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perseverență,

într-o atmosferă de caldă prietenie, de stimă și deplină înțelegere, 
ce caracterizează relațiile dintre cele două țări și popoare, continuă

VIZITA PREȘEDINTELUI
NICOLAE CEAUȘESCU ÎN IRAN

Au început convorbirile oficiale între președintele
Nicolae Ceaușescu și Șahinșahul Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr

La Palatul Niavaran au În
ceput, la 28 noiembrie, convor
birile oficiale între președin
tele Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, 
și Șahinșahul Iranului, Moha
mmad Reza Pahlavi Arya
mehr.

Intr-o atmosferă de caldă 
prietenie, de stimă și deplină 
înțelegere, ce caracterizează

relațiile dintre țările noastre, 
raporturile personale dintre 
cei doi șefi de stat, președin
tele Nicolae Ceaușescu și Șa
hinșahul Mohammad Reza 
Pahlavi Aryamehr au avut un 
schimb de vederi privind cola
borarea româno-iraniană. pre
cum și în legătură cu aspec
te ale actualității politice in
ternaționale.

Din programul celei 
de-a doua zi a vizitei

• CEREMONIA PRIMIRII ȘEFILOR MISIUNI
LOR DIPLOMATICE ACREDITAȚI LA 
TEHERAN

• INTILNÎREA TOVARĂȘEI ELENA 
CEAUȘESCU CU ÎMPĂRĂTEASA FARAH

• VIZITA TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU LA 
COMPLEXUL SPITALULUI FUNDAȚIEI 
PAHLAVI

• LA MAUSOLEUL LUI REZA ȘAH CEL MARE

(în pag. a 3-a)

A ne construi în
SPIRIT

REVOLUȚIONAR
O generație chemată să înfăptuiască, împreună cu poporul 

o operă măreață, să ducă la bun sfirșit sarcini care dau cu 
adevărat conștiința responsabilității noastre ca tineri însufle
țiți de înalte elanuri, capabili de mari eforturi creatoare. Ac- 
ționînd fără preget, fără șovăire, în spirit revoluționar, ast
fel incit acesta să devină dominanta însăși a conștiinței noastre.

A-ți însuși spiritul revo
luționar înseamnă mai întîi 
a cunoaște. Nu numai trecu
tul eroic al poporului, nu 
numai lupta curajoasă a co
muniștilor. ci și valorile cele 
mai de preț create de uma
nitate de-a lungul timpurilor, 
a cunoaște și a stăpîni cu
ceririle științei și tehnicii, a 
aprofunda filozofia marxistă 
și politica partidului. Dar, 
mult mai mult decît atît ! 
După cum ne-a repetat-o 
încă o dată, Ia marele forum 
al tineretului, secretarul ge
neral al partidului, a-ți în
suși spiritul revoluționar, a 
fi comunist revoluționar. în
seamnă mai ales a acționa. 
A fi participant conștient, 
activ; la tot ce se înfăp
tuiește pentru edificarea noii 
societăți.

Noi nu mai trebuie să 
luptăm cu arma în mînă 
pentru instaurarea unei lumi 
noi. Avem această lume — 
sarcina noastră este s-o du
cem pe culmi mai înalte. 
Pentru a o face, trebuie să 
dăm dovadă de dăruire, de 
abnegație, de responsabilita
te, de toate calitățile care al
cătuiesc spiritul revoluționar.

Curajul nostru trebuie să se 
manifeste în muncă, în tot 
ce întreprindem. Cine sîn- 
tem ? Ne putem numi : Ion 
Văduva. Gheorghe Rotă- 
rescu, Aurel Lascu, Vasile 
Jușan, tineri oțelari de la 
Reșița. Adică cei sau cîțiva 
dintre cei ce au preluat și 
ridicat la cote înalte de 
rentabilitate un cuptor ce pă
rea sortit să producă numai 
pagube. Actul acestora a pă
rut multora temerar, dar ti
nerii își analizaseră cu res
ponsabilitate posibilitățile, e- 
rau deplin conștienți de di
ficila sarcină pe care și-o a- 
sumau. Au avut curaj, un 
veritabil curaj de a sparge 
vechile tipare, de a introduce 
metode noi, de a înainta fără 
șovăire pe un drum nebătă
torit. Eforturile, cutezanța 
le-au fost încununate de 
succes — cuptorul lor, „al ti
neretului'1, produce azi nu
mai oțeluri înalt aliate și 
deține recordul celei mai 
scurte șarje din istoria celei 
mai vechi oțelării a țării.

MONICA ZVIRJINSCHI

(Continuare In pag. a U-a)

Unul din posibilele simboluri ale munții

UN OM
Șl O FLACĂRĂ

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au primit 
pe Amir Abbas Hoveyda, prim-ministru al Iranului, 

și pe Abbas Aii Khalatbari, ministrul afacerilor externe
Președintele Republicii Socia

liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au primit, vineri la 
amiază, la Palatul Golestan, pe 
Amir Abbas Hoveyda. prim-mi
nistru al Iranului, și pe Abbas 
Aii Khalatbari. ministrul aface
rilor externe, împreună cu. soția.

La întrevedere au participat 
tovarășii Ion Pățan, viceprim- 
ministru al Guvernului, minis
trul comerțului exterior și coo
perării economice internaționale, 
George Macovescu, ministrul a- 
facerilor externe, Nicolae Doi- 
caru. consilier al președintelui 
Republicii. Au luat parte, de a-

semenea, ambasadorii celor 
două țări, precum și alte per
soane oficiale române și iraniene.

Primul ministru și ministrul 
afacerilor externe al Iranului au 
exprimat președintelui Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu sentimentele lor de 
aleasă stimă, profunda lor sa
tisfacție față de vizita pe care o 
întreprind în Iran, față de noua 
intîlnire dintre cei doi șefi de 
stat, care se înscrie ca un nou 
și deosebit moment în evoluția 
bunelor relații dintre cele două 
țări și popoare.

în cadrul convorbirii a avut 
loc un schimb de opinii in pro

bleme de interes reciproc, sub 
semnul dorinței comune a celor 
două țări de a acționa în direc
ția intensificării și adîncirii ra
porturilor de conlucrare priete
neasca româno-iraniene.

După convorbire, președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au reținut la 
dejun pe primul ministru Amir 
Abbas Hoveyda, pe ministrul a- 
facerilor externe, Abbas Aii 
Khalatbari, și soția, pe cele
lalte persoane oficiale române și 
iraniene prezente la întrevedere.

întrevederea și dejunul s-au 
desfășurat într-o ambianță de 
caldă cordialitate.

Constructori profilați pe 
cer, urcind pe măsură ce pro
pria lor construcție se inalță. 
Strungari aplecați asupra ma
șinii puternice și inteligente 
care face să se ivească, din 
virtejul neîntrerupt, noi for
me ale materiei. Mineri a- 
rind, cu ciudatele lor pluguri 
portabile, cîmpiile verticale 
din adincul pămintului. Pjo- 
iectanți desenind. la planșete, 
orașele de mîine. Secerători 
care și-au părăsit visla de 
navigatori solitari de altădată 
și înaintează în marea de 
grîne la bordul unor ambar- 
cații de zeci de ori mai ra
pide. Elevi adinciți în studiu, 
cu chipurile iluminate de 
bucuria de a cunoaște...

Toate aceste imagini ale o- 
mului de azi, care se identi
fică, transfigurat de pasiune, 
cu munca sa, au un echiva
lent simbolic în arcul voltaic 
— incandescenta unealtă a 
sudorului. El, sudorul. întru
chipează și rezumă, ca o re
prezentare plastică apărută 
din imaginația unui mare ar

tist, dăruirea și entuziasmul, 
participarea cu întreaga fiin
ță la actul creator al munci!, 
îndîrjirea în lupta cu dificul
tățile și satisfacția de a le în
vinge, luciditatea, curiozita
tea mereu vie.

Poate de aceea, vrînd din 
nou să scriu despre contopi
rea dintre om și ceea ce în
făptuiește-, am ținut să cu
nosc o echipă de sudori. La 
întreprinderea de utilaj chi
mic din Ploiești — întreprin
dere gigantică, al cărei colec
tiv a raportat îndeplinirea 
cincinalului la 8 august 1975 
—, Gheorghe Tătaru, secreta
rul Comitetului U.T.C., s-a 
asociat preferinței mele cu 
atît mai mult cu cit secția cu 
acest profil este antrenată, in 
momentul de față, într-o am
plă acțiune de ridicare a ca
lificării, prin însușirea unor 
procedee de sudură moderne.

ALEX. ȘTEFANESCU

(Continuare în pag. a II-a)

l Din cronica întrecerii socialiste
• ZILNIC, 220 TONE DE FONTA 

$1 OȚEL PESTE PREVEDERI

Ridicînd Ia cote superioare 
Indicii de utilizare a agregate
lor și instalațiilor, siderurgiștii 
combinatului din Hunedoara au 
elaborat în fiecare zi din luna 
aceasta, în medie, cite 220 tone 
de fontă și oțel peste prevederi. 
Prin obținerea acestor sporuri, 
care reîntregesc succesele din lu
nile precedente, colectivul com
binatului a majorat la peste 
200 000 tone cantitatea de fontă, 
oțel, cocs metalurgic și laminate 
finite realizate peste sarcinile 
de plan aferente perioadei care 
a trecut de la începutul anului.

• LIVRĂRI PESTE PLAN

Colectivele din întreprinderile 
industriale ale județului Cluj, 
care și-au onorat sarcinile ce le 
reveneau pe cincinal cu 83 de 
zile mai devreme, obțin în con
tinuare noi succese în întrecerea

socialistă. Ca atare, de la în
ceputul anului și pînă în pre
zent, economiei naționale i-au 
fost livrate suplimentar, printre 
altele, peste 9 000 tone laminate 
finite, 431 tone mașini și utilaje 
pentru industria iemnului, 503 
tone legume conservate, medi
camente în valoare de aproape 
12 milioane lei, 8 milioane că
rămizi și blocuri ceramice, izo
latori electroceramici în sumă 
de peste 5,7 milioane lei.

• UN PRIM BILANȚ
AL RAFINĂRIILOR PRAHOVENI

Un recent bilanț relevă faptul 
că, in perioada care a trecut din 
acest an, rafinăriile prahovene 
au realizat o producție marfă 
suplimentară evaluată la 800 
milioane lei, sumă care depă
șește cu 386 milioane lei anga
jamentul anual reînnoit. între
gul spor de producție s-a obți
nut pe seama creșterii producti
vității muncii, a valorificării su
perioare a materiilor prime.

Temperatura la care 
înfloresc crizantemele

Tainic și imperturbabil, uni
versul își răsucește axa către 
ierni neîmblânzite.- La volanul 
mașinii Sale, Gavril Dancoș taie 
curbele scurt și mintos, lumini
le farurilor se reflectă obositor 
în luciul caldarîmului. Oprește 
la o poartă. Se urcă un om. Ma
șina zvicnește din loc, pneurile 
fac asfaltul să foșnească, ploaia 
izbește mărunt și repede parbri
zul. în fața unui bloc oprește 
din nou. Se mai urcă un om, sa
lută și se așează. Viteza maxi
mă. Trece podul peste Tiu in 
partea opusă și frînează iarăși 
în fundul unei străzi înguste. 
Plouă calm și temeinic. Dancoș 
sună la ușă. îi deschide o fe
meie tânără. „Florea n-a sosit 
încă — îi spune ea. A lucrat în 
schimbul de după-amiază, iar 
de la uzină trebuia să meargă 
pînă la un prieten. Vine dintr-o 
clipă în a-lta". Cei trei se gră
besc. Mașina întoarce. La ieși
rea in bulevard întâlnesc un om. 
E Florea Chincea. Ține sub pe
lerina de ploaie un braț de cri
zanteme. Le-a cules din gră
dina unui coleg, pentru soție. 
Mîine împlinesc trei ani de la 
căsătorie. Le va lăsa afară în

hol iar peste noapte se va fu
rișa să le ia și să le pună in 
vază pe noptiera soției. In zori, 
cind ea se va trezi, o să gă
sească alături florile care îi plac 
cel mai mult dintre toate. Cei 
trei îi spun despre ce e vorba

REPORTAJUL 
NOSTRU

Nu mai întreabă nimic.- Urcă și 
se lasă greu pe canapeaua moa
le. Ațipește. Dorm toți, in afară 
de Dancoș. Sau poate stau doar 
relaxați, cu ochii închiși, Cufun
dați in gindurile de început ale 
celui mai lung și mai neobișnuit 
schimb pe care și l-au petrecut 
vreodată. în marea lor uzină.

Toți șapte sint tineri. For
mează împreună o echipă de lă
cătuși mecanici. Sint de mulți 
ani împreună. Gheorghe Bărbuș 
e șeful echipei. îi leagă o prie
tenie strinsă. Se spune despre 
ei că sint adevărați artiști în 
meserie. Puțini știu însă că nu 
numai în meserie sint artiști, 
d și in înțelesul exact al cu-

vîntului. Nemety Wilhern sculp
tează în lemn. Pe Dancoș și 
Bărbuș îi pasionează metalo- 
plastia. Casele lor sint adevărate 
galerii de artă. Grigore Marian 
și Pop Andrei, Aurel Crețu și 
Florea Chincea îndrăgesc mu- 
zică populară. Au neveste și co
pii. Pe băiatul lui Dancoș îl 
cheamă Sarmis. Abia au plecat 
cei șapte de la muncă, S-au des
părțit la poarta uzinei și s-au 
răspindit pe la casele lor. După 
vreun ceas sună telefonul lui 
Dancoș. E înștiințat că la topi
torie s-a produs o avarie. N-a 
mai cerut explicații. A telefonat 
celorlalți din echipă, care aveau 
telefon, și le-a. spus să se pre
gătească. l-a adunat pe rînd cu 
mașina și i-a adus în secție. 
Nici măcar n-au pus întrebări. 
Li s-a explicat la fața locului. 
Un inductor a fost avariat și 
cuptorul de topire a cuprului 
s-a oprit. în interiorul lui se 
aflau peste 100 tone de metal 
incandescent. Trebuie să se in
tervină repede. Altfel, metalul

ROMULUS LAL
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Prin muncă 
patriotică

In săptămina care se încheie 
asțăzi, tinerii de la Combinatul 
petrochimic Pitești au realizat 
peste plan, prin acțiuni de 
muncă patriotică, peste 50 de 
tone acrilonitril, 21 tone negru 
de fum, importante cantități (te 
benzină și polietilenă. Tot prin 
munca patriotică, tinerii uteciști 
din secțiile cherestele și placaj 
ale C.P.L. Pitești au realizat, în 
zilele de 27 și 28 noiembrie a.c.» 
o producție suplimentară în va
loare de peste 85 000 Iei. In a- 
ceastă săptămina au mai fost 
organizate schimburi de onoare 
ale tineretului la întreprinderea 
de autoturisme unde uteciștii au 
realizat o producție suplimen
tară de peste 3,5 milioane lei.

