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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
» »

A ACORDAT UN INTERVIU PRESEI
SI RADIOTELEVIZIUNII DIN IRAN

9

Tovarășul Nicolae Ceaușescu,’ 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
primit, vineri dimineața, delega
ția de ziariști iranieni, formată 
din Iradj Akbar Rabii, trimis

special al ziarului „Rastakhiz", 
Djawar Schapur Namasi, trimis 
special al ziarului „Kayhan In
ternational", și pe Behrouz Kla, 
trimis special al Radioteleviziu- 
nii.

La primire a participat tova

rășul Cornel Burtică, membru 
al Comitetului Politic Executiv» 
secretar al C.C. al P.C.R.

Cu aeest prilej, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a acordat un 
interviu ’ pentru presa și Radio- 
televiziunea din Iran.

Noi colective de oameni ai muncii 
raportează realizarea

PENTRU ÎNDEPLINIREA CU SUCCES A SARCINILOR

DIN ACEST AN, ÎN FIECARE ÎNTREPRINDERE
VESTI DIN ECONOMIE prevederilor cincinalului

Muncă susținută, 
organizare exemplară

La baza importantelor pro
ducții suplimentare ce se reali
zează lună de lună la întreprin
derea de țevi din Roman stă fo
losirea intensivă, cu randament 
maxim, a utilajelor și agregate
lor, eliminarea oricărei între
ruperi pe diferitele faze ale 
1’ xului tehnologic, Procedînd 
altfel, colectivul laminorului de 
16 țoii a reușit să obțină în fie
care oră cu 1.4 tone țevi de oțel 
mai mult decit prevedeau para
metrii proiectați. La rîndul lor, 
tinerii, ceilalți muncitori de la 
laminorul 6, roducînd timpul de 
execuție a unor operații, de
termină utilajele să producă cu 
o tonă de țevi mai mult în fie
care oră. în acest fel, metalur- 
giștii de la marea întregrindere

din Roman au reușit să realize
ze, de la începutul anului pină 
acum. 15 800 tone de țevi din 
oțel. în timpul care a mai rămas 
pînă la sfîrșitul anului se vor 
mai realiza, peste plan, încă cel 
puțin 1 200 tone de țevi. în para
lel cu eforturile pentru îndepli
nirea integrală a sarcinilor de 
plan pe acest an, preocuparea 
colectivului, a tuturor cadrelor 
tehnice din întreprindere, este 
îndreptată în această perioadă, 
în direcția găsirii unor noi solu
ții pentru creșterea productivi
tății muncii și îmbunătățirea ca
lității producției, astfel ca încă 
din primele zile ale lunii ianua
rie să poată fi atinși parametrii 
de eficiență prevăzuți pentru 
anul viitor. In acest sens, s-au

conturat deja cîteva rezultate 
demne de menționat. La lamino
rul de șase țoii, un colectiv con
dus de maistrul Alexandru Tu
dor a reușit să reducă cu 5 se
cunde durata pauzei între două 
cicluri de fabricație. în timpul 
cîștigat astfel, se pot obține, în

IUSTIN MORARU

UNITĂȚILE MINIERE 
DIN VALEA JIULUI au e- 
xecutat de la începutul anu
lui un volum suplimentar de 
lucrări de investiții în va
loare de peste 25 milioane 
lei. Pe ansamblul industriei 
extractive și de preparare a 
cărbunilor din acest bazin 
s-a realizat pînă acum mai 
mult de 54 la sută din pre
vederile planului de investi
ții pe 1975.

• COLECTIVELE DE PE 
ȘANTIERELE DE INVES
TIȚII au sporit în anii cin
cinalului productivitatea 
muncii cu mai mult de 50 
Ia sută. Acest succes are la 
bază introducerea și extin
derea unor tehnologii avan
sate, industrializarea pe sca
ră largă a lucrărilor de pe 
șantiere și ridicarea conti
nuă a gradului de mecani
zare a principalelor operații.

• MAI MULTE ȘTIRI 
SOSITE DIN JUDEȚUL 
DOLJ consemnează inten
sificarea, în aceste zile, 
a eforturilor colectivelor 
de muncă din întreprin
derile industriale din aceas
tă parte a țării în vederea 
depășirii sarcinilor de plan 
și a angajamentelor asuma
te în întrecerea socialistă, a 
obținerii unor importante 
producții suplimentare.

• ÎNTREPRINDE
RILE CONSTRUCTOARE 
DE MAȘINI și utilaje agri
cole din județul Timiș, care 
și-au îndeplinit înainte de 
termen planul cincinal, au 
livrat în acești ani un nu
măr sporit de agregate, re
alizate după proiectele ela
borate de specialiști din cer
cetare și producție.

(Agerpres)

Peste plan, importante
producții suplimentare
Mai multe știri sosite din ju- 

dețul Dolj consemnează inten
sificarea, in aceste zile, a efor
turilor colectivelor de muncă 
din întreprinderile industriale 
din această parte a țării în ve
derea depășirii sarcinilor de 
plan și a angajamentelor asu
mate în întrecerea socialistă, a 
obținerii unor importante pro
ducții suplimentare.

Unitățile economice din acest 
județ au înscris în plus în bi
lanțul activității desfășurate de 
la începutul anului un volum de 
beneficii în valoare de 77.6 mi
lioane lei. sumă ce întrece pre
vederile din angajamentele a- 
nuale. Cea mai importantă con
tribuție la înregistrarea acestui 
succes au adus-o chimiștii Com
binatului de îngrășăminte Ișal- 
nița, unde prevederile la acest 
important indicator al planului 
au fost depășite cu peste 46 mi
lioane lei. urmați de colectivele 
de la ,.Electroputere“-Craiova și 
întreprinderea de transforma
toare electrice Filiași.

Muncitorii, inginerii și teh
nicienii întreprinderii construc
toare de mașini agricole „7 No
iembrie" din Craiova au reali
zat, peste prevederile cincinalu
lui, o producție industrială în 
valoare de 134 milioane lei. în 
final, zilele cîștigate prin în
deplinirea înainte de termen a 
cincinalului permit acestui 
colectiv să producă în plus circa 
10 000 diferite mașini și utilaje 
agricole.

întreprinderea de confecții 
Craiova, unitate al cărei colec
tiv a îndeplinit cu 220 de zile 
mai devreme sarcinile cincina
lului, a ridicat la 650 milioane 
lei valoarea producției realizate 
peste prevederile de plan ale 
anilor 1971—1975, furnizind în 
plus beneficiarilor aproape 80 000 
paltoane, costume bărbătești și 
pentru copii, precum și alte pro
duse. Pînă la sfîrșitul lunii de
cembrie, valoarea producției ce 
va fi realizată în plus aici va 
depăși un miliard lei.

(Agerpres)

(Continuare în pag. a lll-a)
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OȚELARII

j)MUL AȘA CUM ÎL RECOMANDĂ MUNCA LUI

O FAMILIE
£>E CEFERIȘTI

Bunicul și nepotul poartă a- 
celeași nume : Simion Cristea. 
Bunicul și tatăl au avui aceeași 
meserie : mecanic de lacpmo- 
tivă. Nepotul și-a ales o profe
sie înrudită : inginer, specialist 
în transporturi feroviare.

Pe strada Amurgului, la nr. 29 
se află o căsuță pilită printre 
pomi la care se ajunge trecind 
pe sub o boltă de viță lungă de 
c.ițiva metri. Acolo locuiesc cele 
trei familii Cristea : bunicii Si
mion șl Maria, in vîrstă de 72 
și 70 de ani, fiul lor Dumitru 
care a împlinit nu demult o ju
mătate de secol și chiar in <i- 
ceeași zi și-a sărbătorit și nunta

feciorilor pe care i-am învățat 
meserie, cam o sută cu totul.

Altceva : in munca noastră nu 
ai voie două lucruri : să întârzii 
sau să greșești. Dacă știi să stă- 
pinești astea două condiții și ca 
om te formezi intr-un anumit 
fel. Cind știi cit preț are mi
nutul, chiar secunda nu le risi
pești fără rost, cauți să le um
pli cit mai bine cu ceva folosi
tor. Iată, eu, pe lingă meserie,

SOFIA SCORȚARU-PĂUN

(Continuare în pag,, a lll-a)

Cuptorul, masiv, basculea
ză încet. A ajuns la înclina
ția optimă. Oțelul strălucitor, 
împroșcînd în clocot mii de 
stele, năvălește șuvoi în oala 
imensă, în jur temperatura 
a crescut dintr-o dată, oa
menii au chipurile de aramă 
iar în ochi le-a coborît soa
rele. îi privesc. Sînt tineri. 
Șeful echipei de la acest cup
tor de 100 tone are 24 de ani. 
11 cheamă Vasile Stroe. Con
stantin Bărburiceanu, oțelar 
manevrant, stăpînul panou
lui de comandă împînzit cu 
cadrane și butoane, are 23 de 
ani, despre el se spune că 
ține în palmă milioanele de 
lei ale șarjelor. E secretarul 
organizației U.T.C. pe schimb 
la Oțelăria 2. Ion Ionescu, 
controlor de calitate, are și 
el 24 de ani. Lucian Nedel- 
cu scade la 22, iar alții, niș
te băiețandrii calmi, pe care 
clocotul oțelului nu-i mai in- 
presionează (de-acum face 
parte din viața lor) au, după 
cum aflu, între 16 și 17 ani, 
sînt elevi-oțelari de Ia grupul 
școlar al combinatului tîrgo- 
viștean.

— Nu degeaba se zice des

pre combinat că e al tineri
lor, ne spune maistrul de 
schimb. Chircă Răducanu. 
Media de vîrstă a persona
lului, 22—23 de ani, o „stri
căm" noi. cei puțin mai~ în 
etate și cîțiva din tovarășii 
de la conducere. Zic cîțiva, 
nentru că și acolo oamenii

sînt în general tineri. Bună
oară, directorul tehnic al 
combinatului, inginerul Vic
tor Mihu, abia a împlinit 31.

De fapt, ce înseamnă un 
combinat de oțeluri speciale? 
Aici, în cele două oțelării e- 
lectrice se produc oțelurile 
înalt aliate și cele speciale. 
Adică, oțeluri rapide, oțeluri 
de mare duritate. Oțeluri ob
ținute exclusiv din fier 
vechi, la care se mai adaugă, 
in diferite procente riguros 
măsurate — variind după 
marca oțelului ce trebuie 
șarjat — alte elemente, prin 
care materiei prime i se spo
rește spectaculos valoarea. 
Pînă Ia intrarea în producție

a combinatului tîrgoviștean 
toată cantitatea de oțeluri 
speciale trebuitoare industriei 
noastre constructoare de ma
șini se importa.

Tinărul inginer Ion Chio
șc, absolvent în urmă cu 4 
ani al Facultății de metalurgie 
de Ia Politehnica bucureștea- 
nă, devenit între timp unul 
din specialiștii de primă mină 
în oțeluri aliate și înalt a- 
liate, îmi spune :

— Ce facem noi aici pare 
la prima Vedere doar un test 
de rezistență la temperaturi 
ridicate, în luptă cu oțelul 
care gîlgîie din cuptor în 
oală și de-acolo în formele 
din care lingourile ies ca 
niște cozonaci crescuți fru
mos. Dar, pentru ca o a- 
numită marcă de oțel să co
respundă întru totul STAS- 
ului, adică rețetei chimice, 
oțelarul trebuie să fie un 
excelent specialist, un spe
cialist căruia practica Ia cup
tor îi dă un spor substanțial

DRAGOMIR HOROMNEA

(Continuare în pag. a lll-a)

Muncitorii, tehnicienii și in
ginerii din Ministerul Economiei 
Forestiere și Materialelor de 
Construcții și din întreprinde
rile subordonate raportează în- 
tr-o telegramă adresată tovară
șului NICOLAE CEAUȘESCU, 
că la 21 noiembrie au îndeplinit 
— cu 40 de zile înainte de ter
men — sarcinile ce le-au re
venit din planul cincinal 1971— 
1975, iar pînă la sfîrșitul anului 
se angajează să depășească pre
vederile la producția globală cu 
circa 4,1 miliarde lei, concreti
zată în însemnate cantități de 
cherestea, mobilă, panouri mari 
prefabricate din beton armat, 
obiecte sanitare din porțelan, 
mașini, utilaje tehnologice, pie
se de schimb și alte produse.

Muncind cu conștiința dublei 
calități pe care o deținem, aceea 
de producători și totodată de 
proprietari ai mijloacelor de 
producție — se arată în tele
gramă — am reușit să folosim 
mai deplin capacitățile și spa
țiile de producție, să punem 
mai bine în valoare resursele 
materiale și să ne mobilizăm 
inteligența, creativitatea și în
treaga noastră putere de mun
că, astfel îneît productivitatea 
muncii din acest an este mai 
mare cu 37 la sută în compara
ție cu cea din 1970, peste 80 la 
sută din sporul producției glo
bale realizat în întregul cinci
nal fiind obținut pe seama 
creșterii productivității muncii.

Dorim să vă asigurăm, tova
rășe secretar general Nicolae 
Ceaușescu, câ nu vom precupeți 
nici un efort în activitatea pe 
care o vom depune în continua
re pentru a realiza ritmic sar
cinile repartizate din planul cin
cinal 1976—1980, dînd astfel for
mă materială mărețelor obiective 
stabilite de Congresul al XI-lea 
și de Programul Partidului Co
munist Român de făurire a so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism.

★
Intr-o telegramă adresată Co

mitetului Central al Partidului 
Comunist Român, tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, cei 
300 000 mineri, petroliști, geo
logi, lucrători din industria me
talurgică a metalelor neferoase 
grele, raportează îndeplinirea la 
21 noiembrie a planului cincinal 
la producția globală industrială 
și realizarea înainte de termen 
cu 70 de zile a planului de in
vestiții și cu 6 luni a planului 
lucrărilor geologice. Avansul 
creat va permite ca, pînă la sfîr
șitul anului, Ministerul Minelor, 
Petrolului și Geologiei să reali
zeze o producție globală indus
trială în valoare de aproape 2,4 
miliarde lei.

In telegramă se subliniază că 
urmînd indicațiile secretarului 
general al partidului, date cu 
prilejul analizei activității mi

nisterului în luna noiembrie 
1973, și sarcinile stabilite de 
Congresele al X-lea și al XI-lea 
ale partidului, cu privire la in
tensificarea lucrărilor geologice 
și valorificarea largă a rezerve-

Telegrame adresate 
C.C. al P.C.R., 

tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

lor minerale existente, inclusiv 
a celor cu un conținut util mai 
sărac, au fost inițiate acțiuni și 
măsuri pentru cercetarea și pu
nerea în valoare a acestora, pre
cum și pentru descoperirea și a- 
tragerea în circuitul economic 
de noi substanțe minerale utile. 
Au fost puse în funcțiune toate 
obiectivele prevăzute în planul 
cincinal. Se află într-un stadiu 
avansat cercetarea, proiectarea 
și pregătirea investițiilor pen
tru valorificarea noilor zăcămin-

te de minereuri cuprifere sărace 
de la-Moldova Nouă și Roșia 
Poieni descoperite în ultimii ani 
și a zăcămîntului de șisturi bi
tuminoase de la Anina, punerea 
în exploatare a zăcămîntului de 
sulf din Masivul Căliman, și se 
execută lucrări de deschidere a 
noilor cariere de lignit din ba
zinul Olteniei. In schelele pe
troliere sînt promovate cu curaj 
noi tehnologii, menite să mă
rească gradul de recuperare a 
petrolului din rezervele existen
te. In același timp se depun e- 
forturi deosebite pentru reali
zarea programului de foraj la 
mare adîncime și se pregătesc 
condițiile pentru forajul pe 
platforma continentală a Mării 
Negre.

Ne angajăm să ne concentrăm 
toate forțele — se arată în în
cheierea telegramei —, întrea
ga noastră putere de muncă 
pentru îndeplinirea cu succes a 
obiectivelor stabilite de Congre
sul al XI-lea al P.C.R. pe linia 
creșterii continue a bazei de 
materii prime minerale și de 
combustibili a României, în ve
derea dezvoltării accelerate a 
economiei naționale, pentru în
florirea patriei și creșterea bunei 
stări a celor ce muncesc.

PROIECTUL DE DIP1M- 
CEL MAI ■ CERTIFICAI 

DE AIESIAD! CA MUNCITOR 
cd Înaltă caiieicade

Liceul mecanic nr. 1 Reșița. 
Cabinetul de tehnologia mese
riei. O uzină în miniatură. Con
structorii utilajelor, excepționale 
„bijuterii" funcționale, sînt elevii 
din ultimul an. Absolvind școala, 
ei lasă generațiilor viitoare o 
zestre de inteligență și pasiune, 
un îndemn la gîndire tehnică'~și 
seriozitate. Fiecare miniutilaj 
reprezintă proiectul de diplomă 
a celor trei promoții pregătite 
pînă acum : cap divizor (Adria
na Strama). strung normal — 
paralel (P. Rîmpu, D. Gherman, 
C. Perian. D. Petroriu). mașină 
de rectificat (Melita Necșoiu, 
Cornelia Luca), aparate de tes
tare, transformatoare tranzisto
rizate, strunguri carusel, freze 
etc. Proiectul de diplomă este 
conceput, aici, ca un act crea
tor. Este cartea de vizită cu care 
absolventul pleacă din școală, cu 
care-și începe drumul în viață 
ca participant nemijlocit la ope
ra pe care-o făurește poporul,
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CAMPANIA AGRICOLĂ
• Activitate intensă la executarea ară

turilor adinei de toamnă

• în centrul atenției — fertilizarea 
ogoarelor

societatea socialistă multilateral 
dezvoltată. Este pregătit cu 
deosebită grijă, începînd cu ul
timul trimestru al anului IV, în
tr-un climat de răspundere și 
seriozitate. In prima jumătate a 
lunii ianuarie cea de a patra 
promoție își va susține proiectul. 
Elevii studiază. își confruntă 
ideile, își verifică ipotezele.

