închiderea programului; 
16,00 — Teleșcoală; 16,30 — Curs 
de limbă rusă; 17,00 — Telex; 17,05
— Polo: România — Cuba. Trans
misiune directă de la Cluj-Na- 
poea; 13,10 — Ateneu popular TV: 
In pregătirea Congresului educa
ției politice șl culturii socialiste: 
18,50 — Publicitate; 18,55 — Tri
buna TV: Un Congres istoric — 
8 mai 1921; 19,20 — 1001 de seri;
19.30 — Telejurnal; 20,00 Revista 
economică TV; 20,25 — Muzică 
ușoară din R.P. Ungară; 20,35 — 
Telecinemateca: „In numele po
porului italian"; 22,10 24 de ore;
22.30 — închiderea programului.

PROGRAMUL II

20,00 — Studio ’76; 20,20 — Ba
ladă pentru acest pămînt: Dro- 
beta—Turnu Severin; 20,40 — Te- 
lerama; 21,10 — Telex; 21.15 — Ca 
pe Vlașca — program de jocuri 
populare; 21,40 — Roman-foileton: 
„Forsyte Saga'4; 22,30 — închide
rea programului.
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