Peste 10 000 de tineri de Ia 
T.C.H. Lotru, T.C.H. Olt, I.C.S.M. 
Rimnicu Vilcea și I.T.I.C. Dră- 
gășani au efectuat în această 
saptămină peste 50 000 ore mun
că patriotică realizînd o produc
ție suplimentară in valoare de 
peste 450 000 lei. Numeroase ac
țiuni de muncă patriotică au 
fost întreprinse și în agricul
tură, unde aproape 1 000 de ti
neri au participat la transportul 
și împrăștiatul a peste 120 tone 
îngrășăminte naturale în plan
tațiile cu pomi și în podgorii.

N. MILITARU

A nins, și nu din pastelurile lui Alecsandri. 
Iarna văzută de lingă foc și dintre tablouri 
cu sănii este o dulce aventură în alb, iar 
viscolul care este imaginat nu se poate 
desprinde de troznetul sec, îmbietor, al 
lemnelor din sobă. Deși odată cu ele pă- 
durile-și spun, poate, poveștile lor ultime 
cu viețuitoare de vis. Jderi iuți și flămînzi 
trec prin flacără și ochi aspri de lup, țin
tuiți parcă în ghețuri. îneît focul e o pîndă 
de gînduri și stări peste care auzul în
chipuie o zbatere lungă de nori. Și citim 
cu o altă vîrștă pastelurile, ne plac mai 
ales pentru ceea ce nu au putut fi și erau 
odată, cînd le memoram, copii. 
Descopeream iarna în rafturi 
cu cărți și ieșeam brusc afară 
ca să ne uităm la ea. Și să in
trăm, apoi, cu sănii cu tot, în 
acele imagini din carte, să 
uităm pentru un timp c-am ci
tit-o și, de-o bucurie în alb 
cum se întîmpla, să fim întregi 
ai zăpezii. Niște pasteluri, în 
fond, sau o stare suavă a iernii. O iarnă 
care e altfel decît la Mircești, după cum 
altfel sînt și locurile de unde-o privim.

în ținuturi de piatră, cu cascade de nori 
care tulbură. Aspre vîrtejuri prind rîuri și 
arbori, pîlnii de cer prin care curg dealuri 
și văi. Podgorenii acum trec la grijile lor 
tainice de iarnă. Colindă cu ochii minții rîn- 
duri de vii și terase și văd ceea ce vara nu au 
putut vedea. Adică nu, ochiului lor ager nu 
le poate scăpa nimic, doar că n-au avut

timp să întîrzie, nu s-au putut opri. Calen
darul de zile și munci i-a urcat sus pe culmi 
și asta zi de zi, chiar și sărbătoarea, lucrul 
în podgorie, la vii, știindu-se că nu poate fi 
încetinit Au văzut și-au simțit ce^mai tre
buie, au ascultat murmurul sevei prin plante 
și acum, iarna, ei colindă cu ochii minții 
toate locurile și pragurile acelea ale verii, 
pregătindu-le pentru un nou rod. Văd ast
fel unde trebuie să pună pomi și unde 
viță, ce trebuie să înlocuiască și cum. In 
școala de viță — ce frumos și demult spus, 
ca și cum un învățător ne-am închipui și o

GRIJI DE IARNĂ
de A. I. Zăinescu

sală, mai multe săli în care el predă a- 
supra lucrurilor celor mai dulci ale lumii, 
rînduri și rînduri de vii înainte, podgorii 
mari, nesfîrșite ! — în școala de viță, așadar, 
unde ei își mută migala și patosul, se cer
cetează și se alege fiecare fir, se orinduiesc 
toate laolaltă după nume de arome și vis : 
cardinal și fetească, alicante sau hamburg, 
tămiioasâ.

in școala de viță unde se învață și se 
repetă, iarnă de iarnă, lucrul asupra naturii

înseși. Și de unde se colindă, cu ochii 
minții, toate dealurile și terasele acum, ca 
niște plaje în alb ale sufletului, pentru că 
fascinați și munciți de gîndurile unei viitoa
re rodiri, ei, podgorenii, își gîndesc într-o 
lungă mișcare viața și nu se feresc de as
primi. Chiar dacă iarna a troienit mult și 
viscolește, chiar dacă în rafale de vînt tre
buie să ia cazmaua în mîini și să o înfigă 
zdravăn în pămînt. Să sape de două laturi 
de cazma și încă ceva mai adine dacă se 
poate, să pregătească pămîntul pentru a-și 
primi rădăcinile.

Și tot în școala de viță, 
unde ne întoarcem, să-i vedem 
apoi săvîrșind miracolul însuși 
ol viței de vie : altoind. Reali
zînd adică una din cele mai 
tulburătoare operații asupra a- 
notimpurilor și o înțelegere tot
odată a faptului că firul acela 
aproape lipsit și depășit de 
viață, mlădița aceea de viță 

pe care o țin în mîini și. căreia îi 
vor da un destin de-acum înainte, nu 
este pusă în pămînt mai întîi, ci în pal
mele lor aspre, și asta încă în miez de 
iarnă, în frig, pentru ca din căldura șî cu 
puterea ce i-o împrumută să străbată apoi 
straturile și să se cheme că a învins.

Vița de vie, în splendoarea și armonia ei 
de toamnă, se naște astfel iarna și își 
fixează rădăcinile nu în pămînt mai întîi, 
ci in mîini aspre de om.
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Sâ transpunem neabătut în viată indicațiile tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
așa cum a stabilit forumul tineretului comunist!

DISCIPLINĂ, PERSEVERENTĂ, 
COMBATIVITATE

— în ultimii ani. județul în 
car? muncim noi a cunoscut o 
dezvoltare dintre cele mai spec
taculoase. Numai în 1975 volu
mul investițiilor este de ordinul 
miliardelor, iar în cincinalul vii
tor investițiile urmează să cu
noască o extraordinară crește
re. Și toate astea, într-un 
județ care pină nu de mult era 
vestit doar prin mai vechile 
exploatări petrolifere și prin 
merele de Voinești. Am ținut să 
fac aceste precizări, dorindu-le 
argumente ale responsabilității 
ce se cere și locuitorilor județu
lui nostru, unde au apărut, aș 
zice, ..poște noapte", obiective 
industriale gigant și zeci de mii 
de locuri de muncă. în meserii 
pină de curind cu totul inexis
tente prin părțile noastre. Dez
voltarea continuă a județului, 
pătrunderea în domenii variate 
a tehnicii, a științei, intr-un cu- 
vînt a noului, implică firesc 
transformarea ,,din mers" a oa
menilor. atît profesional cît și 
moral. în primul rînd prin con
știentizarea lor pe coordonatele 
spiritului muncitoresc :• disci
plină de producție riguroasă, 
mereu mai buna pregătire pro
fesională. participare activă la 
efortul colectiv, la întreaga viață 
a întreprinderii. Acestea sînt de 
fapt $i direcțiile principale in 
activitatea organizațiilor U.T.C. 
din unitățile industriale.

— Ce ati întreprins, concret, 
tn direcțiile enunțate ?

— Organizațiile U.T.C. au răs
puns in totalitatea lor la iniția
tiva ..Tineretul, factor activ în 
îndeplinirea cincinalului înainte 
de termen", numai în munici
piul Tirgoviște numărul tineri
lor aflați în această întrecere 
patriotică depășind cifra de 
10 000. piste 2 000 dintre ei fiind 
pvidențiați în producție pentru 
rezultat,e deosebite. Ca efect al 
muncii din organizații s-a- redus 
mult numărul întârzierilor și ab- 
sent&rllor de la program, s-a 
micșorat fluctuația, a scăzut nu
mărul celor care nu-și reali
zează norma. rebuturile au de
venit din ce în ce mai rare, s-a 
redus Consumul de materii pri- 
frie. materiale, lubrifianți, a 
crescut productivitatea muncii, 
în condițiile cînd în cele mai

LA GALAȚȚ 

„AUTORI, 
EDITORI, 
CITITORI"

Intră 18 și 27 noiembrie, în 
cadrul expoziției de carte des
chisă la Galeriile de artă din 
Galați, se desfășoară o serie de 
manifestări culturale reunite 
sub generictil Autori, editori, ci
titori. In prima zi, cind s-a inau
gurat expoziția de carte, proza
torul Lăurențiu Fulga, vicepre
ședintele Uniunii scriitorilor, a 
vorbit despre semnificațiile ac
tului de creație, despre respon
sabilitățile scriitorului comunist 
in opera de făurire a conștiinței 
socialiste. Au fost apoi dedica
te cite o zi editurilor „Mihai E- 
minescu", ..Albatros", „Ion 
Creangă". „Sport-turism" și ..E- 
diturii tehnice", cu care prilej 
redactori și directori ai acestor 
instituții au prezentat publicu
lui gălățean preocupările edi
turilor respective pentru anul 
1976. Dialogurile realizate au re
liefat eforturile care se depun 
pentru a se tipări cărți bune, 
așteptate de tineret, de marele 
public. Organizatorii, Comitetul 
județean de cultură și educație 
socialistă și Centrul de librării; 
au drganizat, de asemenea, in 
același cadru, și o întîlnire a 
cititorilor cu scriitori din Bucu
rești, născuți în Galați : Iordan 
Chimef. Constantin Gheorghiu 
și Iile Tănăsache.

ION CHIRIC

Azi ne răspunde 
VASILE GORAN, 

președintele consiliului tineret 
muncitoresc al Comitetului 

județean Dîmbovița al U.T.C.

multe din întreprinderile noas
tre ponderea tinerilor este de 
80—85 la sută, este firesc ca 
rezultatele bune ale industriei 
județului să fie puse și pe sea
ma lor. Iată cîteva din acțiunile 
care s-âu generalizat în aproa
pe toate organizațiile U.T.C. din 
întreprinderile județului : anga
jamentele individuale și colec
tive luate in adunările generale, 
organizarea de zile și de săptă- 
mîni de producție record, schim
burile de onoare ale tineretului, 
inițiativele ..Investiția tineretu
lui", „Ștafeta productivității" 
etc.

— Am aflat că în ultimul timp 
munca din organizații s-a inten
sificat.

— Intr-adevăr. în organiza
țiile U.T.C. se acționează pen
tru sporirea contribuției lor la 
procesul de pregătire și de per
fecționare profesională. Ia asigu
rarea condițiilor optime de 
muncă și de viață, la informa
rea tehnico-științifică a tinere
tului. ca și la impulsionarea ac
tivității de cercetare și de crea
ție, toate acestea desfășurin- 
du-se pe fondul acțiunilor com
plexe pentru ridicarea gradului 
de conștiință a tînărului, fapt 
care duce implicit la întărirea 
disciplinei, la responsabilizarea 
pe loc de muncă, la asigurarea 
condițiilor necesare autodepăși- 
rii. Ne-am intensificat și munca

Gramatica poeziei 
și capriciile ei

Spre sfirșitul secolului XVIII, 
cind lașa urmașilor săi, drept 
moștenire, înalta misiune a 
„creșterii limbii românești", le- 
năchiță Văcărescu era deja con
știent. că poezia reprezintă, prin
tre altele, și un mijloc de îm
bogățire a limbii, că poeții sînt 
poeți și in măsura in care ver
surile lor vor putea figura ca 
îndreptare de aur, în dicționare 
și in gramatici. Confirmând un 
asemenea îndemn-previziune, 
„limba dulce ca un fagure de 
miere" a lui Eminescu, sintaxa 
abruptă prin care Arghezi și-a 
manifestat spiritul polemic sau 
enunțurile eliptice din poezia 
lui Ion Barbu, deși, in epocile 
respective, au produs rumoare, 
au fost acceptate ulterior de 
conștiința publică și ridicate 
chiar la rangul de modale 
lingvistice.

Cititorii de azi nu numai că 
sint obișnuiți cu limbajul unor 
asemenea scriitori, dar sint o- 
bișnuiți și... să se obișnuiască. 
Sint convins, de pildă, că 
poezia N-ai să vii de Ni- 
chita Stănescu, bazată pe 
o subtilă deviere a sen
sului conjugării („N-ai să vii 
și n-ai să mofți / N-ai să șa.p- 
te intre sorți / N-ai să iarnă, 
primăvară / N-ai să doamnă, 
domnișoară") nu provoacă ni
mănui vreo grimasă de oroare, 
deși exemplul este ales dintre 
cele mai șocante.

Admitem, așadar, că poeții 
nu trebuie să se conformeze, cu 
o conștiinciozitate școlărească, 
normelor vorbirii curente, în
țelegem că ei pot să și le a- 
sume și să le recreeze.

De la a-ți asuma și a recrea 
pină la a nu cunoaște și a în
călca este însă o mare distanță. 
Cam în prea multe dintre volu
mele care apar in ultimul timp 
există versuri care dovedesc că 

în scopul mobilizării fiecărui 
utecist ca un militant activ pen
tru nou. De asemenea, imediat 
după încheierea lucrărilor con
gresului nostru am început să 
acționăm în vederea măririi pu
terii de influență și de acțiune 
a organizațiilor U.T.C. în toate 
domeniile de activitate, implicit 
în conducerea vieții economice, 
străduindu-ne să fim, așa cum 
ne cere tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, mai perseverenți în 
acțiune, mai dinamici, mai re
ceptivi la nou, mai exi,genți cu 
noi înșine, mai hotărîți, mai 
curajoși și mai combativi.

— în ce direcții credeți că 
trebuie sporita combativitatea ?

— Avem încă de luptat îm
potriva automulțumirii. care 
încă se mai manifestă la unii 
tineri, dar și Ta nivfelul unor co
lective, împotriva plafonării, a 
inerției, a mediocrității, a goa
nei după munci ușoare, a indis
ciplinei. a lipsei de interes pen
tru probleme majore ale colec
tivului de muncă, ale societății 
noastre socialiste. în cincinalul 
viitor se vor înființa în’județ 
mii și mii de noi locuri de 
muncă, în meserii dintre cele 
mai variate, îndeosebi în me
talurgie și în Construcțiile de 
mașini. Aceste locuri vor fi 
ocupate în special de tineri care 
în prezent se mai află în agri
cultură. Iată deci incă o direc
ție spre care ne îndreptăm a- 
tenția, cu atit mai mult cu cît 
organizațiilor U.T.C. din indus
trie nu le este indiferent ce fel 
de tineri le vor spori rindurile, 
cit de calificați vor fi aceștia, 
în ce măsură vor fi ei pătrunși 
de acea calitate morală de mare 
preț — spiritul muncitoresc.

DRAGOMIR HOROMNEA 

autorii în cauză, prevalindu-se 
de drepturile suverane ale poe
ților (și cită umilință a cunoaș* 
terii presupun, de fapt, aceste 
„drepturi" !, să ne gindim numai 
la caietele lui Eminescu, „înne
grite cu gândiri și cu imagini", 
dar și cu interminabile liste de 
cuvinte populare, de rime inso
lite...), intră in limba română 
asemenea elefantului din cu
noscuta butadă in magazinul de 
porțelanuri.