Eftimie Gherman : Eu mi-am 
ales un transformator trifazat de 
1 500 VA cu 12 prize mediane 
secundar, la care lucrez cu 
Francisc Mâier și ' Mihail Mild. 
Trebuie să facem și un comu
tator trifazat cu 12 poziții. Trans
formatorul este bobinat și asam
blat.

Ing. Simion Jiva — șeful ate
lierului montaj, ne încredințează 
că lucrarea este de un mare 
grad de complexitate, dar că 
băieții sînt capabili și inimoși.

Nicolae Pirvulescu : In anii 
de școală am învățat despre 
transformatoare. Ne-am gîndit 
că școala are nevoie de trans
formatoare de sudură și am ales 
această temă pentru proiectul 
de diplomă. O execut cu colegul 
meu Constantin Rogobete. A 
trebuit «ă citim mult, foarte 
mult...

Kresmar R aim ar : Mă pasio
nează problemele de automati
zări. De aceea împreună cu Raos 
Carol lucrez la un schimbător de 
sens cu circuit de protecție și 
semnalizare....

Cei mai mulți elevi din ulti-

LIDIA POPESCU

(Continuări tn pag. a Ul-ă)

de argint cu Ana. Ei sint părin
ții lui Simion Cristea in virstă 
de treizeci de ani, la rîndul său 
tatăl unui băiețel de patru arii.

Trei generații de feroviari, 
legate între ele nu doar prin fi
lonul rudeniei, nu numai prin 
meserii comune sau apropiate, 
ci și prin altceva. Un liant țesut 
peste ani și verificat statornic 
de curgerea lor, o comuniune de 
aleasă esență morală care asi
gură în timp trăinicia relației, 
dintre membrii familiei Cristea.1

Simion Cristea s-a urcat pen
tru prima oară pe locomotivă-în 
1920. „Aveam 17 ani și mă luase 
să învăț meserie un unchi de,-al 
meu care lucra la Depoul Ciu
lești. Lucram cite 18 ore pe zi. 
Dimineața la șase mă prezentam 
la depou, curățăm locomotiva, pe 
urmă alergam după cumpărături, 
după aceea treceam la manevră, 
căram coșurile cu cărbuni și ple
cam în cursă. Mecanicul pe 
lingă care lucram era un om 
aspru, dar drept. El se purta cu 
locomotiva de parcă era o ființă 
vie. De la el am învățat că ma
șina te ascultă numai dacă o 
hrănești cum trebuie, o cureți și 
o îngrijești, iar în cei cincizeci 
de ani de meserie m-am stră
duit să nu uit vreodată regula 
asta. M-am silit să nu îmi uri- 
țese meseria cu lene sau lucru 
făcut de mintuială. Si astă în
vățătură i-am predat-o nu nu- 
9kai feciorului meu, ci tuturor

LIVEDEA
un sat cu arome de poezie

„In satul Livedea aș vrea sâ mâ mut cu copiii și caprele și ciinii 
mei, sâ stau într-o casă ca a țaței Voica și să mă gîndesc cît s-a 
schimbat lumea, tara și peizajul gospodăresc, numai în cîțiva ani.

Omagii frăn
S o dimineață cu te

Inscripția aceasta am desco
perit-o acolo unde ochiul isto
ricului literar n-a ajuns încă : 
în cartea de onoare a coopera
tivei agricole din comuna Si
ne ști, județul Ilfov. Consemna
rea poartă data de 25 octom
brie 1954 și aparține (ați ghicit, 
desigur, după stil !) lui Tudor 
Arghezi. După 21 de ani, re
compun momentul cu ajutorul 
amintirilor celor ce-au fost a- 
tunci în preajma poetului, în 
încercarea de-a cuprinde însuși

lîntatului socotitor Socrate 
afara d-sale personalitate 

drumul parcurs în timp, din is
torie in actualitate, de către acest 
pumn de seminție românească, 
sădit aici, în plin Bărăgan.

Socrate Ene, socotitorul : „Cu 
voia dv„ o s-o iau puțin mai 
dinaintea întâlnirii cu Arghezi. 
Eu, așa cum mă vedeți, de toate 
am avut parte în viață, numai 
de învățătura celui ce-i port 
numele, nu. Am încercat ~ de 
toate, cismărie, croitorie, băiat 
de prăvălie, reparații de bicicle
te, cu norocul tot nu m-am în-

Ene, care ne-a delectat 
— și noroc !"
tîlnit. Să nu înțelegeți cumva 
că aș fi vrut să-mi părăsesc sa
tul ; sărăcia, eă m-a obligat; 
frați mulți, pămînt puțip, slu
gă pe tarlaua altuia n-am vrut 
să fiu. La fel și Tache Gheor- 
ghe, cu el am colindat lumea și 
ne-am întors acasă cu același 
băț cu care plecasem. Mulți din 
cei care flăcăisem împreună

ION ANDREIȚA

(Continuare în pag. a ll-a)

Aceasta prelungită toamnă ne duce, to
tuși, cu gîndul la zăpezi. Pe munți de fapt 
a și nins, așa ne spun meteorologii. Și tre
buie să-i credem, munții nu-i putem aduce 
pe străzi și nici în balcoane. Un soare cu 
dinți, fierăstrău parcă, taie ca pe niște 
bușteni norii și îi aruncă în văi. Dealurile 
s-au făcut mai mici un pic și iarba a dat 
de miezul unei veri ascunse. _______
Sînt verzi dealurile, pădurile roșii, 
sînt negre și verzi cîmpurile. Să- 
mînța e toată în brazdă și asta 
îți dă o liniște de gospodar. 
Viața cîmpurilor se petrece pe 
ultima traiectorie a toamnei, sub 
luciul brumat și fierbinte al plu
gurilor. O speranță că iarna_______
ne va găsi cu cîmpUrile toate 
arate, așezate în panta de zbor a rodirii 
mai mari, viitoare. De fapt, acesta este și 
sentimentul pe care-l trăiești și care te 
adaugă uneori, ca un orologiu, marilor 
bucurii dinspre cîmpii.

îmi amintesc chipul și lumina uluitor de 
vie cu care podgorenii din ținuturile lor de 
piatră, lunare, ieșeau în prispa casei, o 
prispă a toamnei, dealtfel, și, sub dunga 
norilor ce coborau dinspre munți, ei ascul
tau ca pe o zbatere de nimeni cunoscută, 
cîmpiile. Și se uitau așa lung, nemișcați, ca 
și cum intrau în ceea ce vedeau și auzeau,

în peisajul acela unic, tulburător, făcînd cu 
el parte și întreg totodată, o devenire de-o 
clipă, imensă, inseparabilă firii și grijii a- 
celeia de gospodar deși ei, podgorenii, erau 
într-un fel străini de cîmpie. Ei știau numai 
truda în pante și doar lucrul pe pietre, 
adică printre ele sau dedesubt cind, dislo- 
cîndu-le, dădeau de dulce și reavăn miez

PASTEL
de A. I. Zăinescu

viu de pămînt. Și acolo, ca intr-un cuib de 
vultur, puneau rădăcină de viță de vie. 
Străini de cîmpie, în grija lor intrau însă 
și cîmpiile. Cum ciclurile înseși ale naturii, 
după un calendar al minții și brațelor, cu 
nesfîrșite, dogoritoare zile și munci. Se uitau 
așadar în cîmpie și auzeau poate griul cum 
crește, auzeau cum brazdele suie-curcubeu 
- în întîmpinarea ninsorilor. Deși poate 
chiar atunci, din spatele lor, de pe dealuri, 
și începuse să ningă. Lumina de pe chipuri 
voia să însemne o grijă împăcată. Că totul, 
adică, e pus la locul lui și că în rosturile 
înseși ale muncii chiar și această grijă e o 
pornire de inimă.

Un drum în aceste zile, pe cîmpii, îți su
gerează însă și o altă imagine, aceea a 
unei strînse și calme, gîndite, mișcări, 
spectacolul unor ultime și ample e- 
forturi prin care pămîntul e întors 
cu fața spre munți, poate, într-o so
lemnitate de caravane pe care tractoarele 
o închipuie și o grăbesc limpede, cu zgo

motul lor ritmic, bine cunoscut. 
Mă uitam din marginea unui o- 
raș, prin peretele de sticlă al 
unei mari întreprinderi și tot 
ceea ce se vedea dincolo, în 
vecinătatea acelei imense hale 
cutremurată de ritmicul, desfășu
ratul ecou al mașinilor, era 
cîmpia cu oamenii, cu tractoa
rele șl plugurile ei, braz

dele așternute se ridicau aievea în geamuri 
și își continuau acolo, tremurătoare, viața, 
îneît asistam la nașterea unui olt cîmp, 
parcă, vertical, pe peretele acela de sticlă 
se ara și se semăna acum, se năștea o for
midabilă, cosmică seră. Asistam totodată la 
nașterea unui tulburător pastel, ale cărui 
imagini desfășurau același unic și exact 
punct de întîlnire între două mari magis
trale : industria și agricultura, Și qtunci la 
confluența lor, de o clipă, m«am gîndit că 
n-ar fi -rău să mai scriem, din cînd în cind, 
și pasteluri.
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CONTRIBUȚIA IĂ PROGRESUL BRII 
iată izvorul marilor satisfacții 

in munca de creație tehnico-științifică
Cu ■siguranță, nici o generație 

tinără nu s-a situat mai mult 
decît cea de azi în miezul pro
blemelor tehnice, impuse cu ge
nerozitate de revoluția științifică 
contemporană, dar mai ales de 
necesitatea apropierii cercetării 
cu producția. Aspirațiile spre 
științele avansate și spre tehni
cile de vîrf o dovedesc, zi de zi, 
și cei trei sute de uteciști de la 
Institutul de tehnică de calcul. 
Urmind exemplul comuniști
lor de a munci. în schimburi 
prelungite, tinerii cercetători 
contribuie efectiv la scurtarea 
termenelor de predare a unor 
„unelte ultramoderne44 din fa
milia calculatoarelor. Așa este 
cazul cu Felix 512. care, con
form planurilor inițiale, urma, să 
fie avizat în 1976. dar care, da
torită muncii susținute, depuse 
de colectivul inginerului Fran- 
cisc Momeo, din rîndurile căruia 
fac parte foarte mulți tineri, va 
fi avizat cu... trei trimestre mai 
devreme. Din acest motiv, între
prinderea de calculatoare Bucu
rești va putea să-l introducă în 
producție în 1976. și nu în 1977. 
Prin realizarea noului Felix, fa
milia de calculatoare românești 
se întregește. Noul computer 
are un repertoriu mult mai bo
gat în instrucțiuni și o viteză 
de lucru de circa 4 000 000 de o- 
perații pe secundă. El vine să 
confirme valențele superioare 
ale inteligenței tehnice româ
nești. care după o perioadă 
scurtă de asimilări pe bază de 
licențe realizează într-o concep
ție orahrie calculatorul de capa
citate mică spre medie Felix 
C—32. Această lucrare a fost im
pusă de necesitatea de a ctfea o 
familie de calculatoare româ- 
nești' ..Felix" cu echipamente 
compatibile cu calculatoarele 
importate. Dar cfa.că C—32 ș-a 
h&seut ca un calculator univer
se1. în momentul de față el este 
utilizat și pentru probleme de 
conducere a proceselor tehnolo
gice de către un colectiv de ti
neri de la Instikitul de cercetări 
și proiectări automatizări. In a- 
cest scop a fost realizat un cu
ptor de conectare la proc-^s si un 
sistem de oroeramare de bază 
de proces PROSIS—32. în prin
cipiu. în noua var’antă. el poate 
fi utilizat în conducerea proce
selor tehnologice din indnStriiTh 
chim; că. energetîeă. metalurgică, 
în industria constructoare de ma
șini. in traficul rutier și în di
verse lucrări de laborator, in 
sp®”’âl la testări și încercări.

• A intrat in probe de 
instalația dc TbTaj 

care poate fi con- 
utilajul „nublărul 

mărime printre in
stalațiile românești de acest 
fel. Totodată ca este cotată 
ea una dintre cele măi mari 
din lume. © La I.P.R. au fost 
elaborate o serie de elemente 
și sisteme de automatizare 
moderne pentru reglarea pro
ceselor tehnologice lente. • 
In U.R.S.S. se stvdiază un 
proiect privind construirea 
unui canal lung de 2 590 km. 
Scopul ? Să orienteze cursul 
unora dintre apele siberiene 
către stepele și deserturile 
din Asia Centrală. • 396.5 km 
pe oră. Acesta este noul re
cord montlial de viteză pe 
cale ferată in S.U.A. Locomo
tiva este pusă în mi care de 
un motor clec'ric cu inducție 
și de două motoare Cu reac
ție. Astfel a fort depășit re
cordul pe care il dețineau 
francezii din 1955 și care era 
de 331 km pe oră. e Proble
ma poluări’ mărilor poate H 
combătută după părerea unor 
savanți chiar pe cale biolo-

O act nine de importanță teh
nică doosobîtă. întreprinsă de 
comitetul U T C.. prin comisia 
profesional’Științifică, o consti
tuie. fără îndoială, interconec
tarea a două calculatoare româ

șantier 
F-500. 
siflerată 
1“ ca

nești, realizată în premieră, și 
prezentată nu de mult, la o ex
poziție economică românească 
la Pekin. Mai precis,, cuptorul 
de interconectare pentru Felix 
C—32 a fost realizat la I.T.C. de 
către un colectiv de tineri ute- 
ciști, în rîndurile cărora se nu
mără inginerii Răzvan Stănescu, 
Mihai Dobre și Cristian Cordu- 
neanu. Cit privește cuplorul 
pentru Felix-256, acesta a fost 
pus la punct în cadrul întreprin-

ÎNSEMNĂRI DESPRE 
PREOCUPĂRILE 

TINERILOR 
CERCETĂTORI DIN 

DOMENIUL TEHNICII 
DE CALCUL

derii de calculatoare din Bucu
rești tot de către un colectiv de 
tineri specialiști, ceea ce dove
dește o dată în plus că dialogul 
dintre producție și cercetare se 
află, aici, lă Institutul de teh
nică de calcul pe un teren fertil. 
Dar capacitatea creatoare și pa
siunea pentru nou. de care dau 
dovadă tinerii cercetători, sint 
canalizate și spre realizarea 
de aparate necesare autodotării. 
Cele 2 500 de ore de muncă 
patriotică realizate pînă acum de 
ei s-au concretizat într-o gamă 
largă de testoare pentru echipa
mente periferice, care dispunind 
de parametrii de funcționare 
optimi urmează să înlocuiască cu 
succes pe cele procurate pînă în 
prezent din import. Dealtfel, cer
cetarea din domeniul tehnicii d£ 
calcul are. în perioada urmă
toare sarcini prioritare dintre 
cele mai importante. ..Pentru a 
putea pătrunde tot mai mult pe 
piața internațională a calcula
toarelor. ne spunea directorul ge
neral al centralei de resort, in
ginerul Ion Bătrîna. specialiștii 
români trebuie să-și îndrepte a- 
tenția spre acele tipuri de apă
rate de calcul care se imuun 
tot mai mult44. Răspunzi nd aces
tei chemări și comandamentelor 
majore ale economiei naționale 
aflată în fața cincinalului revo
luției tehnico-științifice. comisia 
profesional-științifică din ca
drul I.T.C.-ului s-a angajat, 
după cum arăta ing. Gh. Samo- 
ilă. secretarul comitetului U.T.C., 
să contribuie la lărgirea nomen
clatorului de produse, tn mo
mentul de față, tinerii cercetă- 

ffică. cu ajutorul algelor uni- 
cHu'larc. Datorită unei actî- 
vități tolosintetico, adaptate 
unor medii variate, ele sint 
producători primari de mate
rii organice, care constituie 
arma nr. 1 împotriva poluării. 
® în R.F. Germania au fost 
prezentate pentru prima dată 

■cîteva exemplare ale așa-zi- 
sului aparat Possum in veni at 
de inginerul englez Reginald 
Hadin care are menirea să-i 
ajnte pe paralitici să se in
tegreze îtttr-0 viață profesio
nală normala. • In stratul 
de cărbune din insulele Ar
hipelagului Spitsbergen din 
insulele Noua Sibcrie și Cin- 
kotko, paleobotanistul sovie- 
iic Lev Budaeutcv a desco
perit urme de copaci asemă
nători celor care formează 
pădurile de astăzi din regi
unea temperată, insă avînd 
forme de dimensiuni nemai- 
intîlnite. cu o lățime de peste
1,50 m. El a putut întocmi 
cele mai originale colecții din 
lume, cu eșantioane de fosile 
de plante — adică un „ier
bar de piatră'4 al florei pola
re dispărute. 

tori do la filială din Timișoara, 
de exemplu, realizează memorii 
de calculator de înaltă fiabili
tate, cu nimic mai prejos decît 
cele importate, pînă nu demult, 
iar în București, un puternic 
colectiv format din tineri spe
cialiști se ocupă de producerea 
unei unități de discuri mag
netice, care va fi finalizată în 
cîteva luni. Cincinalul revolu
ției tehnico-științifice înseamnă 
în același timp dezvoltarea im
petuoasă a cercetărilor actuale, 
canalizindu-le, cu necesitate, 
spre calculatoarele din genera
ția 3,5 și 4. de capacitate mică 
și medie mare. Mai precis. în 
anii următori, tinerii specialiști 
de la Institutul de calcul vor 
participa la realizarea unei con
figurații optimizate a lui Felix 
C—256 și la punerea la punct a 
unei game largi de minicalcula- 
toăre universale și de gestiune, 
necesare tot mai mult econo
miei naționale. Totodată, vor fi 
concepute și finalizate noi echi
pamente periferice și terminale 
ș: noi sisteme de colectare, in
troducere și prelucrare primară 
a datelor.