Am răsfoit, zilele trecute, în
tâmplător, cîteva volume din a- 
ceastă categorie : In memoria 
substanței de Nicolae Coban, 
Masca Diotimei de George Chi- 
rilă, Măsură pentru o clipă de 
Mihai Bărbulescu și Nimbul iz
voarelor de Gheorghe Scripcă. 
Nu este locul aici de a discuta 
valoarea lor literară (autorii 
sint relativ cunoscuți, au mai 
publicat in repetate rinduri, iar 
critica și-a spus asupra lor cu- 
vintul), astfel incit mă voi grăbi 
să „explic la tablă", cu riscul 
de a-mi fi ironizată morga pe
dagogică, cîteva abateri flagran
te de la spiritul limbii române.

Nicolae Coban și-a făcut un 
stil din amestecarea dizgrațioa
să a celor mai diferite stiluri. 
Un elev obsedat de corigența 
la fizică, o femeie sfătoasă, cu 
șorț, un personaj romantic, de 
operetă și, bineînțeles, eternul 
Guță Popândău par să-și dis
pute, în versurile sale, întâieta
tea, strigindu-și, plini de nerăb
dare. replicile. Rezultă un mo
loz lingvistic din care reproduc 
acest morman: „S-AU ÎNTINAT 
ȘI LUMINILE ! / Adică ochii 
noștri văd / în spectrul lor / 
mai mult decit pot l și, acest 
sergent major, intuiția / alunecă 
superficial / peste ce a mai ră
mas de înțeles. / Dincolo de 
cugetul ei, / antenele toate / 
sunt tocite in eres. / Și lumini

ANGAJARE DEPLINĂ ÎN ÎNFĂPTUIREA ISTORICELOR
HOTĂRlRI ALE CONGRESULUI ĂL XI-LEĂ ĂL P.C.Rj

Spirit 
revoluționar 

(Urmare din pag. L)

îndrăzneala noastră se con
cretizează în frămîniarea crea
toare a minții, in elaborarea u- 
nor soluții tehnice, organizato
rice, care să ne permită să fa
cem pași mari în dezvoltarea 
țării. îndrăzneala timpului 
nostru prinde contur în ceasu
rile lungi de studiu și experi
mentări.’ Cine sînt, cîțiva. cei 
din , rindurile noastre ? Tinerii 
inovatori Florin Toader. Ion 
Ciochină, Elena Toaxen, de la 
„Elecțroputere" Craiova, care, 
prin inyentâreă. noilor proce
dee de confecționarea barelor 
de legătură la motoarele Die
sel, de presare a izolațiilor la 
bobinele polare ș.a.. au adus 
nu numai milioane lei beneficii 
uzinei?, dar au dat și un impuls 
impresionant ritmurilor fabri
cației.

Spiritul de sacrificiu poate să 
însemne și cele 15 șantiere, pre
sărate în locurile cele mai greu 
accesibile de pe harta țării, în
scrise în cartea de muncă a 
inginerului constructor Spiri
don Rîmniceanu din Buzău, sau 
cei 12 ani petrecuți de briga
dierul Ion Slabu. din Bistrița- 
Năsăud, în creierul munților, 
pentru a introduce mecanizarea 
în industria forestieră. Spiritul 
de sacrificiu a fost dovedit în 
spațiul acela alb de timp, cînd 
nimeni n-a mai deosebit noap
tea de zi, în care tinărul co
lectiv al fabricii „Valea roșie" 
din județul Ilfov nu a permis, 
cu prețul vieții, apelor Argeșu
lui nici să surpe zidurile nou 
construite, nici să întîrzie. cu o 
zi măcar, graficul producției. 
Sau, mai înseamnă responsabili
tatea și abnegația cu care ado
lescenți din toată țara și-au dat 
întilnire la Giurgiu-Răzmirești 
și pe alte zeci de șantiere 
naționale ale tineretului, pen
tru a duce la îndeplinire, in 
condiții uneori aspre, sarcini de 
mare importanță pentru econo
mia națională. Restrîngind, pu
țin, spiritul de sacrificiu în

le rid, / ihgroșind scoarța ma
jorului !". Pasajul citat suscită, 
in plus, cîteva întrebări : din 
moment ce autorul tot ne dă de 
înțeles că se poate aluneca și 
altfel decit superficial, de ce nu 
explică dacă este vorba de o 
alunecare superficială la supra
față sau de -o alunecare super
ficială in profunzime ? .antenele 
respective erau tocite înainte 
de a intra in eres sau eresul 
este cel care le-a tocit ?

La rindul sau. intr-un poem 
cu un titlu cam emfatic — 
Se vor fi trezit in noi luptătorii 
—, George Chlrilă adresează 
timpului următorul îndemn : 
„Timp, lasă-ți urechea s-auzi!" 

s-audă", dar așa cum și-a for
mulat ideea îl pune inevitabil 
pe susnumitul timp intr-o si
tuație imposibilă.

O anecdotă — cea cu călăto
rul care se plinge că a mers 
incomod, cu spatele in direcția 
de înaintare a trenului, fiindcă 
nu mai era nimeni in compar
timent și... nu avea cu cine să 
facă schimb de locuri — mi-a 
venit in minte citind o secven
ță din poezia Acolo e lumea de 
care ne-am lepădat de Mihai 
Bărbulescu : „Am trece înapoi, 
dar a secat riul...". Tot Mihai 
Bărbulescu este cel care declară 
că a rămas „nemișcat", dar nu 
oricum, ci „Imobil" (Duhul vîn- 
tului seara, cînd luna), că exis
tă „sate cuibărite de berze" 
(Călătorie) și, totodată, că un 
anumit sector din anatomia 
ființei iubite întrunește sufra
giile unanime ale adoratorilor 
(titlul Erai în mijloc, doamnă,

prilej de adorații). Pleonasme
lor, absurdităților și picanterii
lor involuntare li se adaugă un 
dezacord ' între subiect și pre
dicat pe 'care .mi-l închipui în
semnat 'jcu roșu pe un caiet 
de teze „Se-ntinde pină la ti
ne cimpia și griul...".

La Gheorghe Scripcă, partici
piul „coffy-coaptă" apare in mod 
automatica și la diferiți alți 
autori) ori de cite ori trebuie 
reprezentată plastic ideea de 
maturitate. Lipsa de discernă- 
mint in utilizarea cuvintului 
duce, inevitabil, la asocieri ha
zardate ca „rădăcina coaptă" 
(Pentru ca liniștea) și „steaua-n 
pietre se ascunde coaptă" (îm
pădurire). Pentru a realiza o si
metrie logică, n-ar fi exclus ca 
autorul să vorbească intr-un vo
lum viitor de fructe ramificate, 
bine înfipte in pământ, sau de 
stele mici, verzi și acre. Tot 
Gheorghe Scripcă, necunoscător 
al nuanțelor semantice, include

cum scriem
Sub titlul Cum vorbim, cum 

scriem românește ?, ziarul Scîn- 
teia a inițiat zilele trecute o 
amplă anchetă, în fond un ade
vărat colocviu public, la care au 
fost invitați să participe sub 
semnul comun al aceleiași pasi
uni civice — respectul pentru 
limba națională — scriitori, pro
fesori universitari, specialiști cu 
autoritate în acest domeniu. In
tervențiile publicate pină acum, 
semnate de nume prestigioase 
ale culturii noastre : Al. Rosetti. 
Al. Philippide, Al. Dima, Ma
rin Preda, D. Macrea, Alexan
dru Niculescu analizează pe mul
tiple planuri, din perspective di
ferite, dar într-o unitate de ati
tudine exemplară, implicațiile 
sociale ale corectei folosiri a 
limbii ființei noastre naționale. 
Nu este o discuție purtată din 
unghiul restrictiv al specialistu
lui, ci o dezbatere cuprinzătoare, 
de larg interes cultural. Lucrul

seamnă părăsirea micilor co
modități, pentru a fi acolo unde 
este nevoie de noi, renunțarea 
Ia interesele mărunte persona
le, în slujba celor importante, 
ale obștii...

A avea spirit revoluționar în
seamnă a te afla într-un con
tinuu proces de autodepășire. 
înseamnă poate a-ți construi o 
biografie ca cea a inginerului 
Ion Plugar de la întreprinderea 
de prefabricate Oradea, care a 
parcurs toate etapele de la u- 
cenic-muncitor, student-inginer, 
folosindu-și fiecare clipă libe
ră. mai tirziu vacanțele de 
politehnician, pentru a pă
trunde, muncind cu dăruire, 
toate tainele meseriei sale, 
pentru a învăța din experiența 
celor mai vîrstnici. Dar nici 
toate acestea, reunite, nu 'sint 
de ajuns. Nu este suficient să te 
achiți tu însuți exemplar de 
propriile datorii, să îți trăiești 
corect propria-ți viață. Fiindcă 
o societate . ca cea pe• care o 
construim noi nu poate fi de- 
cît o operă a întregului popor ; 
deci, una dintre principalele în
datoriri este de a-i antrena pe 
toți cei alături de care tră
iești și muncești spre realizarea 
scopului comun, de a nu-ți to
lera ție și nici celorlalți nici 
o abdicare de la rigorile muncii, 
ale vieții. Spiritul revoluționar 
devțne astfel dominanta între
gului nostru mod de a gîndi, 
munci și trăi, construcția pro
priei noastre vîrste.

Un om 
și o flacără 

(Urmve im pag. I)
Am intrat împreună în marea 

hală, in care fulgerau, neconte
nit, jeturile de seîntei electrice 
și l-am cunoscut, la lucru, pe tî- 
nărul Ion Ababei, secretarul or
ganizației U.T.C. a secției. După 
ce și-a scos insolita mască, de 
scafandru in lumea de irizații a 
metalului, tinărul mi-a vorbit 
despre modul în care a lansat și 
conduce în prezent acțiunea de 
inițiere a colegilor săi în tehni
ca sudurii cu argon.

Despre ce este vorba ? Suda
rea anumitor metale și aliaje —

cupru, alamă, aluminiu, etc. — 
nu se poate realiza decît sub 
protecția acestui gaz inert, care, 
spre deosebire de aer, nu pro
duce perturbații în procesul in
tim de alipire a pieselor. Sufla
rea, prin duze, a gazului, la o 
presiune mereu controlată, asu
pra punctului de contact dintre 
electrod și suprafața țevii supu
se prelucrării, manevrarea con
comitentă a celor două aparate 
presupun atît cunoașterea temei
nică a unor legi fizice — „care 
se învață în școala profesionala 
doar în cadrul unor prezentări 
generale" — cît și formarea unor 
deprinderi cu un grad mare de 
complexitate.

Ion Ababei are. deja, autoriza
ție de argonisV dar dorința lui 
cea mai vie este să-i învețe și 
pe ceilalți tineri necesarul și e- 
ficientul procedeu. Ori de cite 
ori se ivește o oră liberă și. a- 
deseori, după program, tovarășii 
săi de muncă îl înconjoară, iar 
el începe să le explice, practic, 
diferitele variante ale noii teh
nici, urmărind totodată, de-a 
lungul a zeci și zeci de încercări 
care nu-1 plictisesc niciodată, 
crearea reflexelor, a îndeminării.

Cine sînt acești tineri entu
ziaști care, asumîndu-și o obli
gație și profesională, dar, îna
inte de toate, morală, se stră
duiesc zi de zi să-și învingă 
propriile limite pentru a fi la 
înălțimea cerințelor unei econo
mii modeyne. pentru a-și con
strui personalitatea în conformi-^ 
tate cu statutul omului nou ? Ei 
se numesc Hori a Udroiu. Nico
lae Vlădescu, Marin Stan. Nico
lae Dinu sau Ionel Cătescu dar, 
mai mult decit numele. îi reco
mandă însuși stilul de munca. 
Ceva din dogoarea și strălucirea 
flăcării electrice cu care sudează 
metalele s-a transmis Si modului 
lor de a înțelege spiritul de e- 
chipă. unindu-i pe toți, umăr la 
umăr, în efortul de autodepă
șire.

Un om și o flacără, un om pe 
chipul căruia joacă reflexele pa
siunii și inteligenței creatoare și 
o flacără bine stăpînită și diri
jată care prelungește puterea 
brațelor lui — iată unul dintre 
marile simboluri posibile ale 
profilului moral comunist. Este 
un simbol care definește o rea
litate și, în același timp, o aspi
rație comună, este o imagine a 
identificării noastre cu munca, 
acum și în anii plini care vin.

Soarele intr-o frază care pare 
desprinsă dintr-un proces verbal 
privind un caz de ultraj la bu
nele moravuri („relația noastră 
intimă cu Soarele" — Identitate).

Ar însemna să dăm o impor
tanță prea mare unor asemenea 
versuri, afirmînd că ele consti
tuie o primejdie pentru armo
nia și bunul simț al limbii ro
mâne: care are, în fond, un sis
tem puternic de apărare, simi
lar cu imunitatea organismelor. 
Dar, dacă nu constituie o pri
mejdie, ele nici nu reprezintă 
vreo contribuție și e păcat ca 
litera tipărită să rămână o li
teră moartă. Pierduți in re
verii eseistico-interpretatâvo- 
filozofice, criticii își coboară a- 
rareori privirea spre confuziile 
și erorile de acest gen care, 
după părerea mea, ar trebui să 
pună de la bun început cărțile 
respective sub semnul între
bării.

ALEX. ȘTEFĂNESCU

„Cum vorbim,
românește4*

9

acesta este firesc, fiindcă nu de 
o corectitudine pedantă este 
nevoie, ci, așa cum subliniază 
unul dintre participanți, de o 
superioară înțelegere de că
tre toți vorbitorii graiului 
românesc că a-1 folosi co
rect înseamnă „a apăra limba 
ca flamură a națiunii indepen
dente", a păstra, păzi și cultiva 
mijlocul esențial prin care po
porul nostru își exprimă ..lim
pezimea ideilor și adîncimea 
simțămintelor".

A vorbi și scrie corect limba 
obștii naționale, a-i respecta 
geniul este un act structural 
patriotic, un autentic etalon de 
aur al iubirii pentru milenarul 
pămînt românesc, pentru oame
nii lui și istoria lor. Binevenita 
dezbatere ce se desfășoară in 
coloanele Scînteii, așează sub 
o puternică lumină acest ade
văr suprem.