ION VĂDUVĂ POENARU

UN SA T CU AROME DE POEZIE
(Urinare din pag. I)

ne-am întors atunci acasă. Ba
tea un vint nou, și oamenii îi 
adulmecaseră rostul. Cel mai 
important eveniment a fost re
forma agrară. Eu cu Tache eram 
in comisie. Fiecare sărac și-a 
primit partea. Cu lanțul de la 
fintină am măsurat loturile. Am 
primit și eu trei pogoane. Prima 
organizație de partid tot noi 
am făcut-o. Aici, la Livedea. că 
Sineștiul era comună separată. 
Eram la început 25 de comu
niști, ni s-au alăturat apoi alții. 
Tache era secretar, eu locțiitor. 
Tot așa și cu colectiva, căci așa 
se numea pe-atunci. Șaizeci de 
familii, 60 000 de lei avere to
tală. Săraci, dar neputuroși. 
Mi-amintesc că nici sală unde 
să semnăm actul de constituire 
nu aveam. L-ăm semnat în bă
tătura lui Alexandru Bițineanu, 
fiul lui moș Bordei Verde, că-i 
zicea lumea așa pentru că-și 
semăna griu pe acoperișul bor
deiului să arate mai frumos. Cu 
răspunderile s-a intimplat tot 
ca-n organizația de partid : 
Tache președinte, eu socotitor, 
că dacă mă chema Socrate, oa
menii mă credeau și cu mai 
multă școală. In ’44 și eu și 
președintele aveam patru clase 
primare. Mai mult de trei sfer
turi din comună erau anal- 
fabeți. Așa că am început să în
vățării împreună ; cum și tră
iam, cum. și munceam. Noi în
vățam. munceam, alții ne vizitau 
că eram intre primele cinci uni
tăți înființate in țară. Veneau 
țărani din alte sate să vadă ce 
și cum. Dar cei care veneau 
aveau ce vedea, chit că ne mai 
ascundeam cite un colț de sără
cie. Vrednicie, însă, au văzut, Și

Noua școală generală din Sinești
Foto : V. RANGA

LA MUZEUL SATULUI VÎLCEAN
Muzeul satului vîlcean. în

ființat anul trecut în comuna 
Bujoreni, din apropierea muni
cipiului Rimnicu Vîlcea, și-a 
îmbogățit continuu patrimoniul, 
ce cuprinde, în prezent, , 30 de 
construcții, dintre care 20 sint 
gospodării țărănești complete, 
cu toate anexele necesare. 
Printre ultimele exponate ce 
și-au ocupat locul în incinta 
muzeului se numără un han, 
o casă din zona Mitrofani și alta 
din comuna Milcoiu, vechi de 

chibzuință și bună organizare. 
Drept e că se năștea atunci o 
altă lume și noi eram un prim 
exemplu. Cind l-am primit pe 
Tudor Arghezi, lucrurile se dă
duseră pe drumul cel bun"...

Țața Voica (Tache) : „Eu pe 
Arghezi nu-l cunoscusem, dar 
îi auzisem de nume. Nu mai 
știu cine, vreun nepot, bag de 
seamă, mai școlii mi-a zis că-i 
un fel de Eminescu în viață. 
D-asta m-arn și fisticii, că pe 
Eminescu îl știam, îl citisem a- 
dicătelea. Dar el, om cu cap și 
cu carte la cap. mi-a zis : lasă 
țață Voică. nu te stânjeni. că 
de-al vostru sint și eu. ~ Așa 
mi-a zis, țață Voică. și că să-i 
nu-i mai zic dumneavoastră, că 
văzuse el, omul cu cap și cu 
carte la cap, că mie nu prea-mi 
stă bine cuvintul ăsta pe limbă. 
Și-așa a fost. l-am poftit în 
casa asta în care stăm și azi de 
vorbă, mirosea tot a busuioc, că 
alt. parfum n-aveam și nici azi 
nu-mi trebuie, și-am mâncat 
ceva — dar ce-am mâncat, 
doamne, că d-ale gurii n-a 
vrut ? — mere, da, mere i-am 
dat, că era toamnă și-aveam in 
grădină. Ei. și-apoi am stat și 
noi la vorbă, de-ale noastre, ba 
de una, ba de alta, ca omul"...

Nea Nicolae Marin, cooperator 
și ziarist (poartă totdeauna cu 
sine intr-un buzunar anume croit 
la haină, mai mare, citevă 
zeci de articole publicate de-a 
lungul timpului în ziarul jude
țean, in alte ziare. La ora ac
tuală, în ciuda virstei, este în 
continuare un neobosit cores
pondent) : ,,Mie-mi zice lumea 
ziaristul, dar n-am legitimație. 
De-asta sint și cooperator. Eu, 
ce să mai spun, că mai tot ce 
s-a intimplat în sat am scris la 

peste 150 de ani, o biserică da- 
tînd din 1823, adusă din comuna 
Nicolae Bălcescu, aflată în curs 
de montare.

Se prevede ca. în curînd, să 
fie amenajat, aici, un întreg 
sat vîlcean în perimetrul că
ruia să se mai găsească, în a- 
fara gospodăriilor țărănești, o 
primărie, o școală, alte obiec
tive social-culturale, precum și 
o gospodărie țărănească model 
din zilele noastre.

ziar. In 1956, toată Livedea era 
cooperativizată. în '62 ne-am u- 
nificat — că sintem cinci sate 
— cu sediul la Sinești. In co
mună s-au schimbat multe, și 
toate in bine, dar eu vreau să 
vă vorbesc tot de oameni, că ce 
s-a intimplat cu ei s-a intim- 
plat și cu binele de-a venit și 
s-a statornicit aici, la noi. Să-l 
luăm pe președinte. După liceu, 
t-a dus la facultate. Institutul 
agronomic l-a făcut ca navetist, 
cină in timp, cu treaba, tind la 
școală, cu știința. Astăzi el este 
și inginerul șef al C.A.P.-ului. 
Socrate s-a mulțumit doar cu 
liceul agronomic, că-l prinseseră 
din urmă copiii lui cu învăță
tura. Cam așa. calitativ, a cres
cut și munca noastră, și viața. 
Eram atunci 60, sintem azi 
4 000 ; aveam atunci avere 60 000 
de lei, azi numai producția glo
bală anuală trece de 15 milioa
ne. Avem griu bun și vite fru
moase. Porumbul din această 
toamnă a dat 4 686 kg boabe la 
hectar in condiții de sol neiri
gat. Oamenii sint harnici, iar cei 
tineri care rămin in sat se ca
lifică in meserii de care deja 
avem nevoie și vom avea tot 
mai multă nevoie. încolo ca-n 
fiecare sat, școli noi. lumină e- 
lectrică, televizoare. aragaze, 
mobilă și pirostriile din- vatră 
uitate pe cine știe care cracă de 
corcoduș. Un lucru insă trebuie 
să-l reținem, că-l rețin și oame
nii : nimic nu s-ar fi putut face 
fără primenelile aduse de statul 
socialist, fără politica partidului 
nostru comunist. Aici e cheia, 
și oamenii au învățat s-o potri
vească, după cuvintul partidu
lui, după inima lor. De-asta nu 
s-ar rupe oamenii niciodată de 
partid'1.

Aceasta este, pe scurt, istoria 
nouă a unui sat cu arome de 
poezie. O poezie aspră, bărbă
tească, izvorită din munca unor 
oameni dăruiți păminlului, o 
poezie pe măsura celei lăsate 
nouă nemuritoare de oaspetele 
țaței Voica. Și dacă atunci, la 
început, acești oameni intuiau 
numai sensul înnoitor al prefa
cerii, mă gindesc cum vor arăta 
și cum vor gindi ei mîine, poi- 
miine, peste cinci ani, ihtr-un 
viitor astăzi cunoscut, descifrat, 
înțeles pe deplin. Cu ce ochi se 
vor privi pe ei înșiși, cu ce sen
timente iși vor privi satul ?

L-am rugat pe nea Nicolae 
Marin să-mi spună ce-ar scrie 
el in cartea de onoare a zilei de 
azi. a zilei de mîine. Redau 
textual : „N-aș pleca din Live
dea nici în ruptul capului. N-am 
plecat atunci cind am dus-o 
greu, cind a trebuit să luptăm, 
să învingem. Cum să plec astăzi, 
cind o ducem bine și avem de 
luptat pentru mai bine ?"

LA TEATRUL 
NAȚIONAL DIN IAȘI

Tinerii regizori-o contribuție 
substanțială la calitatea 

debutului actualei stagiuni
1. O scrisoare pierduta, în regia Ancâi Ovanez Doroșenco - vi

ziune originală, interpretare buna
2. însemnările unui nebun, regia Brandy Barasch, un spectacol 

valoros
3. Burghezul gentilom, în rfegia lui Virgil Tănase - modalitate 

scenică neconvingătoare

Teatrul Național din Iași și-a 
deschis stagiunea 1975—’76 cu 
trei spectacole montate de trei 
tineri regizori : O scrisoare pier
dută de I. L. Caragiale pusă în 
scenă de Anca Ovanez Doroșen- 
co, însemnările unui nebun de 
Gogol, ce-1 aduce într-o primă 
confruntare cu publicul pe regi
zorul Brandy Barasch și Burghe
zul gentilom de Molidre al proas
pătului absolvent al I.A.T.C., 
Virgil Tănase. Sint, cum se 
vede, piese de mare rezistență 
în istoria dramaturgiei univer
sale. opere care au avut o ca
rieră scenică prestigioasă.*

Anca Ovanez Doroșenco are 
asupra celorlalți doi colegi de 
breaslă avantajul unor ani bo- 
gați în experiență scenică — ea 
a terminat secția de regie în 
urmă cu șapte ani —, citeva 
spectacole care au confirmat un 
real talent. Astfel îneît curajul 
— pentru că rămîne temerară 
dorința de a reinterpreta capo
dopere — de a propune o nouă 
versiune a Scrisorii pierdute 
este firesc, aproape obligatoriu 
pentru un regizor care vrea să 
se impună. Spectacolul Ancăi 
Ovanez, chiar dacă nu este pe 
de-a-ntregul unitar, chiar dacă 
are unele scăderi de ritm, rămî
ne interesant prin nota perso
nală a laturii scenice. în noua 
viziune regizorală întreaga des
fășurare a intrigii are loc în 
biroul prefecturii : aici se leagă 
și se dezleagă totul, aici are loc 
întîlnirea electorală și „împă
carea44 finală, aici iși duc „re
prezentanții" orășelului „agitata" 
viață personală și politică. Fap
tul este semnificativ pentru ac
centul pe care regizoarea vrea 
să-l pună pe caracterul josnic și 
feroce al personajelor, pe ideea 
de farsă sinistră a așa-ziselor n- 
legeri de altădată, pe satirizarea 
trăirilor paroxistice ale eroilor, 
trăiri cu atît mai absurde cu 
cit sînt generate de interese 
meschine, de o falsă pudoare 
sentimentală și socială. Țraha- 
nache, în foarte buna interpre
tare a lui Mar?el Finchelescu, 
este încă un om în puteri care 
știe să-și ascundă, sub aspectul 
demn de „bătrîn fost" aceeași 
răutate și cîinoșenie. aceeași a- 
bilitate care l-a făcut ani în șir 
membru de bază al atitor comi
ții și comitete, prestidigitatorul 
politic al orășelului. Cațavencu, 
excelent interpretat de Teofil 
Vâlcu. este carierist, despotic și 
lingușitor, perorează demențial 
pentru orice cauză (este cred 
cel mai reușit morhent, din spec
tacol. acela al discursurilor elec
torale) ; Dandanache construit 
cu admirabilă migală de Dionisie 
Vitcu, pe măsură ce-și dă jos 
încotoșmănelile de mumie luna
tică apare „mai canalie decît 
Cațavencu" : Zoe. plină de ener
gie, încercînd să conducă desti
nele politice ale orașului, bătln- 
du-se pentru „demnitatea" ei de 
primă damă a provinciei, este 
cu vivacitate interpretată de 
Liana Mărgineanu. Dacă și cei
lalți actori distribuiți în piesă — 
cu deosebire Virgiliu Costin în 
Pristanda, Alexandru Blehan în 
Cetățeanul turmentat și Con- 
piantin popa în Tipătescu -și-ar 
fl ^uiripus cu mai multă atenție 
personajele am fi putut asistă 
la un spectacol unitar, plin de 
vervă, fără Unele momente gre
oaie ce caracterizează mai ales 
prima parte a reprezentației. în 
orice caz, încercarea Ancăi O- 
vanez. inteligent secondată de 
scenografia lui George Doro
șenco. se dovedește o interesan
tă și plină de substanță recitire 
a capodoperei caragialești.

însemnările unui nebun, de 
Gogol, un text complex, aproape 
greu de descifrat, urmărind me
andrele unei conștiințe ce trece 
pragul nebunipi. dar avînd per
manent în Subtext referiri la 
resorturile unui întreg angrenaj 
social, ale unei anumite con
cepții despre om într-o Rusie a 
anilor 1850, prilejuiește un spec

CEJEjTVEEĂ

tacol de mare ținută, cu o vizi
bilă unitate de concepție dato
rată regizorului Brandy Barasch, 
actorului Dionisie Vitcu și sce
nografului Helmuth Stiirmer. Un 
spectacol pictural în care obiecte, 
personaje mute — este extraor
dinar dansul fantomatic al per
sonajelor care devin prezențe 
simbolice —, gesturi hieratice,

CRONICA TEATRALĂ
lumini stranii și umbre dense se 
compun într-un subtil carusel al 
alunecării lui Poprișcin în nebu
nie. Trecerea aceasta, care în
cepe printr-o lucidă autoanaliză 
a umilului funcționar (care la 
42 de ani realizează că nu are 
nici o șansă într-o societate în 
care locul fiecăruia este dinainte 
stabilit, că este, în fond, un ni
mic ce se zbate absurd din do
rința de a se face văzut de cei
lalți) și printr-o nevinovată a- 
pelare la fantezie — singura 
ce-i va fi putut umple golul 
imens al neputinței —, care va 
continua în acea supremă mărire 
închipuită și se va sfîrși în pră
bușirea cea mai opacă, este ur
mărită de-a lungul întregului 
spectacol printr-o diversitate de

ORAȘUL VĂZUT DE SUS
Nu știu dacă Margareta Pb- 

gonat ar putea salva un film 
prost, pentru bunul motiv că nu 
am văzut-o niciodată jucind in
tr-un film prost. Este foarte a- 
devărat că nu am văzut-o jucind 
nici un vreun film de excepție, 
dar asta este o intimplare în 
care excelenta actriță nu are 
nici un amestec, și apoi mai este 
timp. Important mi se pare cu
rajul artistic cu care această 
prezență de elită a filmului ro
mânesc contemporan abordează 
roluri aride. Roluri incomode. 
Roluri cu vorbe puține sau cu 
prea multe vorbe — cazul ultim, 
„Orașul văzut de 
sus", un film 
în care se vor
bește imens, se 
vorbește tot tim
pul și uneori 
necinemătografic. La primă ve
dere deci, poate părea captivant 
să faci un rol de primăriță, un 
rol care să ateste valoarea fe
meii contemporane, un film in 
care mai mult decît atît, femeia, 
primărița, are întotdeauna drep
tate, are dreptate cu obstinație 
și inflexibil, de parcă ar fi de
pozitarea adevărului absolut, in 
pofida unei „armate" de bărbați 
care dimpotrivă, n-au dreptate 
sau au foarte parțial. Cum în
treaga echipă de filmare, inclu
siv autorii scenariului sînt... băr
bați, filmul nu poate fi în nici 
un caz taxat, nici în intenționa
litate nici în realizare, ca femi
nist. Este doar un film intere
sant. un film dezbatere, în care 
se întimplă că purtătoarea drep
tății este o femeie. La prima 
vedere poate părea captivant, și 
chiar este, să interpretezi un 
astfel de rol. numai că este di
ficil. Dificil pentru că Marga
reta Pogonal n-are „la îndemână" 
nici un pic de viață personală 
care să-i facă personajul mai 
complex, mai uman. Autorii ar 
trebui felicitați măcar pentru 
asta. Pentru că nu s-au simțit 
obligați să pună cirje pledoariei 
lor, s-o facă mai colorată, mai 
fosforescentă, cu o ..paletă mai 
largă de desfășurare". Ar trebui 
notat, filmul lui Lucian Braiu 
nu este primul caz — această 
riouă treaptă de maturitate a fil- 
liiuliii nostru, capacitatea de a 
urmări o temă fără complexe. 
In cazul nostru, o temă clară ca 

CRONICA FILMULUI

elemente teatrale ce se întrepă
trund pentru a lăsa mereu în 
prim plan personajul, zbuciumul 
lui, drumul său sinuos. Este 
vorba aici de o înțelegere a ce
lor trei arhitecți ai spectacolu
lui, de un unic efort ce pune 
în evidență un actor de incon
testabil talent : Dionisie Vitcu.' 
Nici o notă stridentă, nici un 
fals nu vin să tulbure pe par
cursul a mai bine de două or< 
această tragedie a umilinței, a*  
cest personaj ghemuit sub um« 
brela care-1 acoperă și sub pe
lerina ce-1 face să pară doaf 
o neglijabilă umbră. însemnă*  
rile unui nebun este un spec*,  
tacol care afirmă o gîndire ma» 
tură, o știință a alcătuirii e*  
chipei.