I. A.

Temperatura la care 
înfloresc crizantemele

(Urmare din pag. I)

poate „îngheța" în cuptor. Ni
meni și cu nimic nu l-ar mai 
putea apoi scoate. Cei șapte re
fuză să se gindească la eventuali
tatea unei asemenea situații. La 
ora unu și treizeci de minute ei 
încep operația de salvare a unei 
instalații unice in țară și care 
valorează singură, cam cît o fa
brică. Turnarea a fost oprită. 
Se cere menținută insă tempera
tura de 1150 grade C in cup
tor. Deasupra lui, acolo unde 
lăcătușii trebuie să lucreze, să 
demonteze și să remonteze gura 
de șarjare, sînt. aproape 100 de 
gracle. Nici echipamentul de az
best nu-i ferește de arșița înă
bușitoare. Trebuie deșurubate 
peste două sute de șuruburi. În
cearcă, dar nu reușesc. Le taie 
Marian și Crețu cu aparatele de 
sudură. Instalația e de proveni
ență străină, se află încă in ga
ranție. Specialistul firmei fur
nizoare e de față. Asistă nepu
tincios. Cei șapte lăcătuși nu cu
nosc instalația „pe dinăuntru", 
n-a mai fost niciodată demon
tată. Merg pe intuiție. Constată 
că jacheții erau crăpați. li de
montează. Șase ore a durat a- 
ceastă operație. Ar fi trebuit să 
aibă alții de schimb și să-i în
locuiască. Dar odată cu instala
ția n-au fost aduse și piesele de 
rezervă. Acum, nu există altă 
soluție decit încercarea de a 
suda crăpăturile jacheților. Li 
s-au făcut apoi schițele și în zi
lele următoare echipa își con
fecționează singură, cu mijloace 
proprii, sub privirea stupefia
tă a specialistului străirț, ja- 
cheți de schimb.

Timpul le frige parcă mâinile. 
Ei știu că dacă nu reușesc la 
timp pornirea turnării, se com
promite planul pe întreaga lu
nă. „Aruncă apă pe mine" —

SPORI *SPORT
Fotbal: Astăzi, intr-o partidă amicală

ROMÂNIA — U.R.S.S.
Reprezentativa de fotbal a ță

rii noastre întilnește, astăzi, pe 
stadionul „23 August" din Ca
pitală, începind de la orele 14.30, 
într-o partidă amicală, una din 
cele mai puternice formații de 
pe continent, selecționata Uniu
nii Sovietice. După cum se vede 
a fost schimbată ora de joc din 
cauza gerului, existînd și peri
colul ceții în cazul că s-ar fi 
programat în nocturnă. Tricolo
rii și-au încheiat, ieri, pregăti
rile în vederea acestei impor
tante partide revanșă. Se știe, la 
18 aprilie 1973, la Kiev, echipa 
U.R.S.S. a învins naționala noas
tră cu 2—0. Din formația de 
atunci vor fi prezenți. în me
ciul de astăzi, doar Răducanu, 
Sameș, Troi și Lucescu. In 
schimb, echipa oaspete păstrea
ză cea mai mare parte din ju
cători — atunci tineri promovați 
în națională: Rudakov, Lovcev, 
Fomenko, Kolotov, Muntean, 
Onîscenko și Blohin. Se obser
vă, cu ușurință, că majoritatea 
titularilor ii furnizează redutabi
la formație Dinamo Kiev, care 
se mîndrește cu un palmares 
impresionant în campionatul 
U.R.S.S. și în „cupele europene". 
Marea vedetă a unsprezecelui 
sovietic este Oleg Blohin (23 
ani), o extremă foarte rapidă și 
eficace: 18 goluri — care i-a 
adus titlul de golgeter; el alear
gă suta de metri în 10,8 secun
de. Cele două reprezentative 
s-au întîlnit, prima oară, in

• Turneul internațional de 
tenis de la Helsinki s-a încheiat 
cu victoria jucătorului român 
Ilie Năstase, care l-a întrecut 
în finală cu 7—5, 4—6, 6—2 pe 
polonezul Wojtek Fibak.

După cum s-a mai anunțat, 
începînd de duminică, Ilie Năs
tase va evolua la Stokholm în 
„Turneul campionilor", concurs 
care reunește pe primii opt cla
sați în „Marele Premiu — 
F.I.L.T.".

• Proba masculină de floretă 
din cadrul Campionatelor bal
canice de scrimă, competiție 
care se desfășoară în aceste zile 
la Belgrad, a fost dominată de 
sportivii români, clasați pe pri
mele trei locuri. Victoria a re
venit lui Petru Kuki, care, în- 
trecîndu-1 în baraj pe Mihai 

spune cite unul dintre ei, cînd 
își permite un minut de odihnă. 
„Mai poți ?", se întreabă unii pe 
alții. „Nu mă ispiti", vine răs
punsul. După demontare și în
lăturarea avariei se cere veri
ficată întreaga mașină de tur
nare. Ceasurile se scurg greu. 
In uzină vin și pleacă schimbu
rile de zi, schimburile de după- 
amiază. schimburile de noapte, 
încep remontarea jacheților, a 
gurii de șarjare. „Cum stăm cu 
temperatura în Cuptor „Pes
te 1 000 de grade. Fiți liniștiți, 
se introduce in continuare, aer 
supraîncălzit". Șeful secției, A- 
lexandru Pop. și șeful instala
ției, Dumitru Plop, hotărăsc să-i 
înlocuiască. Cei șapte lăcătuși, 
refuză bărbătește. Le-au cres
cut bărbile ,au ochii roșii de ne
somn și de căldură. In locul ce
lor 200 de șuruburi care fuse
seră tăiate, s-au confecționat al
tele la repezeală. Fixarea și 
strîngerea lor e poate cel mai 
greu lucru. Scapă cheile fran
ceze din mâini. Lucrează două- 
trei minute apoi se retrag să 
se răcorească. De mai bine de 
opt ore string piulițele de capa
cul cuptorului in care incă mai 
clocotește metalul.

Termină după o noapte, o zi, 
și incă o noapte. Mai stau o cli
pă să vadă cum curge iarăși 
cuprul in bare, întreabă pe cine
va cit e ceasul căci ei uitaseră 
să și le mai întoarcă pe ale lor 
și pleacă acasă. Florea Chincea 
ține ascuns sub pelerina de 
ploaie, un buchet de crizanteme 
albe, veștede și scuturate. 
Nu-i însă, nici un bai. Care flori 
nu se veștejesc ? Știe el totuși 
una. In privirea ochilor senini 
și calzi, care îl vor aștepta în 
prag și in care, întîlnindu-se, 
vede de fiecare dată înflorind 
crizanteme neasemuite.

anul 1957, la Moscova, partida 
terminîndu-se la egalitate: 1—1. 
în 1959, fotbaliștii români și so
vietici și-au disputat calificarea 
la J.O. de la Roma, succesul 
fiind repurtat de partenerii noș
tri. Rezultatele: 2—0, la Mosco
va, și 0—0 la București. Echipa 
oaspete se prezintă la București 
cu o performanță remarcabilă : 
calificarea în sferturile de fina
lă ale Cupei Europei, după o 
suită de victorii. Cîteva dintre 
ele: 1—0 și 4—1 cu Elveția, 3—0 
cu Turcia, 2—1 cu Irlanda, 1—0 
cu Italia... Ca rezultate, și for
mația noastră se prezintă cu un 
palmares bun: ea a susținut, 
anul acesta, 10 -partide,, fără să 
cunoască înfrîngerea, întîlnind 
formații dintre cele mai puter
nice: Spania, Scoția, Grecia, 
Turcia etc.

Iată o garanție că iubitorii 
fotbalului din țara noastră vor 
putea viziona un meci de bun 
nivel tehnic și spectacular, răs- 
plătindu-i, desigur, in mod spor
tiv,, pe fotbaliștii ambelor for
mații cu aplauze pentru reuși
tele lor. După toate probabili
tățile. echipa noastră va începe 
partida în următoarea alcătuire: 
Răducaiiu — Mateescu, G. San
du, Sameș, Lucuță, — Bălăci. 
Dinu, Iordănescu — Troi, D, 
Georgescu, Lucescu. Cum se știe, 
Anghelini este accidentat. Kun 
și Crișan, bolnavi, au părăsit și 
ei lotul.

V. CABULEA

Țiu, și-a păstrat titlul de cam
pion balcanic, cucerit anul tre
cut. Pe locul trei s-a situat 
Petre Buri cea.

• Campionatele balcanici de 
scrimă au continuat vineri la 
Belgrad cu desfășurarea turneu- . 
lui final al probei feminine 
floretă. Medalia de aur a fost 
cîștigată de sportiva româncă 
Suzana Ardelcanu, care a în- 
vins-o cu 4—2 în meciul de ba
raj pe campioana mondială 
Ecaterina Stahl (România).

• Maestra sovietică Nona Ga- 
prindașvili a cucerit pentru a 
5-a oară titlul de campioană 
mondială la șah. în meciul pen
tru titlu. început la Pițunde și 
încheiat la Tbilisi, Nona Gaprin- 
dașvili a învins-o cu scorul de 
8.5—3,5 puncte pe compatrioata 
sa Nana Aleksandria.

PENTRU CĂMINUL DVJ
Magazinele comerțului de stat vă pun la dispo

ziție o mare varietate de mărfuri pentru că
minul dv.

Pentru a veni în sprijinul cumpărătorilor, la ma
gazinele de specialitate sînt deschise expoziții cu 
vînzare și au loc demonstrații practice cu diverse 
obiecte de uz casnic.

O adevărată bijuterie pentru o bună gospodină 
- mașina de cusut ILEANA. Robustă, modernă, 
rezistentă, iată cîteva din caracteristicile acestei 
mașini.

Mașina de cusut ILEANA execută, printre altele, 
și cusături cu tighel din două fire, coase înainte 
și înapoi, iar prin montarea unor accesorii, sto
pează și brodează.

Mașina de cusut ILEANA se vinde și cu plata 
în 18 rate lunare, cu un aconto de 20 la sută, 
preț 1 800 lei.

RECOM

Direcția generală 
a poștelor și 

telecomunicațiilor 
Aduce la cunoștința între

prinderilor, instituțiilor și uni
tăților cooperatiste câ abo
namentele la ziare și reviste 
pentru documentare („colec
ții") pentru anul 1976 se pot 
contracta prin unitățile spe
cializate ale direcțiilor jude
țene de poștâ și telecomuni
cații și ale Direcției de poștâ 
a municipiului București.

De asemenea, se primesc 
în continuare de la popu
lație, abonamente pentru 
anul viitor de către toate 
oficiile și agențiile P.T.T.R., 
factorii poștali și difirzorii de 
presa din întreprinderi, in
stituții și școli.

Publicațiile și condițiile de 
abonare sînt înscrise în ca
talogul presei editat în Re
publica Socialista România 
- ediția 1976.
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VIZITA PREȘEDINTELUI
NICOLAE CEAUSESCU IN IRAN

A(i EXISĂ ii
--------- 1 - - - -

CEREMONIA PRIMIRII ȘEFILOR MISIUNILOR 
DIPLOMATICE ACREDITAȚI LA TEHERAN

Președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. și tovarășa 
Elena Ceaușescu au primit, la 
reședința lor, în marea sală de 
ceremonii a Palatului Golestan, 
pe șefii misiunilor diplomatice 
acreditați la Teheran.

La ceremonie au participat to
varășii Ion Pățan, George Ma- 
covescu, Nicolae Doicaru, Ale
xandru Boabă, ambasadorul 
României în Iran.

în cadrul acestei întîlniri, pre
ședintele \ Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu s-au 
întreținut cordial cu cei pre- 
zenți.

Cu acest prilej, șefii misiuni
lor diplomatice, reprezentind un 
mare număr de state de pe toa
te continentele, au adus omagiul 
lor politicii de prietenie și cola
borare promovate cu consecven
tă de România, activității pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, 
consacrată înfăptuirii nobilelor 
idealuri ale umanității, aspirații
lor de pace și progres ale po
poarelor, subliniind stima și pre
țuirea de care se bucUră șeful 
statului nostru. Mulți dintre ei 
au trarismis președintelui Nicolae 
Ceaușescu. din partea șefilor de 
stat și ai guvernelor țărilor lor, 
mesaje de prietenie. împreu
nă cu urări de succes în acti- 
itatea ce o desfășoară, în frun- 

' xea statului, român, pentru bu
năstarea și fericirea poporului 
român, precum și in viața in
ternațională, pentru statornici
rea unui climat de destindere, 
securitate și cooperare între na
țiuni. La rîndul său, președin
tele Nicolae Ceaușescu le-a 
adresat un salut călduros, cele 
mai bune urări.

în timpul acestor convorbiri, 
șefii misiunilor diplomatice au 
evocat vizitele făcute de pre
ședintele României în țările lor, 
convorbirile de la București ale 
reprezentanților acestor state cu

tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
subliniind însemnătatea deosebi
tă a dialogului la nivel înalt 
pentru dezvoltarea relațiilor pe 
multiple planuri, pentru promo
varea conlucrării și înțelegerii 
internaționale.

Întâlnirea tovarășei

Depunerea unei coroane de flori 
Ia Mausoleul lui Reza Șah cel Mare

Elena Ceaușescu cu 
împărăteasa Farah

în semn de prietenie'și deose
bită bucurie pentru a patra în
tîlnire pe pămîntul iranian, îm
părăteasa Farah a oferit vineri, 
la Palatul Niavaran din Tehe
ran, un ceai în onoarea tovară
șei Elena Ceaușescu.

A participat doamna Alam,

soția ministrului Curții imperi
ale.

într-o atmosferă caldă, cordi
ală, s-au evocat impresiile din 
timpul întîlnirilor precedente 
din România și Iran, s-a expri
mat satisfacția și plăcerea pen
tru această nouă întîlnire.

Vizita tovarășei
Elena Ceaușescu 

Ia Complexul spitalului 
Fundației Pahlavi

Vineri dimineața, tovarășa 
Elena Ceaușescu a vizitat Com
plexul spitalului Fundației Pah
lavi din Teheran, unitate me
dicală modernă, profilată pe 
diagnosticarea și tratarea bolilor 
cardiace.

La sosire, tovarășa Elena 
Ceaușescu a fost salutată cu 
deosebită căldură de directorul 
general al complexului, dr. Abol- 
ghasem Pirnia, de directorul 
general adjunct Tarbiat Siya- 
vos și de directorul social Ba- 
raghooshi Parviz.

în această modernă unitate me
dicală în care se realizează 70 
de intervenții chirurgicale săp- 
tămînal și se tratează o gamă 
largă de afecțiuni cardiace.

Aprecierilor și urărilor de a 
obține noi succese în nobila mi
siune asumată de a apăra să
nătatea omului, gazdele le-au 
răspuns cu mulțumiri pentru 
vizita tovarășei Elena Ceaușescu 
pe care o consideră, în virtutea 
prieteniei româno-iraniene, un 
gest de deosebită atenție, care 
i-a onorat și bucurat mult.

în cursul dimineții de vinerii 
președintele Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, a 
depus o coroană de flori la Mau
soleul lui Reza Șah cel Mare, o 
impunătoare construcție din 
marmură albă, ridicată în me
moria întemeietorului dinastiei 
Pahlavi.

Șeful statului român a fost în
soțit de Abbas Aii Khalatbari, 
ministrul iranian al afacerilor 
externe.

La mausoleu, președintei»

României a fost întîmpinat de 
Alteța Sa Imperială, prințul 
Gholam Reza Pahlavi.

Au fost prezenți Ion Pățan, 
viceprim-ministru al guvernului, 
ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice internațio
nale, George Macovescu, minis
trul afacerilor externe, Nicolae 
Doicaru, consilier al președinte
lui Republicii Socialiste Româ
nia, și Alexandru Boabă, amba
sadorul țării noastre la Teheran.