Un semn de întrebare îl ri
dică concepția spectacolului cu 
Burghezul gentilom de Moliere 
pus în scenă de Virgil Tănase. 
Deși este demnă de apreciat în*  
cercarea regizorului de a arunca 
o lumină nouă asupra cunoscutei 
piese — în viziunea sa domnul 
Jourdain joacă el o mare farsă 
celorlalți, lăsîndu-se doar apa
rent păcălit de micile lor în
scenări — modalitatea scenică 
prin care încearcă o asemenea 
interpretare nu reușește nici pe 
departe să ne convingă de legi
timitatea unei atari viziuni. Cu 
îngroșări vulgarizatoare de ton*  
cu zimbete mefistofelice, cu un 
final căruia nu-i găsim nici un 
fel de explicație logic-teatrală*  
comedia lui Moliere își pierde 
toată savoarea pentru a nu pu^ne 
în loc decît un plictis genera

MIRUNA IONESCU 

un enunț, șl anume foarte cu» 
cunoscut — acela că munca, re
lațiile de muncă, problemele de 
muncă pot, sînt apte să releve 
în cel mai înalt grad laturile 
fundamentale ale personalității 
umane, chipul de a ințelege via
ța, logica intîmplărilor și a sen
timentelor. Scenariștii, debutanți 
ca atare, sint doi scriitori. Mar
cel Păruș și Dumitru Solomon. 
Ei au scris povestea lor-dezba» 
tere în jurul unui conflict de 
muncă și nu l-au complicat de- 
cit, repet, cu prea multe vorbe. 
Filmul suferă pe alocuri de dis- 
cursivism sau dacă regizorul 

este de vină, de 
o lipsă de nerv 
a mizanscenei. 
Povestea însă se 
susține și susți
ne vie pe tot 

parcursul atenția sălii. Personajul 
central este plauzibil — firește, 
cu aportul interpretei — pentru 
că este îndeobște cunoscut că un 
caracter ferm dublat, de inteli
gență și tact are dreptate întot
deauna. Cel puțin in lucrurile 
esențiale. Talentul autorilor se 
relevă în aceea că au știut să 
creeze conflicte intre personaje 
neantagonice. pentru că. practic, 
in „Orașul văzut de sus" nu a- 
vem negativi. Avem numai oa
meni ca toți oamenii, mai difi
cili sau mai labili, oameni cu 
care ne intilnim in muncă la 
fiecare pas. Secondată de doi 
„monștri sacri" ai filmului nos
tru — ar trebui in sfirșit să-i 
conferim dreptul de a avea așa 
ceva — George Constantin și lla- 
rion Ciobanu — Margareta Po- 
gonat este centrul unei triplete 
de aur care rezolvă ecuațit^i- 
ficilă a acestui film care ~f>utea 
fi arid. Lucian Bratu este un re
gizor de autentic profesionalism, 
a cărui diversiune artistică prin
cipală este capacitatea de analiză 
psihologică. Credem că nu gre
șim afirmând că și-o pune cel 
mâi bine in evidență în acest 
film, in care analiza se desfă
șoară pe terenul cel mai tran
șant. terenul muncii. Terenul 
capabil in cel mai. inalt grad 
să releve umanismul socialist — 
ceea ce și face „Orașul văzut de 
sus" — aceasta fiind dealfel 
calitatea sa esențială.

SMARANDA JELESCU

CASA DE CULTURA SECTORUL 1 - BUCUREȘTI ANUNȚA : 
DESCHIDEREA Șl CONTINUAREA URMĂTOARELOR 

CURSURI :

• Doctilogrofia - Secretariat tehnic 15 zile, o lună fi 
două luni.

• Cosmetica
© Croitorie (dimineața)
• Depanare râdio T.V.
• Autoapărare
• Balet (copii)
• Acordeon, chitara, baterie
• Limbi străine : engleza, germana (adulți și copii)
• Regie film (regizori : L. Bratu și Gh. Turcu)
• Operatorie și Tehnica cinematografică
• Foto și diapozitive alb*negru-color

Informații : Casa de cultură sectorul 1, str. Slătineanu 16. 
Telefon : 11 98 68.

DIRECȚIA GENERALA A POȘTELOR Șl TELECOMUNICAȚIILOR

Aduce Ia cunoștința întreprinderilor, instituțiilor și unităților 
cooperatiste că abonamentele la ziare și reviste pentru docu
mentare („colecții") pentru anul 1976, se pot contracta prin 
unitățile specializate ale direcțiilor județene de poștă și tele
comunicații și ale Direcției de poștă a municipiului București.

De asemenea, se primesc în continuare de la populație, 
abonamente pentru anul viitor, de către toate oficiile și agen
țiile P.T.T.R., factorii poștali și difuzării de presă din între
prinderi, instituții și școli.

Pjblicațiilt și condițiile de abonare sînt înscrise in catalogul 
presei editate în Republica Socialistă România, - ediția 1976. 

PENTRU CONFORTUL DUMNEAVOASTRĂ - 
APARATE DE GĂTIT SI ÎNCĂLZIT MODERNE 

Șl DE O MARE FUNCȚIONALITATE I

VA RECOMANDĂM :

• aparate de gătit cu combustibil gaze, tip 
aragaz, cu 2, 3, 4 ochiuri și cuptor (preț în
tre 865 și 2 020 lei) ;

® mașină electrică de gătit, cu trei ochiuri, 
tip ELECTROVESTA" (preț 1 370 lei) ;

® mașini de gătit cu combustibil lichid : „GU- 
TIN" (950 lei), METEOR (1 150 lei), MENAJ 
(1 334 lei) ;

• sobe de încălzit cu combustibil solid ,,TE- 
LEAJEN 25" (342 lei), „TELEAJEN 35" (385 
lei), „CALOREX" (442 lei), „SUPER-2" (804 
lei);

• sobe electrice de încălzit ,,TEREL" (819 lei) ;
• radiatoare electrice cu ventilator (335 lei), 

radiatoare electrice cu turbină (395 lei), ra
diatoare electride statice, alungite, solare 
„CĂLIN" (150-450 lei).

Toate produsele Ie găsiți Ia magazinele și raioanele spe
cializate ale comerțului de stat.

POSTA ROMÂNĂ9

CETĂȚENI!
O scrisoare sosită de la cei dragi aduce multă bucurie !
Pentru ca scrisoarea dv. să ajungă in cel mai scurt timp la 

eel căruia i-o trimiteți, nu uitați ea pe adresă să înscrieți 
înaintea localității de destinație și numărul de cod al acesteia.

Numărul de cod îl găsiți tn broșura „Codul poștal al lo
calităților din R.S.R.“ care se poate procura cu suma de 2,50 
lei de la orice unitate P.T.T.R.
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CAMPANIA AGRICOLA O FAMILIE DE CEFERIȘTI AGENDA

ACTIVITATE INTENSĂ 
LA EXECUTAREA ARĂTURILOR 

ADÎNCI DE TOAMNĂ
La ora de față, cînd roadele 

Anului se află depozitate la loc 
sigur, cînd sămința de griu a 
încolțit sub brazdă, activitatea 
care polarizează forțele lucrăto
rilor de pe ogoare este execu
tarea araturilor adinei de toam
nă, lucrare ce se impune a fi 
efectuată pe toate suprafețele 
care vor îi însămînțate în pri
măvară. Faptul că anul agricol 
s-a desfășurat conform obiecti
velor urmărite — uneori în ciu
da unor condiții nefavorabile — 
a făcut că și această activitate 
(altădată tratată cu mai puțină 
atenție) să se înscrie în para
metrii optimi, necesari. Astfel, 
după cum ne relatează tovară
șul Gheorghe Dincă, director 
adjunct al direcției județene a- 
gricole, în Olt, din 153 000 de 
hectare planificate a fi arate în 
această toamnă, peste 110 000 
ha au cunoscut deja întîlhireâ 
cu tractorul. Și în aceste zile, 
pe agenda comandamentelor lo
cale, această acțiune este înscri
să cu majusculi. In multe uni
tăți agricole, effect al bunei or-

în centrul atenției - 
fertilizarea ogoarelor

Potrivit unor calcule estimati
ve, cantitățile de îngrășăminte 
naturale existente in C.A.P.- 
urile coristănțene însumează 
peste 800 000 tone. Pe baza pla
nului de fertilizare. întocmit la 
indicația comandamentului ju
dețean pentru agricultură, s-a 
prevăzut să se transporte săp- 
tămînâl ih cimp circa 100 000 
tone gunoi de grajd, astfel ca 
pină Ia șfirșitul anului să se 
fertilizeze aproape 30 000 hecta
re. Prioritate au ^terenurile pe 
esrfe- se vor cultiva' legume, sfe
clă de zahăr și lucernă. in total 
aproape 15 000 hectare. Ce s-a 
făcut pină acum ?

în raza Consiliului intercoo- 
peratist Chirnogeni. unde s-au 
obținut producții medii foarte 
mari la cultură poi-umbului. s-a 
constituit încă de la 1 noiem
brie o formație de fertilizare — 
în cadrul sectorului Unic de me
canizare — do lâ C.A.P. Plo- 
peni. Formația cuprinde 12 me
canizatori. cu tot atitea utilaje, 
sprijiniți permanent de 20 coo
peratori. Datorită hărniciei de

PROIECTUL DE DIPLOMĂ
(Urmare din pag. I) 

mul an se află în întreprinderea 
constructoare de mașini în dublă 
calitate : elev in practică și elev 
încadrat în perioada de practică. 
Este o experiență care se repetă

OTELARII
(Urmare din pag. I) 

de pricepere și siguranță în 
meserie. îmbogățind nemă
surat imaginea lui din jurna
lele filmate sau din fotogra
fii. Oțelarul bun cunoaște ca
litatea oțelului după cum 
clocotește el, după albeața 
zgurei, după cum se sfărîmă 
ca la rece ; oțelantl suprave
ghează neîntrerupt procesul 
de dezoxidare, știe ce, cînd 
și cît să adauge în timpul 
elaborării șarjei, cunoaște la 
cp temperatură se toarnă oțe
lul de o anumită marcă și — 
la fel de important — cu ce 
viteză trebuie să-1 toarne. 
Pot spune că majoritatea ti
nerilor de la Oțelăria 1. ă- 
dică tovarășii mei de muncă 
întrunesc aceste calități.

Secretarul comitetului 
U.T.C. pe combinat, tovarășul 
Gheorghe Lăzăreșcu, unul 
dintre cei mai vechi oameni 
de pe platforma industrială 
(are marca 16 !) deși se nu
mără printre cei mai tineri 
oameni ai oțelului, dorește să 
notez o precizare : aici, oțe- 
lari își zic nu doar cei de la 
cuptoarele vuind sub ampe- 
râjul uriaș ai arcului voltaic, 
care transformă fierul vechi 
in oțel de cea mai bună cali
tate. ci toți cîți muncesc în 
combinat, toți care contri
buie, intr-un fel sau altul, la 
elaborarea și prelucrarea oțe
lului ori Ia asigurarea bunu
lui mers al instalațiilor. Oțe- 
Iari se consideră sufletește 
laminatOrii și forjorii, zida- 
rii-șamotori și turnătorii pre
gătitori. electricienii, lăcătu
șii de întreținere, laborante
le sau macaragiii, numai a- 
ceștia din Urmă totalizind, 
pe întregul combinat, o citii 
de peste 800.

— Bunul mers al muncii, 
aici, la noi, il datorăm fiecă
rei meserii de pe platformă 
— spune Gheorghe Lăzăres- 
cii — și, desigUr, în primul 
rind numeroșilor tineri din 
acest .^combinat al tineretu
lui". S-a încetățenit un spi
rit de emulație în toate sec
toarele, a fost generalizată 
inițiativă oțelarului Gheorghe 
Rus, ca fiecare maistru și 
muncitor cu experiență să ri
dice în 1975 calificarea a 2 
tineri pe semestru, iar în 
cincinalul viitor, la 20 pe se
mestru.

Oțelul de Tîrgoviște ! Ce 
frumoasă îmbinare de cuvin
te intr-un oraș a cărui indus
trie metalurgică s-a născut 
in acest cincinal, aducînd cu 
sine nu doar oțel, ci și oa
meni ce se călesc asemenea 
lui... 

ganizări, arăturile se apropie de 
cota finală. în consiliul inter- 
cooperatist Vlaici au fost arate 
toate cele 3 000 ha. în consiliile 
intercoOperâtisto Alunișu, De- 
jești. Optași, Otești. unde su
prafețele planificate erau cu-

Raid în 
județul Olt

prinse între 2 000—3 000 ha. au 
mai rămas de arat cîtfe 400—500 
ha de fiecare unitate. în cele
lalte, ritmul este intensificat, 
aprovizionarea cu piese este 
bună, se acționează în schim
buri prelungite. La fața locului, 
în consiliul intercooperatist Ru- 
sănești. inginerul șef Constantin 
Crăiniceanu ne spune : „Lu- 

care au dat dovadă pînă în pre
zent s-âu fertilizat 120 hectare. 
Acum, formația s-a deplasat in 
celelalte 5 unități ale consiliu
lui. conform unei programări 
calendaristice riguroase. Pină la 
șfirșitul anului, in raza acestui 
consiliu se vor fertiliza cu în
grășăminte organice aproape 
1 000 hectare. Aceeași activitate 
intensă desfășoară și formațiile 
de fertilizare din raza consiliilor 
intfercooperatiste ..23 August", 
Pantelimohu și Medgidia, for
mații ai căror componenți sint 
în majoritate tineri. Din păcate, 
nu același lucru îl putem afir
ma despre modul cum activează 
formațiile de fertilizare din 
Ostrov. Adamclisi și Topraisar, 
formații existente doar... pe hîr- 
t,ie. Sperăm ca și aici interven
ția Direcției agricole județene 
Constanța să nu se lase prea 
mult așteptată, mai ales că fer
tilizarea ogoarelor constituie un 
element important pentru obți
nerea unor recolte tot mai bo
gate.

POMPILIU COMȘA 

de la an Ia an și care — așa 
cum spun elevii — le ușurează 
integrarea socio-profesională. le 
oferă climatul in care să-și ma
terializeze ideile, să se împli
nească. La locul de muncă unde 
sînt repartizați, un maistru, din 
partea întreprinderii. le asigură 
asistența tehnică. Organizația 
U.T.C. se interesează de stadiul 
realizării proiectului de diplomă. 
Inginerii, muncitorii cu expe
riență le pun la indemînă sche
me. date, cărți de specialitate, 
întreprinderea se implică deci și 
in actul final — realizarea pro
iectului de diplomă. Și în măsu
ra în care are posibilitatea — le 
asigură și materialele de care 
au nevoie.

Discutăm cu ing. Ion Dacică, 
directorul liceului, și cu tovarășa 
Floarea Codilă, îndrumător 
U.T.C.. despre modul în care sfe 
organizează finalizarea color 
cinci ani do școlarizare. Elevii — 
ne spun dînșii — nu au posi
bilitatea să construiască o loco
motivă. să toarne o piesă gigant. 
Realizează însă utilaje la scară 
redusă. machete funcționale, 
panoplii cu sisteme de sudură, 
dispozitive etc. care rămin in 
școală ca material didactic. în 
anul IV profesorii de specialitate 
prezintă o listă eu teme pentru 
proiectele de dinlomă. Ținem 
seama de gradul de pregătire, 
de opțiunile viitorilor absolvenți. 
Lista poate fi completată cu 
propunerile acestora. Sînt lucrări 
pretențioase pentru care se mun
cește mult, se studiază mult.

SÎMBAtA 22 NOIEMBRIE 
PROGRAMUL I

11.00 O viață pentru o Idfefe : 
Francisc Rainer (1874—1944). 11.30 
Eroi îndrăgiți de copii. 12,00 TGle- 
cinemățccâ (reluare). 13.40 Publi
citate. 13,45 Mîndru-i cîntu-n tara 
mea. Muzică populară. 14.15 Telex. 
14.20 Recunoștință (reportaj). 14.35 
Handbal magazin. 16.10 Vîrstele 
peliculei. 17,15 Caleidoscop cttltu- 
râl-artistic. 17.35 Club T... la Bra
șov. 18.30 Publicitate. 18.35 Iubiri 
de tară. 19.20 1001 de seri. 19.30 
Telejurnal. 20.00 Teleenciclopedia. 
20.45 Publicitate. 20.50 Film serial : 
Mannix. 21.40 24 de ore. Săptămina 
Sportivă. 22,00 întilnirea de la 
oră... 10.

DUMINICA 23 NOIEMBRIE

PROGRAMUL I

8,30 Avanpremiera zilei. 8,40 Cra
vatele roșii. 9,35 Film serial pentru 
copii : Daktari. 10.00 Viață satului. 
11,15 Aventura cunoașterii. Celula 
sălbatică (II). 11.45 bucuriile mu
zicii. 12,30 De strajă patriei. 13.00 
Telex. 13.05 Album duminical, 
16,00 Rugbi. Franța—România 
Campionatul european. Transmi
siune directă de la Bordeaux. 17.30 
Publicitate. 17,35 Dobroge, mîndră 
grădină. Melodii populare. 17,50 
Gala filmului de animație. în ă 
VH-a Ediție : 100 la sută Disney 
18.40 Omul de lingă tine. 19,00 Lu
mea copiilor. 19,30 Telejurnal. 20.00 
Film artistic : Tunurile din. Nâ- 
varone. Premieră TV. 22,20 24 de 
ore.

PROGRAMUL II

10,00—11,30 Concertul Orchestrei 
Filarmonice din Wroclâv (R. P. 
Polonă). 20,00 Eroi îndrăgiți de 
copii. 20,25 Ora melomanului. 21,15 

crăm 80 000 ha âparținînd co
operativelor agricole Jieni. Ru- 
sănești. Cilieni și Scărișoara — 
o suprafață întinsă, pestru care, 
spre â o cuprinde, ne trebuie 
nu numai forță ci și o perfectă 
organizare a muncii. în ceea ce 
privește arăturile de toamnă, 
am reușit să le executăm pe 
4 000 ha, din 6 800 ha. Pămîntul 
este moale, se lucrează greu".

Realitatea cîmpului demon
stra perfect opinia specialistu
lui. Pe suprafețele cultivate cu 
sieclă, tractorul înainta greu, 
dar înainta. Pe terenurile eli
berate de porumb. însă, un trac
tor nu poate înainta. Pe aceste 
suprafețe se ară în cuplu, dar 
și două tractoare înaintează 
lent. Mecanizatorii — i-âm nu
mi pe Ștefan Becheru, Marin 
Defta, Victor Știrbu, Marin Ră- 
ducariu — fac întreaga dovadă 
a efortului.