După depunerea coroaneî 
de flori, președintele Nicolae 
Ceaușescu a păstrat un moment 
de reculegere.

Șeful statului român a vizitat, 
apoi, mausoleul, unde se află un 
complex muzeistic ce reunește 
documente, fotografii, arme care 
au aparținut lui Reza Șah cel 
Mare.

La încheierea vizitei, președin
tele Nicolae Ceaușescu a semnat 
în cartea de onoare.

TELEGRAME
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU a trimis tovarășului IOSIP 

BROZ TITO, președintele Republicii Socialiste Federative Iugo
slavia, președintele Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, următoarea 
telegramă :

Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia, îmi este deosebit de plăcut ca, în numele Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, al poporului român și al meu per
sonal, să vă adresez dumneavoastră. Comitetului Central al Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, Președinției Republicii Socialiste Fede
rative Iugoslavia și popoarelor iugoslave vecine și prietene un cald 
salut de prietenie și cele mai cordiale felicitări.

Proclamarea Republicii. în urmă cu trei decenii, a încununat cu 
succes lupta maselor populare, a popoarelor iugoslave, în frunte cu 
clasa muncitoare și partidul comunist pentru întărirea frăției și u- 
nității, pentru crearea Iugoslaviei noi, socialiste, independente.

Poporul român cunoaște și se bucură din inimă de înfăptuirile 
pe care popoarele iugoslave le-au obținut, în perioada care a ur
mat, sub conducerea Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, în edifi
carea noii orînduiri socialiste, în dezvoltarea economică și social- 
culturală a țării și ridicarea nivelului de trai, urmărește cu satisfac
ție contribuția de seamă adusă de Iugoslavia socialistă la promo
varea noilor relații internaționale, la cauza păcii, socialismului și 
progresului în întreaga lume.

Urîndu-vă dumneavoastră și popoarelor iugoslave noi și tot mai 
mari succese în activitatea consacrată .propășirii și înfloririi patriei, 
îmi exprim convingerea că relațiile de strînsă prietenie și colabo
rare multilaterală dintre partidele și țările noastre se vor extinde 
și aprofunda necontenit, în interesul popoarelor român și iugoslave, 
al socialismului, păcii și colaborării în Europa și în lume.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și 
tovarășul MANEA MANESCU, prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, au trimis tovarășilor ENVER HODJA, 
prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncii din Al
bania, HADJI LLESHI, președintele Prezidiului Adunării Populare 
a Republicii Populare Albania, și MEHMET SHEHU, președintele 
Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Albania, următoarea 
telegramă :

La cea de-a XXXI-a aniversare a Zilei naționale a Republicii 
Populare Albania vă adresăm dumneavoastră și, prin dumnea
voastră. Comitetului Central al Partidului Muncii din Albania, pre
zidiului Adunării Populare și Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Albania, ■ poporului frate albanez cordiale felicitări și un 
cald salut tovărășesc, împreună cu urările noastre de noi succese 
în dezvoltarea și înflorirea continuă a Albaniei socialiste.

Ne exprimăm convingerea că relațiile de prietenie și colaborare 
dintre țările și popoarele noastre se vor dezvolta tot mai mult, în 
interesul reciproc, spre binele cauzei păcii și socialismului.

Tovarășul MANEA MANESCU, prim-ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, a trimis tovarășului GEMAL BIEDICI, 
președintele Consiliului Executiv Federal al Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia, următoarea telegramă :

Sărbătoarea națională a Republicii Socialiste Federative Iugo
slavia și aniversarea, în acest an, a trei decenii de la proclamarea 
Republicii îmi oferă prilejul deosebit de plăcut ca, în numele Gu
vernului Republicii Socialiste România și al meu personal, să vă a- 
dresez cele mai călduroase felicitări împreună cu urările noastre de 
noi și tot mai mari realizări ale popoarelor iugoslave vecine și 
prietene in edificarea socialismului.

Folosesc această ocazie pentru a-mi exprima convingerea profundă 
că relațiile multilaterale și colaborarea rodnică .dintre tarile noastre 
socialiste, vecine se vor dezvolta cu succeș și în viitor spre binele 
popoarelor român și iugoslave, al cauzei păcii și colaborării inter
naționale. ■

★ ★ ★
Consiliul Central al Uniunii 

Generale a Sindicatelor din 
România. Comitetul Central aJ 
Uniunii Tineretului Comunist, 
Consiliul Național al Femeilor, 
Consiliul Național al Societății 
de Cruce Roșie au transmis te
legrame de felicitare organiza
țiilor similare din R. P. Albania 
cu ocazia celei de-a XXXI-a a- 
niversări a eliberării Albaniei.

Consiliul Central al Uniunii 
Generale a . Sindicatelor din 
România, Consiliul Național al 
Femeilot și Consiliul național 
pentru, apărarea păcii au trimis 
telegrame de felicitare organi
zațiilor similare din R.S.F. Iugo
slavia cu prilejul sărbătorii na
ționale a acestei' țări și al celei 
de-a 30-a aniversări a procla
mării Republicii.

ÎNTÎLNIRE LA

C. C. AL P. C. R.
Vineri după-arpiază, tovarășul 

Ștefan Andrei, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., s-a 
întîlnit cu delegația guverna
mentală gaboneză, condusă de 
Stanislas Migolet, membru al 
Biroului Politic al Partidului 
Democratic Gabonez. viceprim- 
ministru al guvernului Republi
cii Gaboneze.

La întîlnire au participat to
varășii Cornel Pacoste, membru 
al C.C. al P.C.R.. adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, și 
Constantin Vasiliu. adjunct de 
șef dei secție la C.C. al P.C.R. 
A fost de față Jean Firmin 
N’Gondet. ambasadorul Republi
cii Gaboneze la București.

întrevederea, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă cordială, 
prietenească, a prilejuit un 
schimb de informații și de ve
deri cu privire la preocupările 
actuale ale P.C.R. și P.D.G., la 
dezvoltarea. în continuare, a 
relațiilor de prietenie și colabo
rare dintre cele două partide, 
țări și popoare.

CRONICA 
U. T. C.

Ieri dimineață, tovarășul 
Ion Traian Ștefănescu, prim 
secretar al C.C. al U.T.C., mi
nistru pentru problemele ti
neretului, s-a întîlnit cu As
hok Kumar Nigam, secretar 
general al Tineretului Con
gresului din India.
. Cu prilejul întrevederii, 
care s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, prietenească, 
s-a realizat un schimb de 
opinii și informații privind 
activitatea și preocupările ac
tuale ale celor două organi
zații și au fost discutate u- 
nele aspecte ale dezvoltării; 
in continuare a colaborării 
dintre Uniunea Tineretului 
Comunist și Tineretul Con
gresului din India.

★
Vineri după amiază, secre- 

tarul general al Tineretului 
Congresului din India, Ashok 
Kumar Nigam, a părăsit Ca
pitala.

SOSIRE

Alăturînd urării de bun venit 
un frumos buchet de flori, gaz
dele au exprimat bucuria și 
onoarea de a primi pe distinsa 
oaspete din România.

în timpul vizitării diferitelor 
secții ale spitalului (fono-echo- 
radiografie, diagnostic și tra
tament pentru bolile coronarie
ne, laboratoarele de patologie, 
de recoltare și transfuzii, cabi
netele de radiologie, spațiile o- 
peratoriî, saloanele de pediatrie) 
s-au înfățișat tovarășei Elena 
Ceaușescu preocupările pentru 
dotarea cu tehnică medicală 
modernă, precum și rezultatele 
obținute de personalul medical 
în combaterea afecțiunilor car
diace, în descoperirea și aplica
rea unor noi metode de chirur
gie cardiacă, în identificarea u- 
nor noi substanțe și medica
mente care să fie folosite in 
tratamentul bolilor de inimă.

Răspunzind întrebărilor adre
sate de tovarășa Elena 
Ceaușescu, gazdele au prezentat 
elemente privind organizarea și 
funcționarea complexului, date 
redînd specificul și direcțiile 
muncii de cercetare, aplicarea în 
practică a rezultatelor studiilor 
lor.

Tovarășa Elena Ceaușescu a 
apreciat activitatea desfășurată

Relatarea vizitei și tele foto
grafiile au fost realizate de tri
mișii speciali Agerpreș. in timpul vizitei la Complexul spitalului Fundației Pahlavi din Teheran

RECEPȚII
Cu prilejul Zilei naționale a 

Republicii Populare Albania, 
ambasadorul acestei țări la 
București, Nikolla Profi, a ofe
rit vineri șeâra o recepție în 
saloanele ambasadei.

Au participat tovarășii Gheor- 
ghe Rădulescu. membru al Co
mitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., viceprim-minis
tru al guvernului, Florea Dumi
trescu, ministrul finanțelor. Ște
fan Nicolae, prim-adjunct al 
ministrului comerțului exterior 
și cooperării economice interna
ționale, Vasile Gliga. adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
reprezentanți ai conducerii unor 
ministere și instituții centrale, 
generali și ofițeri superiori, oa
meni de cultură și artă.

Au fost prezenți. de asemenea, 
șefi ai unor misiuni diplomatice 
acreditați la București și alți 
membri ai corpului diplomatic.

★
Cu ocazia Zilei naționale a Re

publicii Burundi, Gaspard Eme
ry Karenzo, ambasadorul acestei 
țări la București, a oferit, vineri 
după-amiază, o recepție în sa
loanele hotelului Athene© Pa
lace.

PRIMIRI
Vineri,tovarășul Paul Nicu- 

lescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
viceprim-ministru al guvernului, 
ministrul .educației și învățămîn- 
tului. a primit delegația orașu
lui Nampho din R.P.D. Core
eană, oraș înfrățit cu municipiul 
Galați, condusă de Pek Ciong 
Hîp, președintele Comitetului 
administrativ al orașului Nam
pho.

★
Tovarășul. Ștefan Voitec, vice

președinte al Consiliului de Stat, 
a primit, vineri, delegația condu

să de dr. docent Josef Ondrej, 
președintele . Tribunalului Su
prem al Republicii Socialiste 
Cehoslovace, care, la invitația 
Tribunalului Suprem al Repu
blicii Socialiste România, face 
o vizită în țara noastră.

VERNISAJ
La Biblioteca Centrală de 

Stat a avut loc vineri verni
sajul expoziției de carte ..Ira
nul. mărturii ale unei culturi 
multiseculare", manifestare care 
vine să se adauge multiplelor 
acțiuni de colaborare culturală 
existente între țările noastre.

Un loc aparte în cadrul ex
poziției ocupă volumul „Misiune 
pentru țara mea“ (editat în lim
bile engleză și farsi), semnat de 
Maiestatea Sa Imperială Mo
hammad Reza Pahlavi Arya- 
mehr, Șahinșahul Iranului, pre- 

fcutn și o serie de imagini fo
tografice ilustrînd aspecte ale 
complexelor relații de colabo
rare româno-iraniană.

Despre importanța acestui e- 
veniment expozițional, ce are loc 
în contextul actualei vizite în 
Iran a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, 
și a tovarășei Elena Ceaușescu, 
despre străvechile tradiții litera
re persane, a vorbit, cu acest pri
lej, Gheorghe Bondoc, director 
adjunct, al Bibliotecii Centrale 
de Stat. ,

DECRET
Prin decret prezidențial, tova

rășul Barbu Popescu a fost nu
mit în calitate de ambasador 
extraordinar și plenipotențiar a) 
Republicii Socialiste România 
în Canada, în locul tovarășului 
Bucur Șchiopu, care a fost re
chemat în centrala Ministerului 
Afacerilor Externe.

Vineri, a sosit în Capitală dr. 
Idham Chalid, președintele Adu
nării Populare Consultative și 
al Camerei Reprezentanților Po
porului din Republica Indonezia, 
care va efectua o vizită oficială 
în țara noastră, la invitația pre
ședintelui Marii Adunări Nați
onale.

Președintele Parlamentului in
donezian este însoțit de Umăr 
Abdalla și Mochtar Byna, mem
bri ai Adunării Consultative.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni. oaspetele a fost salutat de 
Nicolae Giosan. președintele 
Marii Adunări Naționale. de- 
putați, reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe, de alte 
persoane oficiale.

Erau prezenți ambasadorul In
doneziei la București. Sukahar, 
și membri ai ambasadei.

★
în aceeași zi, Nicolae Giosan 

s-a întîlnit cu dr. Idham Chalid
Cu acest prilej, s-a procedat 

la un schimb de informații în 
legătură cu activitatea celor 
două parlamente, subliniindu-se 
posibilitățile de extindere a con
lucrării dintre ele. In tim
pul întrevederii, desfășurată 
într-o atmosferă cordială, s-a 
evidențiat necesitatea ca parla
mentele să-și intensifice efortu
rile în direcția edificării unui 
climat de pace în lume, a sta
tornicirii unor raporturi noi în
tre state, să-și sporească contri
buția la promovarea unei co
laborări rodnice și multilaterale 
între națiuni.

★
Seara, președintele Marii Adu

nări Naționale a oferit un di
neu în saloanele hotelului In
tercontinental în onoarea oaspe
telui indonezian.

RELAȚII

DIPLOMATICE
în dorința de a promova în

țelegerea reciprocă și de a dez
volta legăturile de prietenie îrj- 
tre țările și popoarele lor. Gu
vernul Republicii Socialiste 
România și Guvernul Republi
cii Surinam au hotărît să sta
bilească relații diplomatice, Ia 
nivel de ambasadă. începînd cu 
data de 25 noiembrie 1975. ziua 
proclamării independenței Suri- 
n a mu lui. ;

(Agerpreș)

SUB SEMNUL STIMEI Șl PREȚUIRII RECIPROCE
Primirea deosebit de călduroa

să făcută președintelui Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu din primele momente 
ale sosirii pe pămîntul Iranului 
prieten, cordialitatea convorbiri
lor între cei doi șefi de stat, a- 
tenția cu care presa, radioul, te
leviziunea, întreaga opinie pu
blică din Iran urmăresc desfă
șurarea noului dialog la1 nivel 
înalt româno-iranian sînt măr
turii elocvente ale importanței 
deosebite care se acordă aici vi
zitei solilor poporului român.

Radioul și televiziunea au 
transmis în direct sosirea pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu și 
a tovarășei Elena Ceaușescu, 
comentatorul postului de televi
ziune apreciind în mod elogios 
personalitatea înalților oaspeți 
români, politica consecventă pro
movată de România socialistă 
pentru întărirea și dezvoltarea 
relațiilor cu Iranul, acțiunile în
treprinse pe plan internațional 
de șeful statului român pentru 
instaurarea unei noi ordini poli
tice și economice internaționale, 
pentru făurirea unei lumi mai 
bune și mai drepte.

în emisiunea de aseară a tele
viziunii au fost înfățișate pe 
larg toate momentele zilei, iar 
ziarele de limbă farsi au prezen
tat, la rîndul lor, momentele 
centrale ale vizitei, apreciată 
aici ca un eveniment deosebit 
de important nu numai în croni
ca relațiilor . româno-iraniene, 
dar și pe planul vieții. interna

Comentatorul ziarului de lim
bă farsi „Ettela’at" scria, în 
ediția de seară a publicației : 
„Din . 1965, președintele Nicolae 
Ceaușescu a pus bazele dez
voltării relațiilor României cu 
Iranul, ă prieteniei sale cu Șa
hinșahul Aryamehr. Președintele 
României — de fapt cel ca
re a elaborat prestigioasa poli

— REVISTA PRESEI IRANIENE —

ționale. Reportajele sînt însoțite 
de fotografii. De asemenea, toate 
buletinele de știri ale radioului 
au relatat pe larg convorbirile 
dintre președintele Nicolae 
Ceaușescu și Maiestatea Sa Im
perială Șahinșahul Aryamehr, 
primirea de către șeful statului 
român și de către tovarășa Elena 
Ceaușescu a primului ministru 
Hoveyda și a ministrului afa
cerilor externe, precum și 
primirea de către oaspeții ro
mâni a șefilor misiunilor diplo
matice acreditați la Teheran.

tică externă a țării sale — a 
întemeiat aceste relații pe prin
cipiile egalității în drepturi a 
celor două țări, respectării inde
pendenței șl suveranității na
ționale, neamestecului în tre
burile interne, avantajului re
ciproc, colaborării și menținerii 
păcii in lume".

Caracterul deosebit de rodnic 
al conlucrării pe asemenea trai
nice temeiuri dintre România 
și Iran a fost subliniat, de ase
menea, în comentariile de la 
radio și televiziune.

De asemenea, agenția PARS 
a transmis în emisiunea sa pen
tru străinătate ample relatări 
despre desfășurarea vizitei.

Ca și în prima zi, cînd de-a 
lungul traseului, de la aero
port spre reședință, locuitorii 
Teheranului au salutat cu deo
sebită căldură și cordialitate pe 
solii poporului român, și astăzi 
cetățenii au ținut să-și exprime 
aceleași sentimente de căldură, 
de stimă și prețuire față de 
președintele Nicolae Ceaușescu, 
la trecerea coloanei oficiale spre 
punctele înscrise în program.

Auspiciile sub care se desfă
șoară vizita președintelui Nicolae 
Ceaușescu, a tovarășei Elena 
Ceaușescu, îndreptățesc antici
parea că noul. dialog la nivel 
înalt româno-iranian va consti
tui o contribuție de mare însem
nătate la dezvoltarea și adîrici- 
rea continuă a colaborării mul
tilaterale r.omâno-iranjene; la o 
mai bună cunoaștere, la întări
rea prieteniei dintre cele două 
popoare spre binele lor. al păcii 
și înțelegerii internaționale.''



DEZBATERILE DE LA NAȚIUNILE UNITE 

Interes deosebit față de 
propunerile României vizînd

îmbunătățirea și democratizarea 
activității O.N.U.

In Comitetul pentru problemele juridice al Adunării Generale 
a Organizației Națiunilor Unite s-au încheiat dezbaterile asupra 
inițiativei românești privitoare la creșterea rolului O.N.U. în 
menținerea și consolidarea păcii și securității internaționale, in 
dezvoltarea cooperării între toate națiunile și în respectarea nor
melor dreptului internațional în relațiile dintre state. în același 
timp, s-au încheiat dezbaterile asupra raportului Comitetului 
ad-hoc pentru Carta Națiunilor Unite.

Dezbaterile asupra acestor 
două puncte, strîns legate prin 
obiectivul final pe care îl urmă
resc — îmbunătățirea și demo
cratizarea activității O.N.U. —, 
la care au participat 81 de re
prezentanți ai statelor membre, 
au evidențiat dorința majorității 
covîrșitoare a țărilor de a vedea 
organizația ridieîndu-se la înăl
țimea responsabilităților majore 
ee îi revin în viața politică și e- 
conomică internațională, la înăl
țimea speranțelor de pace și 
progres investite de popoare in 
ea. în discursurile rostite în co
mitet circa 30 de delegați au 
preluat și sprijinit cu tărie nu
meroase propuneri conținute în 
documentul prezentat de țara 
noastră actualei sesiuni, pri
vind poziția sa cu privire la îm
bunătățirea și democratizarea 
activității O.N.U., la întărirea 
rolului organizației în realizarea 
colaborării între toate statele, 
fără deosebire de orînduire socia
lă. a unei lumi mai bune și mai 
drepte, a unei păci trainice. între 
altele, a fost evidențiată ca deo
sebit de valoroasă, actuală și rea
lizabilă propunerea guvernului 
român privitoare la elaborarea 
și adoptarea în cadrul O.N.U. a 
unui cod de conduită cu carac
ter universal, în care să fie sta
tuate drepturile și îndatoririle 
fundamentale ale statelor. Nu
meroși reprezentanți ai statelor 
în curs de dezvoltare au salu
tat propunerile românești vizînd 
îmbunătățirea Cartei O.N.U. și

Albania azi

Însemnări de călătorie de EMIL MÂNU

P
entru un român nu 
e greu să scrie o 
carte despre Alba
nia de ieri, mai e- 
xact despre istoria 
Albaniei ; foarte 

multe documente din arhivele 
noastre îi privesc și pe alba
nezi ; poporul român și poporul 
albanez au avut, pînâ la un 
punct, o istorie aproape co
mună. Dar pentru a scrie o car
te despre Albania de azi e ne
cesară o documentare la iața 
locului, pentru că noua față 
a „țării vulturilor" e cu totul 
alta. Dintr-o țară de munte in 
care se conserva cu îndîrjire o 
economie agricolă primară și o 
industrie manufacturieră, adap
tată numai consumului cas
nic, Albania a devenit o țară cu 
o industrie proprie și cu o 
agricultură modernă.

Pentru călătoria mea în Al
bania, la invitația prietenească 
a scriitorilor albanezi, m-am 
documentat din timp și mi-am 
pregătit un bagaj de cunoștințe 
minime despre geografia, isto
ria, economia, cultura și aria 
acestei părți de lume balcani
că. intrată în istoria contem
porană a Europei. Mi-am pre
gătit. după expresia lui Că
rnii Petrescu, o călătorie in spi
rit. Dar documentarea mea a 
rămas numai un capitol de al- 
banologie istorică ; in realitate 
mi-am dat seama că schimbări
le ce au loc sint atit de pro
funde, incit în fiecare an ța
ra e alta.

Cum e și normal, într-un car
net de scriitor se înregistrează 
în primul rînd contactul sen
timental cu peisajul, mai ales 
cu culorile, cu alte cuvinte a- 
climatizarea cromatică ține loc 
de introducere în istoria vie a 
unei țări. Vin apoi ideile in 
mers, oamenii de care te apro
pii, pe care-i descoperi și prin 
care descoperi apoi realitatea. 
In sinteza finală se materiali

aducerea sa în pas cu vremea, cu 
interesele și cerințele popoarelor 
lumii, subliniind că documentul 
fundamental al organizației tre
buie să înscrie lichidarea colo
nialismului, rasismului și neoco- 
lonialismului, a oricăror forme 
de dominație și asuprire, de ine
chitate și inegalitate în raportu
rile dintre state și, totodată, să 
asigure participarea nestingheri- 
tă, pe picior de deplină egalita
te, a tuturor statelor la dezbate
rea. negocierea și elaborarea de
ciziilor in problemele majore ale 
vieții politice și economice in
ternaționale. Dezbaterile au scos 
pregnant în evidență că Organi
zației Națiunilor Unite îi revin 
un nou rol deosebit și o mare 
responsabilitate în instaurarea 
noii ordini economice interna
ționale. Propunerile ro
mânești — au arătat numeroși 
vorbitori — trebuie, ca urmare 
a importanței lor deosebite, sa 
formeze obiectul atenției și stu
diului acestui comitet.

Sintetizînd opiniile multor 
delegații ale statelor membre a- 
supra punctelor românești, mi
nistrul de externe al Republicii 
Filipine, Carlos Romulo. ne-a 
declarat : ..Documentul de pozi
ție al României constituie o ini
țiativă majoră și cu implicații 
dintre cele mai pozitive asupra 
dezbaterilor vizind edificarea 
rolului O.N.U. în cîmpul vast al 
vieții politice și economice inter
naționale".

zează, în mod necesar, cuceri
rile economice industriale și 
realizările din domeniul culturii 
și artei. Apar acum statisticile, 
datele, graficele comparative.

Ținind seama de aceste trei 
etape de cunoaștere, de aceste 
trei trepte de introducere intr-o 
realitate contemporană, am în
cercat, cu prilejul unei călătorii, 
egală pentru mine cu o reală 
fascinație, să scriu despre Al
bania de azi : materia epică, 
senzațiile lirice, elementele de 
peisaj sint incă nedefinitivate, 
notele de față nefiind nimic alt
ceva decît un crochiu al unei 
cărți posibile.

M-am izbit de la început de 
un peisaj ce nu semăna nici 
cu cel documentar, aflat de mine 
în cărți și albume, nici cu cel 
cunoscut din alte părți ale re
giunii balcanice sau chiar din 
munții noștri, nici cu cel ima
ginar. Era cu totul altceva, o 
fascinație, o sobrietate a culori
lor esențiale, un joc de griuri 
severe, de albastru spontan și 
de verde topit, o fascinație a 
unei discreții naturiste pe care 
o are în mare și peisajul româ
nesc. Deși o țară sudică, medi
teraneană, Albania nu are exu
beranțele siciliene și nici cro
matica temperamentală a Gre
ciei. Trăiești aici într-o rezer
vație iliră, în care totul este le
gat de munte și de poezia lui.

A
m urmărit apoi oa
menii in peisaj : în 
nord am întâlnit în
că rapsozi populari 
care dansau cin- 
tindu-și singuri, 

realizind un fel de sincretism 
organic, nepoluat de influențe : 
am întâlnit rapsozi lirici, care 
lingă baladele despre Skander- 
beg, eroul național, contempo
ran cu Ștefan cel Mare al nos
tru, luptător împotriva turci
lor, adăugaseră cu aceeași na
turalețe altele noi despre parti

Președintele 
Mauritaniei 

a primit delegația 
guvernamentală 

română

Delegația guvernamentală 
română condusă de Constantin 
Manolescu, membru al C.C. al 
P.C.R., adjunct al ministrului e- 
ducației și învățămîntului, care 
participă la festivitățile prilejuite 
de a XV-a aniversare a indepen
denței Republicii Islamice Mau
ritania, a fost primită, la 27 no
iembrie, de președintele Moktar 
Ould Daddah. Cu acest prilej, 
conducătorul delegației române 
a transmis din partea tovarășu
lui Nicolae Ceaușeseu. președin
tele Republicii Socialiste Româ
nia, șefului statului mauritanian 
un mesaj de felicitări și căl
duroase urări de sănătate și feri
cire personală, de progres și 
prosperitate poporului maurita
nian.

Mulțumind pentru mesaj, pre
ședintele Mauritaniei a rugat pe 
conducătorul delegației române 
să transmită președintelui 
Nicolae Ceaușeseu mulțumirile 
sale calde pentru mesaj și urări 
de sănătate și fericire personală, 
iar poporului român prieten — 
urări de noi succese în dezvol
tarea României socialiste.

zanii antifasciști. La Durres, un 
partizan imi spunea că la sfir
șitul războiului primiseră o 
solicitare prin radio de la trupe
le de marină engleze ce operau 
în Grecia, care se ofereau să-i 
elibereze. Dar albanezii au re
fuzat ajutorul și s-au eliberat 
singuri cu citeva zile întârziere. 
Mîndria poporului albanez nu 
e numai o mindrie legendară, 
dar și reală.

A
m înțeles după ne
numărate întâlniri 
cu oamenii albanezi 
că ei au devenit azi 
contemporani cu is
toria lor sau mai 

exact istoria a devenit contem
porană cu ei. I-am urmărit in 
uzinele chimice, in fabricile și 
atelierele (extraordinare) de 
covoare, pe ogoare, pe șantierul 
tineretului de la Elbasan. și am 
înțeles că ei vor să facă din 
țara lor o țară dezvoltată, care 
să-și cucerească viitorul eu pro
priile ei mijloace.

Albanezii vorbesc puțin și fac 
mult sau mai exact intii fac 
și apoi vorbesc. Au psihologia 
severă a omului de la munte, 
dar și a omului care a înfruntat 
cu eroism o istorie aspră. De- 
abia azi oamenii își trăiesc cer
titudinile istorice. Victor Efti- 
miu imi vorbea odată de un 
paralelism între noi și albanezi, 
fără să se gindească numai ia 
înrudirile genetice îndepărtate, 
dintre traci și iliri ; se referea 
la apropierile de ordin etnogra
fic, folcloric, lingvistic. La 
Korea sau la Skodra m-am pu
tut documenta cu prisosință a- 
supra acestor lucruri. Prin scri
itorii albanezi, printre care enu
măr cîțiva prieteni azi, Dritero 
Agolli, Nico Nicola, Dh. Shu- 
teriqi, Ismail Radare (despre a 
cărui carte. Generalul armatei 
moarte, tradusă la noi, am scris), 
Iakoh Xoxa, Toma Frasheri, 
Dionis Bubani, am cunoscut cul
tura albaneză.

Cu economia și industria Al
baniei am luat contact direct, 
pe teren. I-am întîlnit pe alba
nezi în luptă cu stihiile a- 
pelor, pentru cucerirea luminii, 
în barajele de la Fierze și Vau 
i Dejes pe Drin. în luptă cu 
măruntaiele pămîntului, con
struind combinatul siderurgic de 
la Elbasan, am luat contact in 
cîmpia Korcei cu o agricultură 
modernă, mi-am dat seama că 
rețeaua de căi ferate din a- 
ceastă țară de munte aparține in 
întregime anilor puterii, popu
lare. Dar mi-am dat mai ales 
seama că istoria Albaniei n-a 
rămas și nu rămine numai în 
documente sau cărți. Eliberarea 
de sub jugul turcesc n-a rămas 
numai în tabloul lui Petrit Ce- 
no, eliberarea de sub fascism 
n-a rămas numai în marea com
poziție a lui Fatmlr Haxhiu : 
aceste imagini ale istoriei sint 
încrustate în fiecare fragment 
din universul albanez, pe fiecare 
obiect fabricat, pe fiecare pro
dus, dar mai ales în conștiința 
fiecărui om din „țara vulturilor".

MOSCOVA

Protocol privind rezultatele coordonării 
planurilor de dezvoltare economico-socială 

ale României și Uniunii Sovietice

Itinerar iugoslav

La 28 noiembrie a fost sem
nat la Moscova protocolul pri
vind rezultatele coordonării pla
nurilor de dezvoltare economi
co-socială ale Republicii So
cialiste România și Uniunii Re
publicilor Sovietice Socialiste pe 
perioada 1976—1980.