Lâ nivelul județului, au fost 
luate măsuri de transferare a 
forței mecanice către unitățile 
rămase în urmă. în același timp 
•— în special în sud, în zonele 
Vișina și Corabia — se impune 
operativitate la eliberarea tutu
ror suprafețelor de coceni, cre- 
înd spâțiu de lucru tractoarelor. 
Această âr permite ca, în ritmul 
în care se acționează în pre
zent — 5 000 ha pe zi — arăturile 
de toarhnă să fie încheiate în 
mai puțin de zece zile.

A. ION

Succes
al silvicultorilor 

Imnedoreni
Silvicultorii din județul Hune

doara au îndeplinit planul anual 
de împăduriri. în perimetrul o- 
coalelor silvice s-au efectuat de 
la începutul anului plantații și 
insămînțări de specii forestiere 
pe mai mult de 3 200 ha, precum 
și 32 km plantații pe aliniamen
te cu plop pe marginea unor 
drumuri și văi. Tot în cadrul ac
țiunilor de refacere și extindere 
a patrimoniului forestier s-au 
realizat aproape 900 ha plantații 
ie culturi speciale pentru lemn 
de celuloză și s-au executat lu
crări de întreținere și îngrijire a 
arboretelui tînăr pe 15 000 ha 
plantații cu rășinoase.

Acum un grup de elevi, lucrfează 
un cubilou secționat. Asimilăm 
și un cuptor de tratament ter
mic.

Proiectînd, executînd utilaje, 
machete etc. absolventul se va 
integra mai ușor în ritmul de 
muncă al colectivului, va folosi, 
cu eficiență sporită, utilajele și, 
evident, se va adapta mai ușor 
la schimbările intervenite în via
ța întreprinderii datorită promo
vării tehnicii noi, a tehnologiei 
avansate.

Pe biroul directorului se află 
o adresă. Ar putea ține loc de 
ccncluzii la rîndurile de față. 
I.C.P.E.H.R. — laboratorul de 
testări modele de turbine hidrau
lice — apreciază ca deosebite 
eforturile elevilor Remus Rîșniță 
și Ștefan Apostol la execuția 
proiectului de diplomă. Se poate 
deci vorbi de spirit de organi
zare. dăruire, de cutezanță și 
inițiativă, despre faptul că la 
Liceul mecanic nr. 1 din Reșița 
munca este un factor de sociali
zare, cu virtuți educative. Există 
însă o problemă care nu și-a gă
sit rezolvarea. Școlile nil dispun 
de materiale pentru executarea 
proiectelor de diplomă. Materia
lele, se știe, sînt diri jate, deci se 
procură foarte greu. întreprinde
rile daU o mînă de ajutor dar... 
Este necesar ca ministerele eco
nomice, Ministerul Aprovizionă
rii să se pună de acord în â- 
efeastă direcție, repartizînd din 
timp școlilor materia primă și 
materialele necesare.

Din lirica universală. „Cîntfecul 
orașelor**.

începînd de ieri, sala Dina
mo din Capitală găzduiește o a- 
tractivă competiție internaționa
lă. la care evoluează spor
tive și sportivi din șapte țări. 
Se desfășoară cea de-a 13-a 
ediție a Dinamoviadei de gim
nastică, întrecere sportivă cu o 
frumoasă tradiție care reunește 
specialiști ai celor mai dificile și 
spectaculoase probe : paralele, 
bară, cal, inele, sol, sărituri. La 
actuala ediție participă repre
zentanți ai cluburilor Dinamo — 
U.R.S.S., Dynamo — R.D. Ger
mană, Dosza — Ungaria, Levski 
Spartak — Bulgaria, Gwardia — 
Polonia, Ruda Hvezda — Ceho
slovacia și Dinamo — România, 
în componența acestor formații 
se află mai mulți laureați ai ul
timelor competiții de anvergură, 
gimnaste și gimnaști cotați cu 
rezultate bune.

Din formația gimnaștilor noș
tri amintim pe campionul mon
dial și european 1^ proba de 
inele, maestrul emerit al spor
tului Dan Grecu, pe maeștrii 
sportului Nicolae Oprescu, Ște
fan Gali, Gheorghe Păunescu, 
componenți ai lotului republi-

6—3, 6—2 ; Gisbert — Whîtlin- 
ger 6—1. 6—1 ; Rahim —
Kronk 6—2, 5—7, 6—1 ; Mayer — 
Dell 6—1, 6—2 ; Cahill — Crealy 
6—4, 6—4.

• îri turtii doi al turneului 
internațional de tenis de la Jo
hannesburg s-au înregistrat re
zultatele : Ashe — Schneider
6— 4, 6—3 ; Mottram — Fillol
7— 6, 6—2 ; Meiler — Schroder
7—3, 6—0 ; Panatta — Styles
6—3, 7—6, Moore — Hewitt 6- 
3, 6—4.

• în anul viitor, campionul
mondial de box la categoria 
grea Cassius Clay își va pune 
de două ori titlul în joc. Prima
oară îl va întîlni pe Henry
Clark, un fost sparing-partener
al lui Foreman, urmînd ca mai 
tîrziu, în caz de victorie, să 
primească replica lui Oscar Bo- 
navena (Argentina). întilnirea 
cu Clark âr urma să âibă loc 
în Republica Dominicană, iar cea 
cu Bonavena îh R. F. Germania. 
De asemenea, se proiectează ca 
la 4 iulie, la Philadelphia sau 
Washington,’ Cassius Clay să 
boxeze în compania lui Ken 
Norton, unul dintre puținii săi 
învingători.

Meridiane iraniene. Film docu
mentar. 19,15 Publicitate. 19.20 1001 
de seri. 19.30 Telejurnal. 20.00 Mai 
aveți o întrebare ? 20.40 Baladă 
pentru acest pămînt. 21,00 Floare 
de cireș. 21.25 Revista literar-artis- 
tică TV. 22,10 24 de ore.

PROGRAMUL II

20.00 Concertul Orchestrei de 
Studio a RadioteleviZiunii. 21.50 
Pagini de umor : Ce vrăji a mai 
făcut nevasta mea.

VINERI 28 NOIEMBRIR

PROGRAMUL I

16,00 Teleșcoală. 16.30 Curs de 
limba engleză. 17,00 Emisiune în 
limba germană. 18,40 Tragerea 
loto. 18.50 Din lumea plantelor și 
animalelor. 19.10 Itinerar albanez. 
19.20 1001 de seri. 19.30 Telejurnal. 
20.00 Oameni din Salcia. Reportaj. 
20.25 Western Union. Film artistic. 
21,55 Eu ție îți vorbesc. Melodii 
compuse și interpretate de Renata 
Văsilescu. 22,10 24 de ore.

PROGRAMUL II

17.00 Telex. 17,05 Jazzul româ
nesc. Formația Marius Pop. 17,25 
Anchetă TV (reluare). 17,55 Trepte
le afirmării. 18,20 Publicitate. 18,25 
Vîrstele peliculei. 19,30 Telejurnal. 
20,00 Bate vîntul cetina. Melodii 
populare. 20,25 Viață economică ă 
Capitalei. Avanpremieră la 1976. 
Azi, sectorul 4. 20,50 Seară de 
balet. Premieră TV. Elanuri. 21,10 
Telex. 21,15 Teatru scurt : Prețioa
sele ridicole de J.B.P. Moliere.

Vineri dimineața s-a înapoiat 
în Capitală general de armată 
Ion Ioniță, ministrul apărării 
naționale, venind de la Praga, 
unde a participat la ședința or
dinară a Comitetului miniștrilor 
apărării ai statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia.

La sosire, în Gara de Nord, 
erau prezenți general-colonel 
Ion Coman, prim-adjunct al mi- 

can, Radu Branea, Kurt-, Szilier, 
Constantin Petrescu, ca și pe 
maestrele sportului Gabriela 
Trușcă, Aurelia Dobre, Georgeta 
Gahor și tinerele gimnaste care 
s-au afirmat la ultimele con
cursuri Luminița Milea, Mioara 
Stanciu, Magda Logofătu și 
Aura Todor. Astăzi, de la ora 
17, vor avea loc întrecerile femi
nine. Competiția se încheie du
minică. cînd se vor desfășura 
finalele pe aparate.

M. L.

• Comentînd tragerea la sorți 
a preliminariilor celui de-al 
11-lea campionat mondial de fot
bal, corespondentul agenției 
France Presse subliniază carac
terul echilibrat al majorității 
grupelor europene care vor. pu
tea oferi cîteva dupluri intere
sante cum ar fi cele dintre Pqț 
lonia și Portugalia. Anglia și 
Italia, Olanda și Belgia. Dar 
notează același comentator, cea 
mâi echilibrată grupă este a 9-a 
în care se întîlnesc formațiile 
Iugoslaviei, Spaniei și României. 
La ediția trecută, după cum se 
știe, Iugoslavia și Spania au tre
buit să susțină un meci de ba
raj pentru desemnarea formației 
participante la turneul final. 
Primele meciuri vor avea loc 
în primăvara anului viitor, ur- 
mînd ca preliminariile să se în
cheie la șfirșitul anului 1977.

Arbitoii care vor conduce 
partidele turneului final vor fi 
desemnați cu prilejul reuniunii 
Comisiei de arbitri a F.I.F.A. 
programată în zilele de 29—30 
noiembrie la Zurich.

LUNI 24 NOIEMBRIE
PROGRAMUL I

16.00 Teleșcoală. 16.30 Emisiune 
în limba maghiară. 19.00 Film do
cumentar. In țâra cerului albas
tru. Mongolia. 19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal. 20,00 Cfel mai 
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bun... continuă. Concurs de cultură 
generală și pregătire multilaterală. 
20.55 Să muncim șl să trăim în 
chip comunist. Drumul albastru. 
Reportaj. 21.20 Român foileton : 
Familia Thibault. Episodul 10. 
22.10 24 de ore.
PROGRAMUL II

17.00 Telex. 17,05 Muzică și ti
nerețe. 17,25 Reportaj TV. Teoria 
chibritului. 17,40 Film artistic : 
Dacă aș fi avut un cal ! Premieră 
TV. 18,35 Publicitate. 18,40 Opera, 
frescă sonoră a istoriei : Apus de 
soare. 19,00 Politehnica satului. 
Film documentar. 19,20 1001 de 
seri. 19,30 Ttelejurnâl. 20.00 Film 
serial pfentru copii : Daktari (re
luare). 20,25 Meridiane literare. 
21.25 Telex. 21,30 Echipele de con
trol obștesc în acțiune. 21,50 Por
tativ ’75.

MARȚI 25 NOIEMBRIE 
PROGRAMUL I

9.00 Teleșcoală. 10.00 Muzică 
populară. 10,20 Film artistic : Judo

(Urmare din pag. I)

am avut în viață două pasiuni 3 
cititul și grădinăritul".

Vreme de cincizeci de ' ani, 
o viață de om cum se zice, Si- 
mion Cristea a minat loc,o'mdti'va 
de-a lungul și de-a latul țării. 
A duș, mii, zeci de mii de că
lători fără să le întirzie nici, eu 
citeva secunde plecările și ve
nirile. E o performanță aceasta, 
ca vreme de jumătate de secol 
să nu întirzii niciodată ? Pentru 
un ceferist e o simplă obligație 
de serviciu. „Au fost momente 
în care știam cu siguranță că 
nimeni nu m-ar fi tras la răs
pundere pentru întîrziere. Ierni 
grele, linii înzăpezite... Nu știu 
dacă vă mai amintiți vincolul din 

'.’51. Trebuia să ajung la Iași la 
ora 23,20. Numai bine ca cele ci
teva sute de oameni pe care îi 
transportam să se spele și să 
ciocnească un pahar cu familiile. 
De nu știu cite ori ne-am dat 
jos să curățim linia cînd apucam 
din nou maneta îmi era mina 
înțepenită. Dar m-am chibzuit

Muncă susținută, 
organizare exemplară

(Urmare din pag. I)

plus, circa 50 de țevi din oțel pe 
schimb. „Secția noastră trebuia 
să realizeze în acest an 12 000 
tone de țevi, ne spune Vasile 
Ilisei, secretarul organizației 
U.T.C. de la trăgătoria de oțel. 
Pînă acum am realizat 11 600 de 
tone, fapt ce ne dă garanția de
pășirii planului pe acest an cu 
încă 3 000 de tone Acționînd în 
continuare pentru folosirea la 
întreaga capacitate a utilajelor 
din dotare, noi, tinerii trefilatori 
și laminatori de la această sec
ție vom putea realiza în fiecare 
lună circa 2 500 metri de țeavă 
în plus".

între rezultatele bune cu care 
întreprinderea va încheia acest

Mîine, la Bordeaux, partida 
de rugbi din Campionatul europeanROMÂNIA
Duminică are loc la Bordeaux, 

tradiționala întîlnire de , rugbi 
dintre România și Franța, din 
cadrul campionatului european, 
dotat cu „Cupa F.I.R.A.". Este a 
23-a întîlnire dintre rugbiștii ro
mâni și cei francezi și cel de-al 
105-lea meci oficial al reprezen
tativei României.

Cîștigătoare a ultimei ediții a 
campionatului european, echipa 
României se prezintă cu o căi’te 
de vizită valoroasă, mai ales 
după turneul întreprins în vara 
acestui an în Noua Zeelandă. 
Naționala României, pe care cei 
doi antrenori V. Irimescu și P. 
Cosmănescu au pregătit-o în 
vederfeâ acestei dificile întil- 
niri, îmbină armonios forța și ti
nerețea cu tehnica și combativi
tatea. Din formație nu vor lipsi 
cunoscuții jucători Dtirbac, Nlca, 
Nicolescu, Dărăbân care, îm
preună cu mai tinerii lor colegi 
Paraschiv, Stoica, Țurlea, Mun

• La 29 noiembrie se va dis
puta la București întilnirea in
ternațională amicală de fotbal 
dintre selecționatele României 
și U.R.S.S. în vederea acestui 
meci a fost alcătuit următorul 
lot de 18 jucători : Răducanu, 
Moraru (portari) ; Mateescu, 
Lucuță. Anghellni, Sătmărea- 
nu II, G. Sandu, Sameș (fun
dași) ; Bălăci, Dinu. Iordă- 
nescu, Dudu Georgescu (mijlo
cași) ; Crișân, Trbi, Kun, Do- 
brin, M. Sandu și Lucescu (ata- 
canți).

Pentru meciul cu echipa Fran
ței (preliminariile turneului o- 
limpic), programat la 3 decem
brie, în afara celor 18 jucători 
de mai sus au mai fost anun
țați la F.I.F.A. încă patru ju
cători : Purcaru, Dobrău, Zam
fir și Hajnal.

® Sala Floreasca din Capi
tală a găzduit vineri seară me
ciul internațional de handbal 
masculin dintre selecționata 
secundă a României și prima 
reprezentativă a Franței. Hahd- 
baliștii români au obținut vic
toria cu scorul de 29—Î5 (15—7). 
Din formația noastră s-au evi
dențiat Tase (6 goluri), Hor’nea

(reluare). 11.45 Telex. 16.00 Tele
școală. 16,30 Curs de limba fran
ceză. 17.00 Telex. 17.05 Moment 
folcloric. 17,15 Scena. Emisiune de 
actualitate și critică teatrală. 17,35 
Pentru sănătatea dV. 17,45 Festiva
luri de muzică ușoară în țară. Se- 
lecțiuni din Festivalul „Nufărul 
aib“ — Tulcea. 18,10 Lecții TV 
pentru lucrătorii din agricultură. 
18,45 Partidului, un cîntec din ini

mă. 19,00 Teleglob. 19.20 1001 de 
seri. 19,30 Telejurnal. Un an de la 
Congresul al Xl-lea al Partidului. 
20,00 Anchetă socială. D.M.H. (IV). 
Direcția mișcării hîrtiilor. 20.30 
Ciclul Istoria comediei. Teatrul 
iluminist în Rusia. Neisprăvitul de 
N. Fonvizin. Premieră TV. 22,10 
24 de ore.

PROGRAMUL II

20.00 Film serial : Janosik. Epi
sodul VII. 20,45 Tezaur de cîntec 
românesc. 21,00 Telex. 21,05 Aven
tura cunoașterii (reluare). 21,35 Din 
filmoteca TV.

MIERCURI 26 NOIEMBRIE

PROGRAMUL I

9,00 Teleșcoală. 10,00 Să muncim 
șl să trăim în chip comunist. Re
portaj T. 10,25 Muzică populară. 
10,35 Biblioteca pentru toți. Ale
xandru Sahia (reluare). 11,20 Infîl- 
nire cu Dan Serbac, solist al Ope- 

cum am știut și i-am adus la 
timp...‘<

Cincizeci de ani zilnic la bor
dul unei locomotive. „Cînd Du
mitru s-a decis să mă „imite", 
i-am spăs Bagă de seamă bă
iete ! Un chirurg operează să 
zicem zece oameni pe zi, poartă 
răspunderea pentru zece 'vieți. 
Tu în fiece zi ai să fii răspun
zător pentru citeva sute. Dacă 
te încumeți, bine, dacă nu, cîr- 
mește-o cît mai e timp !“

— Cînd mi-am luat carnetul 
de mecanic — iși amintește Du
mitru — tata și-a făcut zi liberă 
și s-a urcat pe locomotivă cu 
mine. Nu arăta că e mulțumit, 
ba chiar s-a răstit la mine de 
citeva ori. dar seara a destupat 
o sticlă pe care știam că o 
păstrează din anul cînd m-am 
născut.

— Și așa a rămas în tradiția 
familiei — completează Simion 
cel tînăr. Și tata, cînd mi-am 
luat diploma de inginer a scos 
pe masă un vin vechi de 25 
de ani.

Încerc să aflu de la bătrinul

an, se cuvine să menționăm de
pășirea indicelui de calitate a țe
vilor laminate. Pînă în prezent 
aici s-au realizat cu 3 540 tone 
de țevi de calitatea I mai mult 
decît era planificat. „în același 
timp am încheiat asimilarea în 
fabricație a unor noi tipuri de 
burlane pentru adîncime care 
vor deveni produse de bază în 
anul viitor, ne spune Gheorghe 
Burlacu. șeful biroului plan- 
dezvoltare. Pentru realizarea in
tegrală și fără întîrziere a pro
gramului de investiții prevăzut 
în anii următori, în atelierele de 
autoutilare ale întreprinderii 
s-au executat 375 tone de uti
laje siderurgice și 300 tone de 
construcții metalice".