Documentul a fost semnat de 
Mihai Marinescu, viceprim-mi- 
nistru al guvernului, președin
tele Comitetului de Stat al Pla
nificării. și N. K. Baibakov, vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., președintele 
Comitetului de Stat al Planifi
cării.

Protocolul stabilește creșterea 
livrărilor reciproce de mărfuri 
în viitorul cincinal cu circa 32 
la sută față de prevederile acor
dului de lungă durată pe pe
rioada 1971—1975.

România va livra Uniunii So
vietice utilaj petrolier și petro
chimic, pentru producția de în
grășăminte chimice, nave, une
le categorii de utilaje pentru la
minoare, produse chimice, măr
furi de larg consum și altele.

U.R.S.S., la rîndul său. va livra 
României diferite produse ale 
industriei constructoare de ma
șini, utilaje electrotehnice, pen
tru industriile ușoară și alimen
tară, utilaje metalurgice, energe
tice, pentru industria chimică și

Întîlnire tovărășească
Tovarășul Mihai Dalea, mem

bru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.GR., 
președintele Colegiului Central 
de Partid, a avut, la 28 noiem
brie. o întîlnire cu A. I. Pelșe, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.U.S.. președintele 
Comitetului controlului de partid 
de pe lingă C.C. al P.C.U.S.

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

A luat parte Gheorghe Ba
drus, ambasadorul țării noastre 
in Uniunea Sovietică.

★
La 28 noiembrie ambasadorul 

României in Uniunea Sovietică 
a oferit un cocteil, cu prilejul 
celei de-a IV-a Conferințe unio
nale a A.P.S.R.

Au participat Z. M. Kruglova, 
președiritelb Prezidiului Uniunii 
Asociațiilor sovietice de priete
nie și relații culturale cu străi
nătatea, vicepreședinți și mem-

Calm relativ 
la Beirut

In ultimele 48 de ore. Beiru
tul a cunoscut o atmosferă re
lativ calmă, ciocnirile armate 
dintre fracțiunile rivale încetând 
aproape complet în cartierele 
orașului și în suburbii. Trăgăto
rii izolați au continuat, totuși, 
să facă victime în rîndurile tre
cătorilor, fiind înregistrați 9 
morți și mai mulți răniți. Băn
cile și celelalte instituții publi
ce nu și-au redeschis încă por
țile. Au fost însă reluate parțial 
transporturile, iar unele maga
zine au funcționat normal.

• pe scurt • pe scurt • pe scurt •
• LA PRAGA S-AU ÎNCHE

IAT lucrările conferinței teore
tice internaționale „învățătura 
leninistă despre imperialism și 
particularitățile etapei actuale a 
crizei generale a capitalismului". 
La conferință, organizată de re
dacția revistei „Probleme ale 
păcii și socialismului" și C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, au luat 
parte reprezentanți a 46 partide 
comuniste și muncitorești, intre 
care și ai Partidului Comunist 
Român.

• JOI S-A SEMNAT LA BU
DAPESTA un acord de colabo
rare între Uniunea Centrală a 
Cooperativelor de Consum din 
România — Centrocoop — și U- 
niunea Națională a Cooperati
velor de Consum din Ungaria — 
Szovosz — pe perioada 1976— 
1980, care prevede dezvoltarea 
schimburilor economice intre 
cele două uniuni.
• PROCURORUL Tribunalului 

forțelor armate din Atena a 
pronunțat, vineri, sentințele în 
procesul unui număr de militari 
acuzați pentru torturile aplicate 

alte ramuri, precum și unele 
materii prime.

Cu prilejul convorbirilor ce au 
avut loc s-a menționat că pre
vederile documentului încheiat 
constituie baza continuării acti
vității organelor economice din 
cele două țări. în vederea găsi
rii de posibilități suplimentare 
pentru dezvoltarea relațiilor e- 
conomice în următorul cincinal.

La semnarea documentului și 
Ia convorbirile purtate a luat 
parte ambasadorul României în 
Uniunea Sovietică, Gheorghe 
Badrus.

★
în aceeași zi, tovarășul Mihai 

Marinescu a plecat spre patrie, 
fiind condus la aeroportul Șe- 
remetievo de N. K. Baibakov, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, președintele Comitetu
lui de Stat al Planificării al 
U.R.S.S.

★
La sosire, pe aeroportul Oto- 

peni, au fost prezenți Emilian 
Dobrescu, ministru secretar de 
stat, prim-vicepreședinte al Co
mitetului de Stat al Planificării 
și al ți membri ai conducerii 
C.S.P.

A fost de față N.V. Maslenni
kov, însărcinat cu afaceri a.i. al 
Uniunii Sovietice la București.

bri ai conducerii centrale și fi
lialelor A.P.S.R., activiști ai C.C. 
al P.C.U.S.

A luat parte, de asemenea, 
tovarășul Mihai Dalea. pre
ședintele Consiliului General 
A.R.L.U.S.

★
Vineri, președintele Consiliu

lui General A.R.L.U.S. a fost 
oaspete al Uzinei de rulmenți 
nr. 1 din Moscova, membru co
lectiv al A.P.S.R.

oimu
MIȘCĂM Df PROTEST 

ÎMPOTRIVA REDUCERII 
ALOCAȚIILOR BUGETARE 

PENTRU ÎNVĂJĂMÎNT

Aproximativ 90 000 de profe
sori și studenți din Olanda au 
participat' joi la o serie de de
monstrații sau greve, în semn 
de protest împotriva planului 
guvernamental de reducere cu 
10 la sută a alocațiilor bugetare 
pentru învățămînt din cadrul 
exercițiului financiar al anului 
viitor. Măsurile propuse, care 
urmează să fie dezbătute de 
parlament, vor afecta negativ 
colegiile tehnice, academiile de 
artă și muzică, institutele de a- 
gronomie.

Organizatorii acestei mișcări 
de protest au arătat că,deși vor 
duce la economisirea sumei de 
160 milioane de guldeni, măsu
rile propuse vor avea ca efect 
negativ rămînerea fără lucru a 
mai multor sute de profesori.

deținuților politici în perioada de 
dictatură militară in Grecia. 30 
de persoane au primit pedepse 
între doua luni și zece ani în
chisoare.

• ÎNTR-UN RAPORT DIFU
ZAT la Brasilia de Ministerul 
de Externe se subliniază că Bra
zilia dorește să dezvolte un co
merț reciproc avantajos cu ță
rile socialiste.

• SUB AUSPICIILE Aso
ciației Danemarca-România. 
la biblioteca orășenească 
Lyhgbv, din Copenhaga, s-a 
deschis expoziția documen
tară „Mihai Eminescu".

• EXPERȚI AI MARINEI 
și serviciilor de coastă ameri
cane au localizat epava cargou
lui „Edmund Fitzgerald", scu
fundat la 10 noiembrie, in timpul 
unei violente furtuni, în Lacul 
Superior. Nava se găsește la 
circa două mile (3,6 km) de ul
tima sa poziție cunoscută, la 168 
m adîncime.

Note de drum de

D
espre peisajul unei 
țări, despre oame- 
îii ei îți amintești 
întotdeauna asoci
ind locurile prin 
care ți-ai călătorit 

pașii și sufletul cu datele cele 
mai importante despre istoria 
lor, cu semnificațiile contempo
rane ale acestora. Intervine ast
fel în memorie un proces de se
lectare a unor secvențe speci
fice ce se leagă de numele unui 
oraș, al unei cimpii, al unei ape, 
subordonindu-se insă cu totul 
imaginii despre o țară, despre 
un popor. Itinerarul Belgrad — 
Novi Sad — Dubrovnik, pe care 
l-am parcurs in primăvara a- 
cestui an, mi se pare, din acest 
punct de vedere, caracteristic 
pentru diversitatea și bogăția de 
azi a Iugoslaviei vecine și prie
tene, relevant pentru ritmul său 
de dezvoltare în anii socialismu
lui.

Mărturisesc că prima impresie 
pe care mi-a lăsat-o Belgradul a 
fost aceea a unei puternice vi
talități, a unei tinereți aproape 
ostentative. Poate și pentru că 
primăvara dăruise orașului, în 
revărsarea-i generoasă, o vege
tație amețitoare, pe care, acum 
înțeleg, o stimulează vecinătatea 
celor două mari fluvii. Dunărea 
și Sava, dăruind-o cu aburul 
umed cerut de creșterea ierbii, 
înflorirea florilor și încorona
rea multicoloră a pomilor. Se 
simțea în aer, și în această e- 
rupție a naturii, trecerea de cu- 
rînd a unor ploi bogate. Era c 
trecere continuă de la verde la 
alb, de la alb la roșu ori gal
ben, culorile continuindu-se 
parcă una pe alta într-o prive
liște cromatică odihnitoare prin 
atita sațietate. în plus, am a- 
flat, fusese „Ziua tineretului" 
—• tradițională la Belgrad spre 
sfirșitul fiecărui mai — iar o- 
rașul mai păstra, incă, ceva din 
atmosfera acestei sărbători. Am 
descoperit abia mai târziu vîrs
tele, multe, ale orașului. Mai 
intii orașul invizibil, antic — 
cu mai bine de trei secole înain
tea erei noastre exista aici ce-

PORTUGALIA

Schimbări in conducerea forțelor armate
în Portugalia au fost adop

tate o serie de schimbări în 
conducerea forțelor armate. Un 
comunicat al Statului Major Ge
neral al Forțelor Armate, trans
mis de agenția portugheză de 
informații ANOP, a anunțat că 
generalul Carlos Fabiao, șeful 
Statului Major al armatei te
restre. și generalul Otelo Sara- 
iva de Carvalho, șeful Coman
damentului Operațional Conti
nental (COPCON) și al regiunii 
militare Lisabona, și-au pre
zentat demisiile din posturile pe 
care le ocupau — demisii care 
au fost acceptate.

Funcția de șef al Statului Ma
jor al armatei va fi asumată, 
cu caracter interimar, de loco- 
tenent-colonelul Ramalho Eanes, 
promovat cu acest prilej la gra
dul de general.

Comunicatul Statului Major 
General al Forțelor Armate 
menționează, în continuare, că 
recenta evoluție politico-mili- 
tară a creat necesitatea mddifi- 
cării structurii Forțelor Armate 
în vederea garantării coeziunii 
lor, indispensabilă pentru rea
lizarea obiectivelor stabilite de 
Mișcarea Forțelor Armate. In 
aceste condiții, s-a constatat că 
existența COPCON, ca organ de
tașat de structura militară, adu
cea prejudicii acestei coeziuni, 
și s-a hotărît ca prerogativele 
acestui organism să fie prelua
te de Statul Major General al 
Forțelor Armate.

Agenția ANOP informează, 
de asemenea, că generalul de 
brigadă Vasco Lourenco, coman
dantul regiunii militare Lisabo
na, a reafirmat, în cadrul unui 
interviu acordat, vineri, postu
rilor de televiziune, hotărîrea 
Mișcării Forțelor Armate de a 
edifica în Portugalia „o socie
tate socialistă, care va avea ca

DOINA IOVĂNEL

tatea Singidunum, întemeiată de 
celți. Apoi Belgradul vechi, cu 
clădiri desprinse parcă din 
stampe de epocă, și Belgradul 
nou, Novi Beograd, un oraș înăl
țat pe un teren mlăștinos, ocu- 
pind sute și sute de hectare, 
faze succesive ce conferă capi
talei iugoslave romantism și 
perspectivă, iar călătorului pri
lejuri de aleasă incinlare. Cu 
cei peste 1 300 000 de locuitori 
ai săi, capitala este centrul 
administrativ, dar și cel econo
mic, industrial, comercial și cul
tural al țârii. Dacă la sfirșitul 
celui de al doilea război mon
dial capacitățile sale productive 
fuseseră reduse la jumătate, în 
decursul ultimelor trei decenii 
acestea au crescut de 17 ori, 
Belgradul dispunînd in prezent, 
de aproape toate etaloanele ma
turității economice. întreprinde
rea „Ivo Lola Ribar" este re
prezentativă pentru industriile 
grea și constructoare de mașini-; 
unelte, la „Zmaj" se fac mașini 
agricole, I.M.T. este numele unei 
fabrici de motoare și tractoare, 
„21 Mai" cel al întreprinderii 
unde se construiesc motoare 
pentru automobile, este
„corespondenta" belgrădeană 
pentru electronica iugoslavă, 
„I.K.L.“ — cea pentru rulmenți și 
bile, „Galenika" — pentru indus
tria farmaceutică. în același 
timp, prin cele 75 de institute 
de cercetări științifice in care 
sint antrenați 2 500 de oameni 
de știință și specialiști cu înaltă 
calificare, Belgradul reprezintă 
și o veritabilă stație pilot pen
tru întreaga economie iugoslavă.

N
ovi Sad, orașul din 
Cîmpia Voivodinei, 
recunoscută ca gri- 
nar al țării, își lea
gă deopotrivă exis
tența de istorie și 

de prezent. Peste acest pămînt 
darnic, îmbrăcat vară de vară 
mai mult în soarele holdelor de 
piine, și-au tăiat vad aproape 
toate torentele de cuceritori. 
S-au perindat pe aici, rind pe 
rînd, celți, romani, huni și ge

linii directoare pluralismul po
litic și independența națională".

Răspunzind la o întrebare 
privind pericolul unui progres 
al dreptei, Vasco Lourenco a 
afirmat că acest pericol rămine 
permanent, dar că Mișcarea 
Forțelor Armate este ferm ho- 
târîtă să apere cuceririle revo
luției și să nu permită „dreptei 
să-și scoată ghearele". 