- FRANȚA
teâriu și- alții, formează cel mai 
redutabil XV pe care putem să-1 
aliniem. Mai amintim că o se
lecționată studențească întîlneș- 
te azi și miercuri 26 noiembrie 
XV-le similar francez, după 
care echipele de tineret (pînă la 
23 ani) âe vor confrunta într-o 
întîlnire mult așteptată în lo
calitatea Bourg en Bresse.

Considerăm că înaintea tri
plei întilniri cu rugbiul francez, 
jucătorii români nu vor precu
peți nici un efort și se vor com
porta pe măsura posibilităților 
și talentului de care dispun, 
•pentru o reprezentare cit mai 
bună a sportului din țara noas
tră.

Reamintim că partida de mîi- 
ne se va transmite în direct la 
radio și televiziune, începînd de 
lâ ora 16.

GABRIEL FLOREA

(5 goluri). Folker și Mironiuc 
(cite 4 goluri).

Partida revanșă se va disputa 
astăzi, de la ora 18.15, îh sala 
„Victoria" din Ploiești.

9 Semifinalele turneelor pe 
echipe din cadrul campionatelor 
internaționale de tenis de masă 
de la Liubliana s-au terminat 
cu următoarele rezultate : femi- 

nin : R. P. Chineză A — An
glia .3—0 ; R. P. Chineză B
Iugoslavia 3—0 .; Masculin : R.P. 
Chineză A Suedia 3—1 ; Iu
goslavia — R. P. Chineză E 
3—0. Echipa feminină a Româ
niei a învins cu 3—2 Iugoslavia 
și a pierdut cu 0—3 la R. P. Chi
neză; în. sferturile de finală. 
Formația masculină a României 
a fost întrecută în sferturile de 
finală cu 3—0 de prima echipă 
a Iugoslaviei.

e în optimile de finală ale 
turneului de tenis de la Calcutta 
ș-au înregistrat următoarele., re
zultate : Gorman-Arlett 5—7,

rei Române din Cluj-Napoca. 11.35 
Tiparnițe românești. 11,55 Telex. 
16.00 Teleșcoală. 16,30 Curs de 
limba rusă. 17,00 Telex. 17,05 Pen
tru timpul dv. liber vă recoman
dăm... 17,15 La volan. Emisiune 
pentru conducătorii auto. 17,25 
Mult e dulce... 17,50. Contempora
nele noastre,. 18,15 Ahtim ivireânul 
— 325 de ani de la naștere. 18.40 
Tragerea pronoexpres. 18,50 Tribu

na TV. 19,20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. 20.00 Revista economică 
TV. 20,30 Publicitate. 20,35 Tele- 
cinemateca ; Ciclul „Ecranizări 
ale unor mari opere literare**.  Un 
mare regizor John Sturges : Bă- 
trînul și marea. 22,00 Muzică 
ușoară.

PROGRAMUL II

20.00 . Studio ’75. 20,25 Orchestre 
simfonice. 21,15 Telex. 21,20 In
scripții pe celuloid : Victor Babeș. 
21,40 Roman foileton : Familia 
Thibault (reluare).

JOI 27 NOIEMBRIE

PROGRAMUL I

16.00 Teleșcoală. 16.30 Curs de 
limba germană. 17,00 Telex. 17,05 
Enciclopedie pentru tineret. 17.30 
Muzică. Emisiune de actualitate 
muzicală. 18.05 Atențife la... neaten
ție. 18,25 Universitatea TV. 19,00 

Simion Cristea care să fi fost 
după el lucrul cel mai de 
preț pe care l-a transmis fecio
rului odată cu meseria.

— Să fie om bun. Aveam eu 
.niște mgtive. Pe cînd era mic 
se vădea cam nervos, cam ar
țăgos, îmi era teamă să nu iasă 
pină la urmă vreun egoist sau 
un înfumurat.

— In ce an ați intrat în 
partid, tovarășe Cristea ?

— în 1940. Eu sint cel mai 
vechi comunist din familie. Pe 
Dumitru l-au primit în 1953, iar 
pe Simion acum trei ani.

— Trebuie să vă spun — in
tervine cel mai tînăr membru 
al familiei că atunci cînd am 
fost eu primit in partid în sală 
se aflau și tata și bunicul. Tata, 
pentru că facem parte din ace
eași organizație, iar bunicul a 
participat ca invitat de onoare.

— Dumneavoastră, tovarășe 
Dumitru Cristea, ce i-ați „pre
dat" lui Simion în plus față de 
ceea ce primiseți de la tatăl 
dumneavoastră ?

— Mai întii de toate, i-am 
predat, cum spuneți, ceea ce mă 
învățase pe mine tata. Că doar 
educația copiilor o fac părinții, 
nu bunicii : să fie corect și o- 
menos, să-i placă munca de ce
ferist — și să o respecte cum 
ne-am străduit noi s-o facem. 
Nici eu n-am avut în cei 22 de 
ani de muncă nici o abatere, nici 
un minut de întîrziere. La bă- 
trinețe, adică pe la treizeci de 
ani m-am apucat să-mi fac li
ceul. Ușor nu mi-a fost, mă 
subțiasem la jumătate din cauza 
oboselii, dar n-am cerut nici un 
fel de concedii sau de învoiri și 
m-am luptat să și învăț, dar 
să-mi fac și munca așa cum tre
buie. Poate asta i-am dat eu în 
plus lui Simion : ambiția să stu
dieze să facă mai mult decît să 
conducă locomotiva : să con
struiască drumuri pentru ea.

★
Trei generații de ceferiști, în- 

tr-un dialog care durează de 
citeva decenii și va continua 
peste ani, un dialog al faptelor 
de muncă îndeplinite cu pasiune 
și seriozitate, corect și destoinic.

Gimnastică: Primele întreceri 
ale dinamoviadei

TELEGRAMĂ
Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 

CEAUȘESCU, a trimis președintelui Republicii Liban, SULEIMAN 
FRANGIEH, următoarea telegramă ;

Aniversarea Zilei naționale a Republicii Liban — proclamarea 
independenței — îmi oferă plăcutul prilej de a vă transmite, în 
numele poporului român și al meu personal, cordiale «licitări 
precum și urări de sănătate și fericire personală.

Cu această ocazie dorim sincer poporului libanez prieten deplin 
succes pe calea apărării și consolidării unității, integrității și inde
pendenței patriei, a împlinirii aspirațiilor sale de pace, progres și 

' bunăstare.

PRIMIRE LA

C. C. AL P. C. R.
Vineri, tovarășul Iosif Uglar, 

membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., a primit delegația Comi
tetelor de Apărare a Revoluției 
din Cuba, condusă de Silvano 
Garcia Martinez, secretar al Di
recției Naționale a C.D.R., care, 
la invitația Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste, 
a făcut o vizită în țara noastră.

★
în aceeași zi, delegația a pă

răsit Capitala. La plecare, ea a 
fost salutată de Maria Stănescu, 
membră a Biroului Executiv al 
Consiliului Național al Frontu
lui Unității Socialiste, adjunct 
al ministrului educației și învă- 
țămîntului, de activiști ai Fron
tului Unității Socialiste.

Au fost de față membri ai 
Ambasadei Republicii Cuba la 
București.

ÎNAPOIERE 

UNIVERSITATEA POPULARĂ BUCUREȘTI 
SECTOR 5

CASA DE CULTURĂ „N. BĂLCESCU"
Str. 11 Iunie nr. 41, Telefoane : 23.43.45 

și 23.67.00
STAȚIA PARCUL LIBERTĂȚII

CURSURI PRIN CORESPONDENȚA Șl CU FRECVENȚA

• STENOGRAFIA (imbinată cu înregistrarea magnetofo- 
nicâ)

• DACTILOGRAFIA (metoda „oarbă", științifică, cu toate 
degetele)

• LUCRĂRILE DE SECRETARIAT (completate cu probleme 
de legislație și corespondență oficială)

• MINUIREA APARATURII TELEX și a MAȘINILOR DE 
CALCULAT

LIMBILE DE LARGĂ CIRCULAȚIE
• ENGLEZA • FRANCEZA • RUSA • GERMANA (și curs 

special de engleză pentru Copii)
PRECUM Șl CURSURI DE :

• CROITORIE • BALET COPII • ACORDEON • CINECLUB
- CREAȚIE Șl CULTURA CINEMATOGRAFICĂ

Studenții și elevii sa bucură de reducerea taxelor cu 5O'’o.

INDUSTRIA tehnko-medkală
din București

Sos. Berceni, nr. 8, sector 5 - telefon 83 59 30, 
anunță concurs pentru ocuparea următoarelor posturi :

• Șef birou financiar
• Ingineri principali proiectanți în specialită

țile : T.C.M., Mecanică fină, Mașini-unelte, 
Electronică.
• Inginer principal C.T.C.
De asemenea încadrăm i
• Șef formație pază
• Paznici (bărbați)

nistrului apărării naționale șî 
șef al Marelui Stat Major, ge
neral-colonel Vasile Ionel, ad
junct al ministrului, generali și 
ofițeri superiori.

VIZITĂ
Vineri Ia amiază a sosit în Ca

pitală Earl Butz, ministrul agri
culturii al S.U.A., care, la invi
tația Ministerului Agriculturii și 
Industriei Alimentare, va face o 
vizită în țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni. oaspetele a fost salutat de 
Angelo MiculeScu, viceprim-mi- 
nistru al guvernului, ministrul 
agriculturii și industriei alimen
tare. de membri ai conducerii 
ministerului.

★
Vineri după-amiază, Nicolae 

Giosan. președintele Academiei 
de Științe Agricole și Silvice, și 
Angelo Miculescu, viceprim-mi- 
nistru al guvernului, ministrul 
agriculturii și industriei alimen
tare, au avut o convorbire cu 
Earl Butz, ministrul agriculturii 
al S.U.A.

★
Ministrul agriculturii al S.U.A. 

a avut, în aceeași zi, o între
vedere cu George Macovescu» 
ministrul afacerilor externe.

Au fost abordate aspecte pri
vind relațiile economice româ- 
no-americane și dezvoltarea a- 
cestora in perspectivă. cola
borarea internațională in dome
niul alimentației, precum și alte 
probleme de interes comun.

TELEGRAMĂ
Cu prilejul aniversării Zilei 

naționale a Republicii Liban, 
ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, 
George Macovescu. a adresat o 
telegramă de felicitare minis
trului afacerilor externe al Re
publicii Liban, Philippe Takla.

ÎNTREVEDERI

în perioada 14—21 noiembrie 
a.c., la invitația Institutului 
român pentru relațiițe culturale 
cu străinătatea, ne-a vizitat țara 
prof. dr. Halluk Cillov. fost mi
nistru, economist, profesor la 
Universitatea din Istanbul. In 
timpul vizitei, oaspetele a avut 
întrevederi la I.R.R.C.S., Camera 
de Comerț și Industrie, Institu
tul pentru studierea conjunctu
rii economice internaționale, A- 
cademia de studii economice și 
a vizitat obiective economice și 
social-culturale din Capitală și 
municipiul Brașov.

MANIFESTĂRI
Cu prilejul Zilei naționale a 

Republicii Zair, Institutul român 
pentru relațiile culturale cu stră
inătatea a organizat vineri. în 
Capitală, o manifestare cultu
rală.

Au participat membri ai Ligii 
române de prietenie cu popoa
rele din Asia șl Africa, repre
zentanți ai I.R.R.C.S., Ministe
rului Afacerilor Externe, Consi
liului Culturii și Educației Socia
liste. oameni de artă și cultură, 
un numeros public.

Au fost prezenți membri ai 
Ambasadei Republicii Zair la 
București.

Cu acest prilej, ziaristul Con
stantin Benga a împărtășit asis
tenței impresii de călătorie din 
această țară.



NAȚIUNILE UNITE
Pentru sporirea eficacității 

și democratizarea activității O.N.U.
Dezbaterile din cadrul Comitetului pentru problemele juridice 

al Adunării Generale continuă să aibă ca subiect dominant 
creșterea rolului O.N.U. în viața internațională, majoritatea in
tervențiilor conținînd referiri exprese la raportul Comitetului 
ad-hoc pentru Carta O.N.U. Analizele critice prezentate, propu
nerile și sugestiile înaintate vizează realizarea unei depline con
cordanțe între Carta O.N.U., structurile diverselor organe și rea
litățile lumii contemporane, in vederea eliminării unor anacro
nisme și prevederi depășite.

Ambasadorul austriac, Peter 
Jancowitsch, referindu-se la do
cumentul cu privire la poziția 
României în problemele îmbu
nătățirii și democratizării acti
vității O.N.U. — supus recent 
atenției sesiunii Adunării Ge
nerale — a declarat că este re
cunoscător țării noastre pentru 
e'ortul remarcabil făcut în ve
derea identificării de soluții 
constructive problemelor care 
confruntă omenirea și Națiunile 
Unite. Arătând că lumea s-a 
schimbat radical in ultimii 30 de 
ani și că. în consecință. O.N.U. 
a devenit, numeric, mult mai 
cuprinzătoare, vorbitorul a re
levat necesitatea unui cadru a- 
decvat sporirii rolului tuturor 
țărilor, inclusiv al tinerelor state 
independente.

Reprezentantul Pakistanului. 
Masan Mahmoud, a subliniat că

Evoluția situației 
din Portugalia

în cadrul reuniunii de vineri, 
Consiliul Revoluției a examinat 
criza politică actuală — se ara
tă în comunicatul președinției 
republicii transmis de agenția 
portugheză de informații „Anop". 
S-a hotărît. cu acest prilej, în
ceperea imediată de negocieri 
între Consiliul Revoluției și 
partidele politice. în vederea gă
sirii unei ..platforme de echili
bru capabilă să ducă la satisfa
cerea revendicărilor juste ale 
clasei muncitoare, care ar putea 
să includă -remanieri oportune în 
cadrul guvernului'1.

Consiliul a cerut primului mi
nistru., Jose Pinheiro de Azeve
do. să facă totul pentru relua
rea normală a activităților gu
vernului; pînă la rezolvarea 
crizei actuale.

în cadrul aceleiași reuniuni, 
Vasco Lourehco a fost numit 
comandant al regiunii militare 
Lisabona, avansat la gradul de 
general. Acest post era deținut 
piuă în prezent de Otelo Sa- 
raiva de Carvalho, care își pă
strează funcția de șef al Coman
damentului operațional conti
nental — COPCON. în acest 
context a fost hotărită $i des
ființarea Grupului militar de 
intervenție — A.M.I.

T
axiul, un Chevro
let de culoare gal
benă, care ne luase 
dimineața din fața 
hotelului Semîra- 
miz, situat în piața 

centrală a Damascului, Mardji, 
oprește, după nici două ore de 
mers, la punctul de frontieră 
Jeidee Yabns, exact la jumăta
tea drumului ce leagă eele două 
capitale, a Siriei și a Libanului. 
Este aici un du-te-vino conti
nuu, specific oriental. Aglome
rația de mașini, autoturisme, 
autocisterne, camioane grele de 
mărfuri ne face să înțelegem ce 
trafic intens cunoaște această 
importantă arteră internaționa
lă ce leagă marele port medite
ranean al Beirutului de Da
masc. După numai cîteva mi
nute de popas, necesare obține
rii vizelor de intrare, ne conti
nuăm călătoria pe teritoriul Li
banului. Șoseaua, bine întreți
nută și curată, străbate masi
vul Anti-Liban (Jebel esh Shar- 
gi, cum îi spun libanezii). 
După aspectul vegetației, ma
sivul pare a fi constituit mai 
mult din gresie. Acești munți, 
care ating înălțimi de peste 
2 800 metri, silit acoperiți de pă
duri de stejar. Localitățile au 
aerul specific de munte, cu case 
cochete, majoritatea construite 
din piatră. în Liban, dealtfel — 
avea să ni se precizeze —, 
sînt multe cariere de piatră de 
calitate superioară, bună pen
tru fabricarea cimentului și a 
stîclel. Oamenii din partea lo
cului au un caracter dîrz. In
terlocutorul nostru libanez ne 
menționează eă „muntenii" sînt 
recunoscuți pentru spiritul lor 
de independență. Istoria poporu
lui libanez consemnează fapte 
care demonstrează rezistența 
dîrză opusă de libanezii de Ia 
munte cuceririi otomane din 
1516. Gazdele ne vorbesc despre 
familiile muntene Mann, din 
care se trage emirul Fakhred- 
din II, considerat fondatorul 
unității libaneze, și Chehab, 
care, sub emirul Bechir al 
II-lea, a avut o contribuție im
portantă Ia progresul general al 
țării. Pentru a înăbuși lupta de 
unitate națională care luase a- 
vînt, turcii s-au văzut nevoițî 
să împartă arbitrar țara în două, 
în 1842, separind orașele de 
coastă de munți. Fiindcă nu 
erau numai muntenii din masi
vul Anti-Liban. Erau și cei din 
interior, din masivul Liban, pe 
versantele căruia am întâlnit 
presărate sate pitorești, livezi 
în terase, rămășițe ale păduri
lor de cedri din antichitate, 
foarte bogate și întinse, care 
deseori au constituit ținta unor 
năvăliri din partea asirienilor 

țara sa s-a pronunțat constant 
in favoarea creșterii rolului Na
țiunilor Unite, a sporirii efica
cității sale și democratizării ac
tivității ei, în scopul sporirii 
potențialului de acțiune în ve
derea îndeplinirii scopurilor și 
idealurilor înscrise- în Cartă. 
Vorbitorul a relevat necesitatea 
creării unui organism însărcinat 
cu urmărirea modului în care 
statele membre transpun în 
viață rezoluțiile și hotărîrile A- 
dunării Generale și Consiliului 
de Securitate.

La rîndul său. reprezentantul 
Malayeziei, Lee Boon Peng, a 
subliniat că obiectivul central 
al Comitetului ad-hoc pentru 
Carta O.N.U. trebuie să fie e- 
laborarea de propuneri și reco
mandări concrete adresate A- 
dunării Generale, vizînd îmbu
nătățirea activității și democra
tizarea organizației, în așa mă
sură îneît să o transforme în- 
tr-un adevărat centru interna
țional de armonizare a acțiuni
lor statelor membre, intr-un 
scut de nădejde al libertăților 
și independenței popoarelor, al 
păcii și securității lumii.

Rezoluție in problema cipriota
Adunarea Generală a O.N.U. 

a adoptat joi seara — cu 117 
voturi pentru, contra unu și 
nouă abțineri — o rezoluție in 
problema cipriotă, care subli
niază necesitatea soluționării 
situației din Cipru prin mijloace 
pașnice. în acest sens, rezoluția 
se pronunță pentru respectarea 
suveranității, independenței, in
tegrității teritoriale și nealinie
rii Republicii Cipru, cerînd în
cetarea oricărei intervenții stră
ine în problemele interne ale 
țării. Totodată, se subliniază 
necesitatea ’ retragerii neîntâr
ziate din Cipru a tuturor for
țelor armate străine, precum și 
a întregului personal militar 
străin staționat în insulă.

în vederea soluționării pe cale 
pașnică a situației din Cipru,

• ÎN INTERVALUL 9—19 no
iembrie, orchestra simfonică a 
Filarmonicii de Stat din Ploiești 
a fost oaspetele Operei din 
Berlinul occidental, acompaniind 
baletul vest-berlinez în opt 
spectacole. Publicul și presa de 
specialitate au apreciat in mod 
deosebit ținuta interpretării or
chestrale.

sau babilonienilor in căutare de 
lemn de esență bună pentru al
tarele templelor lor.

n itinerarul nos
tru libanez am re
ținut, ca element 
comun al locu
rilor străbătute, 
prefacerile înnoi

toare. Peste tot se construia, se 
refăcea, se reamenaja. Noua în
fățișare a satelor libaneze, 

Itinerar libanez

ne-au precizat gazdele, a fost 
determinată de măsurile luate 
de guvern pentru ridicarea con
dițiilor de viață și apropierea 
veniturilor țăranilor de ale oră
șenilor, la care s-a adăugat 
hărnicia localnicilor. în bloc
notesul de reporter am consem
nat, la vremea aceea, cînd por
tocalele și bananele străluceau 
în verdele livezilor, că în ulti
mii zece ani 1 500 de sate au 
fost electrificate, iar la 1400 
s-au efectuat lucrări de canali
zare. Șoselele au fost moderni
zate, iar în munți au fost des
chise noi drumuri. Artizanii 
populari sînt încurajați să dez
volte meșteșugurile tradiționale: 
olăritul, sticlăritul, sculptura în 
lemn. țesutul, confecționarea 
de împletituri din trestie și pa
pură.

Elementul înnoitor nu l-am 
întâlnit numai în satele munte
ne, ci și în cele din depresiu
nea Bekaa, un podiș fertil de 
100 de kmp situat între pereții 
de piatră ai celor două lanțuri

Convorbiri economice 
româno-togoleze

Președintele Republicii To
go, generalul Gnassingbe 
Eyadema, a primit pe Nico- 
lae Ionescu, ministru-secretar 
de stat la Ministerul Comer
țului Exterior și Cooperării 
Economice Internaționale, 
conducătorul unei delegații 
române care a efectuat o 
vizită de prietenie în Togo.

Cu acest prilej, din partea 
președintelui Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, conducă
torul delegației române a 
transmis președintelui Re
publicii Togo cele mai bune 
urări de prosperitate pen
tru poporul togolez. Mulțu
mind, șeful statului togolez 
a rugat să fie adresate pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu 
urări de sănătate și fericire 
personală, precum și de 
prosperitate poporului român.

Delegația română a avut 
convorbiri cu o delegație to- 
goleză, condusă de Koudjo- 
lou Dogo, ministrul planului, 
comerțului, industriei și trans
porturilor. Părțile au conve
nit asupra unui program de 
măsuri pentru realizarea u- 
nor proiecte de interes co
mun în domeniile agricultu
rii, industriei, minelor, asis
tenței tehnice și pregătirii 
cadrelor. Au fost semnate 
acorduri care creează cadrul 
juridic pentru relațiile bila
terale în domeniul cooperării 
economice, științifice și teh
nice și în domeniul cooperă
rii comerciale.

rezoluția cere părților direct in
teresate să adopte de urgență 
toate măsurile considerate ne
cesare pentru a facilita re
întoarcerea refugiaților la că
minele lor și pentru soluțio
narea tuturor celorlalte aspecte 
privind problema refugiaților, 
de asemenea, se recomandă re
luarea imediată a negocierilor 
intercomunitare, care să se des
fășoare sub auspiciile secreta
rului general al O.N.U., intr-o 
manieră utilă și constructivă, 
asigurîndu-se egalitatea între 
cele două părți, pentru a se a- 
junge Ia un acord reciproc 
acceptabil, pe baza respectării 
drepturilor fundamentale și 
legitime ale celor două comuni
tăți cipriote. Pentru a asigura 
succesul acestor negocieri, re
zoluția cere părților să se ab
țină de la orice acțiune unila
terală, inclusiv de la modifi
carea structurilor demografice 
ale Ciprului.

în încheiere, se arată că se
cretarul general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, urmează să prezinte 
un raport Consiliului de Secu
ritate in legătură cu modul de 
aplicare a rezoluției, cel mai 
tîrziu pînă la 31 martie 1976.

paralele de munți. Altădată par
te din „grinarul Romei" (se văd 
încă în perfectă stare de funcți
onare canale de piatră pentru 
irigare, construite de coloniștii 
romani), Bekaa cunoaște astăzi 
o înflorire continuă, datorită 
eforturilor de modernizare ra
pidă a agriculturii și de recu
perare și ameliorare a solurilor 
aride. Proiecte de irigație, unele 
pe cale de a se termina, altele 
în faza incipientă, vor permite 
în final mărirea producției de 
cereale, scăderea prețului de 
cost, precum și sporirea venitu
rilor țăranilor. Cel mai impor

tant proiect de dezvoltare, aflat 
în curs de desfășurare, ne-au 
menționat prietenii noștri liba
nezi, este cel de regularizare a 
rîului Litani, care izvorăște din 
apropiere de Baalbek și se var
să in Mediterană, între Sidon 
și Tyr. O salbă de baraje, lacuri, 
tuneluri, o rețea de înaltă ten
siune, stații pilot de irigații vor 
apare în final pe harta moder
nei Bekaa.

Libanul nu este o țară boga
tă în resurse naturale, avuția 
cea mai importantă este spiritul 
întreprinzător și iubitor de li
bertate al poporului. Călător pe 
meleagurile libaneze, lesne îți 
poți da seama că acest popor a 
transmis din generație în gene
rație vocația muncii, a priete
niei și ospitalității. Există o vor
bă pe care libanezii o adresea
ză prietenilor, și cu care am 
fost întâmpinați și noi : „Ahlan 
wa sahlan !" („Bine-ai venit, 
asta-i casa ta !").

GH. SPRINȚEROIU

Deschiderea Conferinței mondiale 
a reprezentanților mișcărilor 

naționale pentru pace
Vineri, în Palatul Smolnîi, 

din Leningrad, s-a deschis Con
ferința mondială a reprezentan
ților mișcărilor naționale pentru 
pace, la care iau parte repre
zentanți din aproximativ 100 de 
țări ale lumii, printre care și 
România, precum și ai unor or
ganizații internaționale.

Conferinței i-a fost adresat un 
mesaj de către L. I. Brejnev, 
secretar general al C.C. al 
P.C.U.S. Ordinea de zi a confe
rinței, adoptată în prima ședin
ță. cuprinde probleme privind 
intensificarea luptei opiniei pu
blice. a popoarelor pentru trans
punerea în viață a normelor și 
principiilor înscrise în Actul fi

Curent larg pentru instaurarea
democrației în Spania

Numeroase personalități poli
tice, reprezentanți ai organiza
țiilor politice de opoziție spa
niole se pronunță cu insistență 
pentru adoptarea unor măsuri 
menite să ducă la instaurarea 
democrației în Spania, pentru re
forme și restructurări de natură 
instituțională și constituțională, 
pentru amnistierea deținuților 
politici, libertatea de organizare 
a partidelor politice și sindica
telor.

Aflați la Atena, reprezentanții 
a trei organizații politice spa
niole, membre ale Juntei De
mocratice — Santiago Carrillo, se
cretar general al Partidului Co
munist din Spania, Jose Vidai 
Beneito (Partidul Socialist Popu
lar) și Calvo Serer (monarhist 
liberal) — au declarat, în cursul 
unei conferințe de presă, că au 
căzut de acord să nu recunoască 
pe prințul Juan Carlos drept 
șef al statului spaniol. Ei con
sideră că Spania trebuie să aibă 
un guvern provizoriu, reunind 
toate forțele democratice ale 
țării, care să organizeze un re
ferendum popular, iar apoi ale
geri generale, pentru a da po
porului spaniol posibilitatea să-și 
exprime liber voința sa.

Santiago Carrillo a declarat că 
Juan Carlos nu este decît repre
zentantul franchismului. El a 
adăugat că democrația poate fi 
instaurată fără violente, apreci
ind, însă, că forțele fasciste și 
reacționare sînt încă puternice în

Orientul
Apropiat

Recrudescența actelor de vio
lență, semnalată în urmă cu 
trei zile, a continuat și vineri 
la Beirut, unde au avut loc noi 
schimburi de focuri cu arma
ment greu, îndeosebi în sectorul 
estic și în suburbii. Căile de ac
ces spre capitală, precizează 
postul de radio Beirut, continuă 
să fie nesigure, în ciuda inter
venției forțelor de securitate. 
Dealtfel, în zona centrală a ca
pitalei și-a făcut apariția, la 
bordul transportoarelor blindate 
un batalion de 300 militari, a- 
flați la dispoziția Ministerului 
de Interne, pentru a interveni 
în cazurile urgente.

Activitatea economică și so
cială a capitalei libaneze este 
paralizată. Circulația a fost în
treruptă, magazinele sînt în ma-‘ 
joritate închise, iar pe străzi 
au reapărut baricadele. La Tri
poli, oraș situat la nord de ca
pitală, deteriorarea situației a 
persistat și în cursul zilei de vi
neri, mai ales în cartierele de 
nord ale orașului.

Situația existentă" și măsurile 
ce urmează a fi luate au fost 
examinate de ministrul de in
terne, Camille Chamoun, într-o 
reuniune la care au participat 
membri ai forțelor de securitate.

Secretarul de stat al S.U.A., 
Henry Kissinger, a informat — 
cu prilejul unor audieri organi
zate de Senat — că ambasado
rii americani la Damasc, Am
man și Tel Aviv au fost reche
mați, pentru consultări, la Wa
shington.

SIMBATA, 22 NOIEMBRIE 1975

O ANCHETA : Scala (orele 9; 
11,15; 13.30; 16; 18.15; 20.30).

MARELE GATSBY : Capitol o- 
reie 9,45; 12,45; 16,Î5; 19,15), Patria 
(orele 9,30; 12,30; 16,15; 19.33) Favo
rit (orele 9.15; 12.15; 16,15; 19,15).

LEGĂTURĂ PIERDUTA î Tim
puri Noi (orele 9; 11; 13: 15,15;
17,30 ; 19,30)

ORAȘUL VĂZUT DE SUS : Cen
tral (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16;
18.15; 20,30). Melodia (orele 9; 11,15; 
13.30; 16; 18,15; 20.30). Modern ta
rele 9; 11; 13,15; 15.30; 17,45; 20).

CAZUL A AVUT UN DEZNO- 
DÂMÎNT FERICIT : Luceafărul 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) , București (orele 9; 11,15;
13; 16.15; 18,30; 20.30).

POLIȚISTA : Festival (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), Fero
viar (orele 9; 11.15; 13.30; 10; 18.15;
20.30) .

MASTODONTUL : Floreasca ta
rele 9; 11,15; 13.30; 16; 18.15; 20,30), 
Aurora tarele 9; 11.15; 13,30; 15,45; 
18; 20.15).

MUȘCHETARUL ROMAN : Vic
toria (orele 9.15: 11.30: 13.45: 16; 
18.15; 20.30), Bucegi (orele 15,45; 18; 
20), Cotroceni (orele 10; 12; 14; 16; 
18: 20)

DOAMNA ȘI VAGABONDUL : 
Doina (orele 9,30; 11,15; 13; 14.45: 
16.30; 18,15; 20).

CANTEMIR : Drumul Sării ta
rele 15,30; 18; 20,15), Cosmos tare
le 15,30; 18; 20,15).

UNDE ESTE COMPANIA A 7-A?î

„Scânteia tineretului"
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O cerință majoră: făurirea unei noi ordini

economice internaționale (X)

Dezarmarea - important mijloc 
pentru combaterea subdezvoltării

nal al Conferinței general-euro- 
pene pentru securitate și coope
rare, pentru înfăptuirea dezar
mării generale și complete, pen
tru lichidarea subdezvoltării și 
făurirea unei noi ordini econo
mice internaționale, pentru li
chidarea focarelor de tensiune și 
consolidarea păcii în lume.

în ședința plenară de după- 
amiază s-a dat citire mesajului 
adresat conferinței de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România. 
Mesajul a fost ascultat cu deo
sebit interes de asistență, fiind 
îndelung aplaudat.

Lucrările conferinței vor dura 
pînă la 24 noiembrie.

această țară, mai ales în cadrul 
poliției, al gărzii civile și al apa
ratului administrativ. „Dar, Fran
co a murit, iar marea majorita
te a poporului spaniol se va pro
nunța pentru democrație. Deja, 
anumite cercuri conducătoare au 
abandonat franchismul, îmbră- 
țișînd democrația" — a afirmat 
Santiago Carrillo. Secretarul ge
neral al Partidului Comunist din 
Spania a apreciat că unul dintre 
obiectivele luptei politice din 
Spania postfranchistă îl va con
stitui soarta prizonierilor politici.

Un alt purtător de cuvînt al 
Juntei Democratice, Jose. Luis de 
Villalonga, a declarat : „După 
perioada de imobilism din ulti
mele săptămîni situația începe 
să devină, foarte rapid, dinami
că. Junta Democratică are un 
program de acțiune, ale cărui 
detalii vor fi publicate pe mă
sura adoptării lor“.

Comitetul provincial Ma
drid al Partidului Comunist 
din Spania a adresat vineri 
un apel muncitorilor din ca
pitala spaniolă pentru declan
șarea de greve, organizarea 
unor adunări și a unor mar
șuri către închisorile în care 
sînt închiși prizonieri politici 
„în vederea angajării luptei 
finale pentru democrație" — 
relatează agenția France 
Presse. într-un manifest larg 
difuzat vineri la Madrid, co
mitetul cheamă pe muncitori 
să acționeze pentru a „smul
ge deținuții din închisori, 
pentru a ocupa și prelua con
ducerea sindicatelor, pentru a 
impune prezența manifestă a 
tuturor forțelor politice".

PE SCURT «PE SC'JRT • PE SCURT «PE SCURT*  PE SCURT

CAPUL — ora 17 ; Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (Schitu Măgu
reanu) : joc de PISICI — ora 10; 
INTRE NOI DOI N-A FOST DE
CÎT TĂCERE — ora 15 ; FERMA
— ora 19.30 ; (Sala Studio) : A 
12-A NOAPTE — ora 10 ; NOILE 
SUFERINȚE ALE TlNĂRULUI 
„\V“ — ora 15 ; POEZIE ȘI MU
ZICĂ — ora 19,30 ; Teatrul „C. I. 
Nottara“ (Sala Magheru) : ULTI
MA ORĂ — ora 10 ; LADY X — 
ora 15 : DILEMA — ora 19,30 ; 
(Sala Studio) : CORRIDA — ora
10,30 ; NU AM ÎNCREDERE ÎN 
BĂRBAȚI — ora 19 ; Teatrul de 
Comedie ; OPINIA PUBLICĂ la
minat din 16 noiembrie) — ora
10.30 ; O NOAPTE FURTUNOASĂ
— ora 15 ; MUSAFIRUL CARE 
N-A SUNAT LA UȘĂ — ora 19.30; 
Teatrul Mic : VIAȚA E CA UN 
VAGON ? — ora 10.30 ; MANIA 
POSTURILOR — ora 19,30 ; Tea
trul Giulești : OMUL CARE A VĂ
ZUT MOARTEA — ora 10 ; PATI
MA ROȘIE — ora 19,30 ; Teatrul 
„Ion Vasilescu" (Str. Eremia Gri
gorescu 24) : SICILIANA — ora
19.30 ; Teatrul Evreiesc de Stat :
DIVORȚUL — ora 11 ; DIBUK — 
ora 19.30 ; Studioul I.A.T.C. î 
CINCI SERI — ora 19,30 ; Teatrul 
„C. Tănase" (Sala Savoy) : CER 
CUVÎNTUL LA... DIVERSE —ora
19,30 : (Sala Victoria) : CAVALCA
DA COMEDIEI — ora 19,30 ; Tea
trul „Țăndărică44 (Sala Academia): 
DE CE A FURAT ZMEUL MIN
GEA — ora 10 ; PUNGUȚA CU 
DOI BANI — ora 12 ; Ansamblul 
..Rapsodia română44 : NE-AM
PUS DORURILE-N CÎNTEC — ore
le 16.30 și 19,30; Circul București ; 
CE VRĂJI A MAI FĂCUT... IOSE
FINI și ANSAMBLUL DE LILIPU
TANI DE LA CIRCUL DIN MOS
COVA — orele 16 și 19,30.