• MOLUȘTE... ClNTATOARE ! In laguna, Battikaloa de pe li
toralul estic al insulei Sri Lanka, în nopțile liniștite cu lună 
se pot auzi sunete ciudate, ca de harpă, venite din adincul 
apei. Un timp s-a crezut câ ar exista pești cîntători, dar nimeni 
nu a văzut vreodată așa ceva. Taina a rămas nedezlegatâ pină 
de curind. cînd o expediție științifică a elucidat misterul. Cu 
ajutorul unor aparate electronice și detectoare foarte sensibile 
de sunete și a unor camere de fotografiat s-a descoperit că 
aceste ciudate sunete sint emise d~ “ 
timp ce-și digeră hrana. Zoologii «« 
tui fenomen • O STATISTICA MONDIALA atestă că japonezii <k 
se situează pe primul loc in lume în ce privește timpul petre
cut în fața televizoarelor Fiecare japonez stă în fața micului 
ecran în medie peste șapte ore din 24. După japonezi, prjntre 
cei mai zeloși telespectatori din lume se numără americanii și 
canadienii cu cite 6 ore zilnic « CEL MAI MARE DESEN RU- 
PESTRU INDIAN. La 40 de km sud de orașul indian Bhopal 
d.n statul Madhya-Pradesh s-a descoperit' un întreg muzeu de 
desene rupestre avînd o vechime de 3 000 de ani și reprezen
tând animale sălbatice, scene de bătălie și de vînătoare. Unul 
dintre desene reprezintă un bivol din familia renilor avînd o 
lungime de patru metri și o înălțime de doi, cea mai mare 
reprezentare rupestră descoperită vreodată pe teritoriul Indiei 
• TUTUNUL LA VOLAN. Principalii dușmani ai conducători
lor auto sint alcoolul, întunericul și... tutunul, se afirmă în
tr-un studiu efectuat de un grup de medici francezi. 12 la 
sută din accidentele de automobil mortale din Franța se da
torează alcoolului, noaptea au loc de trei ori mai multe acci
dente decît ziua, iar consumul la volan, de exemplu, a patru 
țigări într-un scurt interval de timp seara duce la slăbirea 
vederii cu 20—30 la sută • PREȚ RECORD. La renumitul salon 
londonez de licitații „Sotheby’s" a fost consemnat joi un preț 
record pentru cumpărarea unui violoncel Stradivarius, instru
mentul, fabricat în 1721 de Antonius Stradivarius, a fost vîndut 
pentru suma de 50 000 lire sterline. Nu » *o«t anunțat numele 
cumpărătorului, menționindu-se doar că instrumentul va con
tinua să rămînă în Marea Britanie. Recordul precedent al pre
țului achitat pentru un violoncel fusese înregistrat în 1934. cînd 
un alt Stradivarius fusese vîndut pentru suma de 13 000 lire 
sterline.

pizi, lombarzi și avari, turci și 
uiani austrieci. Trecerea aces
tora se păstrează in labirintul 
celor 16 kilometri de galerii sub
terane, in tranșeele și pe zidurile 
fortărețe! Petrovardin, capodo
peră a arhitecturii militare a 
secolului al XVIII-lea, care stră
juiește și astăzi orașul, simbol 
al neaplecării în fața năvăliri
lor. La Novi Sad este consem
nată și existența celui mai vechi 
teatru din Iugoslavia, a uneia 
dintre primele tipografii. Dar 
aceste repere de referință în 
fișa orașului sint completate de 
date din ce in ce mai bogate 
despre statornicia și răsplata 
muncii oamenilor de pe aceste 
meleaguri. Capitala Republicii 
Autonome Voivodina hotărăște 
cu adevărat pulsul agriculturii 
țării — domeniul tradițional în 
care s-au produs importante 
schimbări calitative legate de 
exigențele economiei moderne. 
Existența fabricilor de mașini 
agricole și îngrășăminte chimi
ce, a Institutului de cercetări a- 
gricole, organizarea in fiecare an 
a Tirgului de mașini agricole de 
la Novi Sad, care se nucurâ de 
o prestigioasă prezență interna
țională, atestă preocupările pen
tru industrializarea agriculturii, 
pentru folosirea cunoștințelor 
științifice in această ocupație 
ancestrală, dar care reclamă un 
statut nou.

F
ost și prezent, vechi 
și nou, dacă aceas
tă cumpănă fi
rească in cazul ori
cărui mare oraș se 
înclină pentru Bel

grad și Novi Sad în favoarea 
valențelor contemporane, Du- 
brovnikul — perla Adriatlcii, 
imagine a frumuseților țării 
deschise lumii, respiră, in tot 
cedare mai personal, prin poezia 
trecutului. Renăscînd parcă din 
muntele calcaros Srdj, orașul se 
înalță chiar lingă stânca albă, el 
însuși de un alb aparte, con
trastul cu azurul marii și al 
cerului dindu-i o strălucire fas
cinantă. Fosta cetate a Ragusei 
și-a păstrat aproape in întregi
me aspectul din secolele XVI—■ 
XVII — străzi nu mai largi de 
doi metri, palate gotice, biserici 
in cele mai variate stiluri arhi
tectonice, Palatul Rectorilor, 
Fontanda d’Onofria ori Mănăsti
rea franciscanilor conservă ?i 
acum frumusețea și măreția din 
secolele în care falnica și înflo
ritoare* republică era, asemeni 
Veneției, cu care rivaliza pe 
plan comercial, un oraș inde
pendent. Pe aici, prin acest oraș 
de stinci și ape, unde soarele 
strălucește 2 500 de ore pc *n 
(la Palermo se spune că asirvH 
zilei este prezent doar 2 300 ore) 
trec, în fiecare an, mii de turiști.

Iar trecerea prin aceste orașe, 
așa cum le-am cunoscut, eu 
viața și oamenii lor, cu locurile 
și datele de referință, iți dă sen
timentul că ai cunoscut o bună 
parte a țării dintre Dunăre și 
Adriatica, sau că ți s-au deschis 
cel puțin citeva punți esențiale 
spre cunoașterea acesteia.

COMUNICAT AL COMITETULUI 
PERMANENT AL ADUNĂRII 

NAȚIONALE A R, D. VIETNAM

• COMITETUL PERMA- 
NENT al Adunării Naționale 
a R.D. Vietnam, după ce a 
ascultat un raport cu privire 
la rezultatele recentei Confe
rințe politice consultative 
privind reunificarea națio
nală pe‘linie de stat a Viet
namului, a dat publicității 
un comunicat în care aprobă 
pe deplin activitățile desfă
șurate la această reuniune 
de către delegația nord-viet- 
nameză.

î

«a’«»
de niște moluște tropicale în J 
au trecut la studierea aces-y

r

T

ț

ț

i

SIMBATA, î» NOIEMBRIE 1975

PROGRAMUL I

11.00 O viață pentru o idee î Ion 
Mlncu (1852—1912 Întemeietorul 
școlii naționale de arhitectură) ;
11,30 Eroi îndrăgiți de copii. 11,55 
Telecinemateca (reluare). 13,30 Ti
nerețe, ani de aur — program de 
muzică ușoară. 13,50 Telex. 13.55 
Caleidoscop cultural-artistic ; 14.15 
Belgrad. Film documentar. 14,30 
Fotbal : România — U.R.S.S.
Transmisiune directă de la Sta
dionul ,,23 August". 16,20 Opereta 
și dansul. 16.45 Vîrstele peliculei.
17.50 Club T. 18,45 Avanpre
mieră. 18,55 „Comunist par
tid, primește semnul veșnicei 
iubiri" — Recital de versuri 
și clntece dedicate Partidului. 19.20 
1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 20.00 
Teleenciclopedia. 20,45 Publicitate.
20.50 Film serial : „Mannix". 21,40 
24 de ore. 21,50 Săptămîna sporti
vă. 22,00 întîlnirea de la ora... 10.

DUMINICA, 30 NOIEMBRIE 197»

PROGRAMUL I

8.30 Deschiderea programului. 
Avanpremiera zilei. 8.40 Cravatele 
roșii. 9,35 Film serial pentru copii: 
..Daktari". 10.00 Viața satului. 11.15 
Aventura cunoașterii. Poemul vie
ții. 11.40 Publicitate. 11.45 Bucu
riile muzicii la Satu-Mare. 12,30 De, 
strajă patriei. 13,00 Telex. 13,05 
Album duminical. 16,50 Succese 
ale artei interpretative românești 
peste hotare. 17,30 Gala filmului 
de animație (VIII). 18.40 Reportaj 
TV. Pentru cine răsare soarele. 
O viață pentru oameni. Cu eroul 
Muncii Socialiste Ion Corobea. 
19.00 Lumea copiilor. 19,30 Telejur
nal. 20.00 Film artistic : „Trenul 
de 3 și 10 spre Yuma*. Cu : Glenn 
Ford, Van Heflin, Felicia Farr.
21.30 Mozaic muzical-eoregrafic. 
22,00 24 de ore. 22,10 Duminica 
sportivă.

PROGRAMUL JI
10.00—11,30 Concertul Filarmonicii 

„George Enescu". 20.00 Eroi îndră
giți de copii. 20,25 Ora melomanu
lui. 21,15 Din lirica universală : 
„Golestan sau grădina florilor".
21.30 Film serial : „Mannix".

LUNI, 1 DECEMBRIE 1975

PROGRAMUL I

16.00 Teleșcoală. 16,30 Emisiune 
în limba maghiară. 19,00 Familia. 
Nefamiliști despre... familie. 19.20 
1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 
20.00 1 DECEMBRIE 1918 — o pro
ducție a studioului de film TV în 
colaborare cu Studioul cinemato
grafic „Al. Sahia". O caldă evo
care a anului 1918, anul unirii 
Transilvaniei cu România. 20.30 
Floarea din grădină. Emisiune- 
concurs pentru interpreți de mu
zică populară. 21.25 Roman foile
ton : „Familia Thibault". Episodul 
XI. 22,10 24 de ore.

PROGRAMUL II
17.00 Telex. 17,05 Cu suflet vl- 

brind pentru țară — cîntece pen
tru tineret. 17,25 Film artistic : 
„Jungla tragică". O producție a 
studiourilor braziliene. Ecranizare 
a romanului lui Ernani Donato. 
19.00 Balet TV. Lecția de muzică. 
19.20 1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 
20.00 Film serial pentru copii : 
„Daktari" . (reluare). 20.25 Biblio
teca pentru toți. 21.15 Telex. 21.20 
Iarna pe șantierele Capitalei. 21,40 
Muzică de dans.

MARȚI, 2 DECEMBRIE 1975 
PROGRAMUL I

9.00 Teleșcoală. 10.00 Din lirica 
universală. 10.15 Film artistic : 
„Western Union" (reluare). 11,45 
Telex. 11.50 închiderea programu
lui. 16,00 Teleșcoală. 16,30 Curs de

SÂPTĂMÎMAT?/,
23 XI —5 XII

limba franceză. 17.00 Telex. 17,05 
Pentru sănătatea dv4 17,15 Lecții 
TV. pentru lucrătorii din agricul
tură. 17,45 Muzică ușoară cu for
mația „Gramofon" din Timișoara. 
18.00 Campionatul mondial de 
handbal feminin : România —
Norvegia. Transmisiune directă de 
la Vilnius. 19,00 Teleglob. Lumina 
unei ere noi. Reportaj din Vietna
mul de Sud. 19,20 1001 de seri. 19,30 

Telejurnal. 20,00 Muzică populară 
din toate regiunile țării. 20,20 Sea
ră de teatru. Ciclul : Oameni ai zi
lelor noastre : „Recitindu-1 pe 
Shakespeare" de Cristian Muntea- 
nu. Un poem închinat eroismului 
uteciștilor căzuți în lupta împo
triva fascismului. 21,20 Reportaj T.

Vine orașul. 21.40 Simfonia în alb 
— fantezie coregrafică. 22,10 24 de 
ore.

PROGRAMUL II
20.00 Film serial : „Janbsik" — 

producție a studiourilor poloneze. 
Episodul VIII. 20.43 Idei contem
porane. Dimensiunea umanului în 
perspectiva revoluției tehnico-ști- 

ințifice. 21,15 Telex. 21,20 Tezaur 
de cin tec românesc. 21.40 Din fil
moteca TV. Ion Manolescu.

MIERCURI, 3 DECEMBRIE 1975

PROGRAMUL I

9.00 Teleșcoală. 10.00 Reportaj 
TV. Pentru cine răsare soarele. 
10,20 Cu suflet vibrînd pentru.țară 
— cîntece pentru tineret. 10,40 Me
ridiane literare (reluare). 11.40 Ve
tre folclorice : Țara Oașului. 12.00 
Telex 12.05 închiderea programu
lui. 16,00 Teleșcoală. 16,30 Curs .de 
limba rusă 17.00 Telex. 17.05 Ate
neu popular TV.- 17,40 Tragerea 
Pronoexpres. 17,50 Lecții ȚV pent
tru lucrătorii din agricultură. 18.20 
Tribuna TV. 18.45 Campionatul 
mondial de handbal feminin : 
România — Japonia. Transmisiu
ne directă de la Vilnius. 19.20 1001 
de seri? 19.30 Telejurnal. 20.00 Vizi
ta președintelui Nicolae Ceaușeseu 
în Itân. 20.35 Telecipemâteca : 
„Casa păpușilor". Cunoscutul re
gizor J. Losey propune spectato
rului contemporan o lectură mo
dernă a piesei lui H. Ibsen : 
„Nora". în distribuție: Jane Fon
da. David Warner, Trevor Ho
ward și alții. 22.10 24 de ore.

PROGRAMUL II
20.35 Studio ’75. 20.50 Preferințe

le dv. muzicale sint și preferin
țele noastre. 21,40 Telex. 21.45 Ro- 
man-foileton : „Familia Thibault", 
(reluare).

JOI. 4 DECEMBRIE 1975 
PROGRAMUL I

16.00 Teleșcoală. 16.30 Curs de 
limba germană. 17.00 Telex. 17,05 
Cîntece populare. 17,15 Cabinet ju
ridic. 17.35 Din țările socialiste.
17.45 Dinu Lipatti. 18,05 Enciclope
die pentru tineret. 18,30 Muzica — 
emisiune de actualitate muzicală.
18.45 Universitatea TV. 19.20 1001
de seri. 19.30 Telejurnal. 20.00 Uni
vers științific. 20,30 Vetre folclori
ce : -Marginea. 20.45 Magazin cul
tural-artistic. 21.45 Meridiane me
lodii — șlagăre și interpreți în
drăgiți. 22,10 24 de ore.
PROGRAMUL II

2Q.00 Imn muncii — emisiune 
de cîntece. 20.15 Bucureștii) 1 necu
noscut.' Ateneul român. 20,30 Pa
gini de umor : Ce vrăji a mai fă
cut nevasta mea. 20,55 La porțile 
gîndului. Documentar artistic. 21,25 
Telex. 21.30 Capodopere ale muzi
cii și literaturii (partea a Il-a).

VINERI, 5 DECEMBRIE 1974
PROGRAMUL I

16,00 Campionatul mondial de 
handbal feminin : România — 
Cehoslovacia. Transmisiune direc
tă de la Vilnius. 17,00 Emisiune in 
limba germană. 18,45 Tragerea 
Loto. 18,55 Din lumea plantelor și 
animalelor. 19.20 1001 de seri. 19.30 
Telejurnal. 20.00 Reflector. 20,20 
Publicitate. 20.25 Film artistic : ..O 
stea de primă mărime", o pro
ducție a studiourilor de televiziu
ne din Praga — cu Jana Bousko- 
va. Slavka Budinova, Jiri Vala și 
alții. 21,40 Interpretul preferat — 
Dida Drăgan. 21,55 Cadran econo
mic mondial. 22,10 24 de ore.

PROGRAMUL II

17,00 Telex. 17,05 Muzică popu
lară. 17,20 Reportaj T. 17.40 In
scripții pe celuloid. 18,00 Muzică 
ușoară : Selecțiuni din festivalul 
„Nufărul alb" — Tulcea 1975. 18.25 
Publicitate. 18.30 Vîrstele peliculei 
(reluare), 19.30 Telejurnal. 20.00 
Seară de operetă : „Valurile Du
nării". 21,25 Viața economică a 
Capitalei. Avanpremieră 1976. Azi 
— sectorul 5. 21.50 Armonii intime. 
Oaspeți în studiourile noastre.
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