• DELEGAȚIA Academiei 
„Ștefan Gheorghiu" condusă 
de tovarășul Leonte Răutu, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului de Condu
cere și rectorul Academiei, care 
se află în Cehoslovacia într-o 
vizită de schimb de experiență 
Ia invitația Școlii superioare 
politice de pe lingă C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, a fost primită, 
vineri, de Josef Havlin, secre
tar al C.C. al P.C.C.

ÎNCHEIEREA conferinței 
PENTRU REUNIFICAREA 

VIETNAMULUI
La Saigon a avut loc, vineri, 

ședința de închidere a Confe
rinței politice consultative pen
tru reunificarea națională pe 
linie de stat a Vietnamului.

După cum transmite agenția 
V.N.A., Truong Chinh, conducă
torul delegației Vietnamului de 
Nord, și Pham Hung, conducă
torul delegației Vietnamului de 
Sud, au semnat, cu acest prilej, 
cele două documente oficiale 
ale conferinței : Comunicatul 
privind Conferința politică con
sultativă asupra reunificării 
naționale și Lista problemelor 
în care cele două delegații au 
realizat un acord unanim Ia a- 
ceastă conferință. Semnarea 
documentelor a decurs într-o 
atmosferă sărbătorească.

Excelsior (orele 9; 11,15; 13,30;
16; 18,15; 20,30), Tomis (orele 9; 
11.15; 13,30; 15,45; 18; 20,15).

FLACĂRA : Ferentari (orele 
15,30; 19).

ULTIMUL ACT : Grlvlța (orele 
9,30: 12; 15; 17.30: 20).

ELIXIRUL TINEREȚII : Pacea 
(orele 16; 18; 20).

O CĂLĂTORIE SPRE CENTRUL 
PAMÎNTULUI : Dacia (orele 9; 
12.30; 16; 19).

ROMANȚĂ DESPRE ÎNDRĂ
GOSTIȚI : Viitorul tarele 15.30; 18; 
20).

SE MAI TNTIMPLA MINUNI î 
Volga (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20), Gloria (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20.30).

ANA ȘI COMANDORUL : Mio
rița (orele 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15).

CELE MAI BUNE MOMENTE 
CU STAN și BRAN : Flamura ta
rele 9; 11,15; 13,30: 15.45; 18; 20.15).

EVADAREA : vitan (orele 15.30; 
18: 20.15)

FLUVIUL FĂRĂ ÎNTOARCERE: 
Unirea (orele 16; 18; 20).

OCHII SH1VANEI : Lira tarele 
15.30; 19)

FERMA LUI CAMERON ! G1U- 
lești (orele 9; 11,15; 13,30: 15,45;
18: 20.15)

NOAPTEA ARTIFICIILOR 5
Crîngași (ora 17).

CALVARUL UNEI FEMEI 8 Arta 
(orele 14; 16; 18; 20).

război și PACE (seriile I—II) 2 
Rahova (orele 15,30; 19).

Limbajul sec al cifrelor este 
și în acest caz edificator. Pe de 
o parte, peste două treimi din 
omenire trăiește în țări subdez
voltate sau în curs de dezvol
tare, în care producția pe cap 
de locuitor este în medie de 13 
ori mai mică decît in statele 
dezvoltate. 25 de state . sărace 
totalizind un miliard de oameni, 
adică un sfert din populația 
globului, realizează un produs 
intern anual mediu pe locuitor 
mai mic de 100 de dolari — de 
peste 50 de ori inferior celor 
din țările occidentale industria
lizate — raportul indicilor de 
consum fiind, evident, și mai 
drastic. Jumătate din populația 
„lumii a treia" (fiecare al trei
lea pămîntean) este analfabetă, 
iar milioane și milioane de oa
meni sînt victime ale bolilor, 
foametei sau subnutriției.

Decalajele ce separă cele două 
lumi de pe glob — cea bogată 
de cea săracă — sînt imense. 
Țările subdezvoltate (70 la sută 
din populația globului) realizea
ză numai 35 la sută din produc
ția agricolă mondială, sub 7 la 
sută din cea industrială, dispun 
de numai 30 la sută din venitu
rile mondiale și investesc de 
peste o sută de ori mai puțin 
în cercetare, știință și tehnologie 
decît statele avansate.

Pe de altă parte, în lume se 
cheltuiește anual, pentru scopuri 
militare, suma gigantică dc 300 
miliarde de dolari (820 de mili
oane pe zi sau 34 milioane pe 
oră !) egală cu întreaga produc
ție a țărilor în curs de dezvol
tare și de zece ori mai mare de
cît totalul fondurilor primite de 
acestea ca ajutor de dezvoltare 
din partea statelor avansate. 
Comparativ, pe plan mondial se 
alocă doar aproximativ 200 mi
liarde pentru învățămînt, 150 mi
liarde pentru construcții civile 
și 120 miliarde pentru ocrotirea 
sănătății. Și aceasta deoarece 
mijloacele de distrugere din ce 
in ce mai perfecționate create 
în cadrul iraționalei curse a în
armărilor sînt extrem de costi
sitoare. Un bombardier „strate
gic" (purtător de încărcături 
nucleare) costă peste 60 mili
oane dolari, cît o mare între
prindere, iar o bază de lansare 
a rachetelor intercontinentale cît 
o mare hidrocentrală.

Aceste cifre reprezintă o ilus
trare grăitoare a necesității 
și urgenței pe care le comportă 
realizarea dezarmării nu numai 
sub aspectul asigurării păcii și 
securității internaționale, ci și 
sub acela, la fel de important, 
al lichidării subdezvoltării, și e- 
liminării decalajelor, al progre
sului economic și social al tu
turor popoarelor. Chiar și simpla 
alăturare a acestor date demon
strează ce cuantum important 
de fonduri s-ar elibera prin rea
lizarea unor măsuri de dezar
mare, fonduri ce ar putea fi 
utilizate în scopul dezvoltării 
mai rapide a statelor rămase în 
urmă — obiectiv fundamental al 
instaurării noii ordini economice

RELUAREA NEGOCIERILOR 
PANAMA-S.U.A.

Republica Panama și Statele 
Unite au reluat negocierile pen
tru semnarea unui nou tratat 
asupra Canalului Panama și a 
zonei adiacente acestuia, aflate 
în prezent sub jurisdicție nord- 
americană.

• LA 21 NOIEMBRIE, tova
rășul Maxim Berghianu, mi
nistrul aprovizionării tehnico- 
materiale și controlului gospodă
ririi fondurilor fixe al Republi
cii Socialiste România, aflat Ia 
Moscova, a avut o întrevedere 
cu tovarășul V.E. Dîmșiț, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., președintele 
Comitetului dc Stat al Consi
liului de Miniștri pentru apro
vizionarea tehnico-materială.

• VINERI, la Pekin, Li Sien- 
nien. vicepremier al Consiliului 
de Stat al R.P. Chineze, l-a 
primit și a avut o convorbire 
cu Jean Sauvagnargues, minis
trul afacerilor externe al Fran
ței, care se află într-o vizită de 
prietenie în R.P. Chineză.

CRIZA DE GUVERN 
DIN FINLANDA

• PRIMUL MINISTRU DE
SEMNAT al Finlandei, Martti 
Miettunen, a anunțat că, în urma 
eșecului înregistrat în încerca

DE CE ESTE UCIS UN MA
GISTRAT : Moșilor (orele 11; 
13.15: 15.30: 13; 20).

TENTAȚIA : Munca (orele 16). 
SECRETUL PLANETEI MAIMU

ȚELOR : Munca (orele 18 ; 20,15).
ÎNFRÎNGEREA LUI L. W1LKI- 

SON : Popular (orele 15,30; 18; 
20.15).

A FOST OCATA UN HOLLI- 
WOOD : Flacăra (orele 15,30; 19).

PICIUL — TRÎNTORII : Pro
gresul (orele 16; 18; 20).

SIMBATA, 22 NOIEMBRIE 1975

Opera Română : CARMEN — ora 
19 : Teatrul de Operetă : MY 
FAIR LADY — ora 19,30 ; Teatrul 
Național (Sala Mare) : COANA 
CHIRIȚA — ora 20 ; (Sala Mică) : 
MOARTEA ULTIMULUI GOLAN 
— ora 19 ; Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra“ (Schitu Măgureanu) : 
ÎNTRE NOI DOI N-A FOST DE- 
CIT TĂCERE — ora 19,30 (Sala 
Studio) : NOILE SUFERINȚE ALE 
TlNĂRULUI „W“ — ora 19.30 ; 
Teatrul „C. I. Nottara" (Sala 
Magheru) : și EU AM FOST
IN ARCADIA — ora 19.30 ; 
(Sala Studio) : NU AM ÎNCRE
DERE ÎN BĂRBAȚI — ora 15 ; 
PATRU LACRIMI — ora 19 ; Tea
trul de Comedie : NOAPTEA LA

„Să facem totul ca minunatele cuceriri ale 
științei și tehnicii, ale cunoașterii umane sâ nu 
mai fie puse în serviciul înarmării și distrugerii, 
ci în slujba progresului, bunăstării, libertății și 
fericirii tuturor popoarelor".

NICOLAE CEAUȘESCU

internaționale. Experții au calcu
lat, spre exemplu, că ar fi ne
voie de aproximativ 80 de mi
liarde de dolari pentru a lichida 
neștiința de carte în întreaga 
lume — deci numai cu puțin mai 
mult de un sfert din ceea ce se 
aruncă anual pentru arme. Cu 
a treizecea parte din uriașul to
tal al bugetelor militare ar fi 
acoperite necesitățile anuale de 
cereale ale țărilor în curs de 
dezvoltare, o zecime din această 
sumă ar face să se dubleze a- 
jutorul pentru dezvoltare. Este 
limpede că înarmările frînează 
progresul economic și social al 
statelor, provoacă distorsiuni în 
dezvoltarea lor economică, ali
mentând inflația și dezechili- 
brînd balanțele de plăți. In ace
lași timp, cursa înarmărilor ri
dică obstacole în calea cooperă
rii internaționale, a transferului 
de tehnică și tehnologie către 
țările subdezvoltate, implică o 
gestiune nerațională a resurselor 
materiale și umane și participă 
într-o măsură nu tocmai negli
jabilă la deteriorarea mediului 
ambiant, a echilibrului ecologic. 
Acest „catalog al păcatelor" ar 
putea fi, desigur, continuat, căci 
consecințele economice și sociale 
ale neînfrînatei competiții a 
înarmărilor sînt extraordinar de 
vaste, multiple, diverse și com
plexe.

Pornind de la proporțiile tot 
mai îngrijorătoare atinse de a- 
cesi fenomen, de la pericolele 
pe care cursa înarmărilor le re
prezintă atît pentru pacea și se
curitatea lumii, cît și pentru 
progresul economic și social al 
popoarelor, țara noastră a des
fășurat o activitate consecventă 
și tenace pentru realizarea unor 
măsuri concrete de dezarmare. 
Este bine cunoscut în lume lun
gul șir de acțiuni, inițiative și 
propuneri românești vizînd în
făptuirea dezarmării, deziderat 
major și imperativ al contempo
raneității. Eforturi deosebit de 
intense în acest sens au fost d/- 
puse de guvernul român în or
ganizațiile internaționale, îndeo
sebi în cadrul O.N.U. și al orga
nismelor sale, bucurindu-sc de 
o primire favorabilă și un spri
jin larg. în Comitetul pentru 
dezarmare de la Geneva, de 
pildă, țara noastră a militat în 
mod ferm pentru creșterea efi
cienței negocierilor, subliniind 
necesitatea trecerii de la decla
rațiile de intenții la măsuri con
crete, efective de dezarmare și 

rea de a forma un guvern de 
coaliție, renunță la mandatul în
credințat de președintele Urho 
Kekkonen. El l-a informat, vi
neri, asupra acestei decizii, pe 
șeful statului, precizînd că ea 
a fost determinată, în primul 
rînd de refuzul Partidului So
cial-Democrat și al Partidului 
Comunist de a accepta platfor
ma sa de guvernare.

ETNA ERUPE DIN NOU

• VULCANUL ETNA din Si
cilia a reînceput să erupă, în 
noaptea de joi spre vineri, lava 
ieșind printr-un crater format 
pe versantul de nord-est al mun
telui. Vulcanologii care urmăresc 
fenomenul precizează că erup
ția a fost însoțită de violente 
explozii produse în craterele 
principale ale vulcanului. Pen
tru moment lava nu amenință 
zonele populate sau regiunile 
cultivate din jur.

• LA VARȘOVIA a avut Ioc 
plenara C.C. al P.M.U.P. Edward 
Gierek, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., a prezentat tezele de 
bază ale raportului Comitetului 
Central, pregătit pentru Con
gresul al VII-lea al partidului, 
care va fi convocat la 8 de
cembrie.

MADRID — ora 19,30 ; Teatrul 
Mic : NU SÎNTEM ÎNGERI — ora
19.30 ; Teatrul Giulești : CU OL- 
TENCELE NU-I DE GLUMIT — 
ora 19,30 ; (La Sala Palatului) : 
PAHARUL CU APA — ora 19.30 ; 
Teatrul „Ion Vasilescu**  (Str. Ere- 
mia Grigorescu 24) : UN TÎNĂR 
MULT PREA FURIOS — premie
ră — ora 19.30 ; Teatrul Evreiesc 
de Stat : TEVIE LĂPTARUL — 
ora 19,30 ; Teatrul „C. Tănase“ 
(Sala Savoy) : CER CUVINTUL 
LA... DIVERSE — ora 19,30 : (Sala 
Victoria) ; CAVALCADA COME
DIEI — ora 19.30 ; Teatrul „Țăndă
rică" (Sala Academia) : DE CE A 
FURAT ZMEUL MINGEA — ora 
17 ; Ansamblul „Rapsodia româ
nă* 4 : ȚARĂ BOGATĂ-N FRUMU
SEȚI — ora 19,30 ; Circul Bucu
rești : CE VRĂJI A MAI FĂCUT... 
IOSEFINI și ANSAMBLUL DE LI
LIPUTANI DE LA CIRCUL DIN 
MOSCOVA — orele 16 și 19,30.

DUMINICA, 23 NOIEMBRIE 1975

Opera Română : RĂPIREA DIN 
SERAI — ora 11 ; STUDIO DE 
BALET — ora 19 ; Teatrul de Ope
retă : RĂSPÎNTIA — ora 10,30 ; 
SUZANA — ora 19,30 ; Teatrul Na
țional (Sala Mare) : PERIPEȚIILE 
BRAVULUI SOLDAT SVEJK — 
— ora 10,30 ; COMOARA DIN 
DEAL — ora 19.30 ; (Sala Mică) : 
IMBLINZIREA SCORPIEI — ora
10.30 ; DULCEA PASARE A TINE
REȚII — ora 19,30; (Sala Atelier) : 

în primul rînd de dezarmare 
nucleară. însuși „Deceniul dez
armării" (1971—1980), proclamat 
solemn de O.N.U. cu cinci ani 
în urmă, a avut ca punct de 
plecare o propunere românească. 
La inițiativa României au fost 
examinate la O.N.U., pe parcur
sul mai multor sesiuni ale Adu
nării Generale, probleme legate 
de „Consecințele economice și 
sociale ale cursei înarmărilor și 
efectele sale profund dăunătoare 
asupra păcii și securității în 
lume". Pe agenda actualei se
siuni se află, de asemenea din 
inițiativa României, un punct 
privind examinarea măsurilor 
întreprinse și a rezultatelor ob
ținute în prima jumătate a „De
ceniului dezarmării".

Trebuie amintite, In sfirșit, 
cele două valoroase și substan
țiale documente supuse atenției 
opiniei publice internaționale în 
cursul acestei toamne : „Poziția 
României cu privire la instau
rarea unei noi ordini economice 
internaționale", care abordează 
posibilitățile pe care le-ar oferi 
înfăptuirea dezarmării pentru 
progresul economic și social al 
popoarelor, și „Poziția României 
în problemele dezarmării, în pri
mul rînd ale dezarmării nuclea
re, și în instaurarea unei păci 
trainice în lume", document ce 
propune statelor lumii realizarea 
vastului program de dezarmare 
formulai de al XI-lea Congres 
al Partidului Comunist Român. 
Demnă de subliniat în contex
tul dezvoltare-dezarmare este 
una din propunerile de bază ale 
acestor două documente — cea 
privind reducerea, pentru în
ceput cu cel puțin zece la sută, 
a bugetelor militare ale tuturor 
statelor și donarea a jumătate 
din fondurile astfel economisite 
unui fond special de dezvoltare 
al O.N.U. menit să sprijine e- 
forturile statelor cu economia 
cea mai slabă. Această propu
nere este deosebit de interesantă 
pentru că sugerează legătura di
rectă care trebuie să existe în
tre eforturile ce trebuie depuse 
în vederea dezarmării și cele în
dreptate spre soluționarea pro
blemei fundamentale a instaură
rii unei noi ordini economice 
internaționale — lichidarea sub
dezvoltării, a marilor decalaje 
dintre nivelurile economice pe 
plan mondial, dezvoltarea tutu
ror țărilor.

BAZIL ȘTEFAN

Declarațiile 
președintelui 

Tanzaniei
„O acțiune serioasă în di

recția eradicării sărăciei în 
lume, a intolerabilei dispa
rități existente în distribui
rea bogăției necesită schim
bări radicale în întreaga or
dine economică mondială" 
— a declarat președintele 
Tanzaniei, Julius Nyerere, 
într-o cuvîntare rostită vi
neri la „Royal Common
wealth Society" din Londra. 
Șeful statului tanzanian a- 
flat într-o vizită oficială în.. 
Marea Britanie, a citat înJ 
discursul său date și fapte 
care arată că, în prezent, 
..peste jumătate din popu
lația lumii trăiește în țări în 
care venitul pe locuitor este 
mai mic de 200 dolari pe 
an“ și că „10 la sută din 
locuitorii planetei consumă 
de 25 de ori mai mult decît 
restul de 90 la sută".

Președintele Tanzaniei a 
evidențiat, de asemenea, ca
racterul inechitabil al modu
lui de distribuire a bogății
lor în actualul sistem eco
nomic mondial în favoarea 
celor bogați.
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