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CAMPANIA DETr/MAVÂRÂ 0 CAMPANIE A MUNCII NEÎNTRERUPTE
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• Arături pe ultimele suprafețe • Sămînță de calitate, soiuri corespunză
toare condițiilor naturale din fiecare uni tate agricolă ® O întrebare fără paran
teze : de ce întîrzie sosirea îngrășămin telor chimice ? • în solarii — activitate 
intensă ; în grădina de legume — patul germinativ pregătit I • întreaga gamă 
de mașini, aptă pentru bătălia recoltei.

Pregătiri intense pentru
sporirea producției de legume

în cursul zilei de 4 martie, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
s-a întîlnit la Moscova
cu tovarășul 
prim-secretar

Todor Jivkov. 
al C.C. al

Partidului Comunist Bulgar,

entru succesul a- 
cestui an agricol, 
în cimpiile țării — 
și nu numai in 
cîmpii. în fiecare 
loc menit să aș

tepte sămînță roditoare — a 
Început, de cîteva zile, numără
toarea inversă. Oameni și unel
te, mașini și agregate au reluat 
în stăpinire cîmpul. Fiecare oră 
bună de lucru, fiecare „fereas
tră“ de timp sint folosite pen
tru belșugul recoltei viitoare. 
Se acționează intens, susținut, 
astfel ca lucrările de sezon să 
fie efectuate la timp și de 
bună calitate, in conformitate 
cu planurile de campanie, 
bătălia pentru obținerea in 
cest prim an al cincinalului 
unor recolte mari la toate cul
turile. lucrătorii ogoarelor și-au 
întocmit programe 
privind . realizarea 
imediate, subliniate 
recenta ședință de 
C.C. al P.C.R.

Publicăm mai jos 
muncă, exemple de 
fapte, așa cum le-am întîlnit', 
în aceste zile, de-a lungul unui 
raid prin unități agricole ale 
județului Prahova.

de acțiune 
sarcinilor 

pregnant 
lucru de

secvențe 
oameni

TOTDEAUNA ALĂTURI DE 
INIMA PAMINTULUI

Unul din oamenii pe 
soarele îi află în cîmp este tî- 
nărul inginer Ion Toader, șeful 
Fermei mixte nr. 1 Potigrafu. a 
C.A.P. Gorgota. „Iau în fiecare 
dimineață temperatura solului 
— ne spune — și deși in lim
bajul nostru ea se numește ne
gativă, adică sub zero grade, 
încă necorespunzătoare semă
natului, simt cum inima pămîn- 
tului zvicnește, pregătindu-și 
izvoarele de energie și rod“. 
Totdeauna alături de inima pă- 
mîntului, inginerul Toader 
treprinde in același timp o 
mă de măsuri, pentru ca 
mentul semănatului să-i 
sească, pe el și cooperatorii

turi de care lucrează, gata de 
acțiune. Vor semăna in această 
primăvară 179 ha cu porumb, 
30 ha cu floarea-soarelui. 50 ha 
cu sfeclă de zahăr. 15 ha cu 
cartofi. Și-au procurat pentru 
aceasta sămînță de bună cali
tate, cu soiuri dispuse cores
punzător condițiilor naturale 
din fiecare solă. în ceea ce pri
vește porumbul, din experiența 
anilor trecuți, rezultate bune au 
dat hibridul dublu 220 și 410 și 
hibridul simplu 330 și 400 — 
care vor fi folosiți și anul a- 
cesta. Cu chibzuință, judicios, 
au fost alcătuite și formațiunile 
de lucru. Față de anul trecut, 
de data aceasta în echipe 
fost cuprinși toți locuitorii 
tului, chiar dacă lucrează 
altă parte sau în sat, dar

ceva decit la cîmp. Numărul 
brațelor de muncă a sporit 
astfel cu încă 150 de oameni. 
O nemulțumire are totuși in
ginerul Toader : nici pină la a- 
ceastă oră îngrășămintele chi
mice repartizate n-au sosit. Este 
vorba de 150 tone de îngră
șăminte azotoase. fosfatice și 
complexe, necesare fertilizării 
suprafețelor destinate porumbu
lui florii-soarelui și sfeclei de 
zahăr, care trebuiau încorpora
te în sol înaintea semănatului. 
E drept, oamenii n-au stat cu 
brațele incrucișate, au trans
portat și împrăștiat in cîmp

ION ANDREIȚA

In județul Mureș, 
deși terenul este 
încă acoperit cu ză
padă, sute de tineri 
cooperatori parti
cipă zilnic la ferti
lizarea terenurilor, 
la executarea lucră
rilor de sezon in li
vezi. în grădinile 
de legume. O aten
ție deosebită se a- 
cordă asigurării 
condițiilor de rea
lizare a sarcinilor 
sporite ce revin, 
mai ales unităților 
cooperatiste din ju-

timpurii
rul orașelor, cen
trelor muncitorești 
privind aprovizio
narea cu legume 
timpurii a popu
lației. In comunele 
Ernei, Gornești, 
Brîncovenești, 
deni, Iernut, 
țani, Acățari, 
gheni, efortul 
rilor cooperatori se 
concentrează la pre
gătirea răsadnițe
lor și semănatul în 
răsadnițe. „Zilnic, 
ne informează teh
nicianul Alexandru

președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Bulgaria.

La convorbirea care a avut
loc cu acest prilej a participat

tovarășul Miu Dobrescu, mem
bru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.

Din partea bulgară a parti
cipat tovarășul Stanko Todorov 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P. C. Bulgar, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Bulgaria.

în cadrul convorbirii au fost 
abordate probleme privind dez
voltarea in continuare a relații

lor de prietenie și colaborare 
dintre Republica Socialistă 
România și Republica Populară 
Bulgaria, dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Comu
nist Bulgar, în interesul reci
proc al celor două popoare, al 
cauzei generale a socialismului 
și păcii în lume.

Convorbirea s-a desfășurat 
într-o atmosferă de caldă priete
nie și înțelegere tovărășească.

Glb- 
Che-
Un- 

tine-

• Szakacs, secretarul 
i comitetului U.T.C. 

din comuna. Voivo-
■ deni, lucrează in
■ grădina de legume
! 80 cooperatori. A-
’ vem asigurată tot

odată sămînță pen
tru toate soiurile 
prevăzute, urmînd 
ca imediat ce vre
mea permite să tre
cem la semănatul 
legumelor direct in 
sol.“
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La C AP. Gorgota se execută arături pe ultimele suprafețe
Foto : GH. CUCU

MARTIE PE ȘANTIERELE DE INVESTIȚII» »

Prin bună organizare, avansuri
cît mai mari
Ne revine în acest an și în acest cincinal sarcina de mare răs

pundere a finalizării unui amplu program de investiții menit să 
confere un și mai înalt dinamism dezvoltării economiei națio
nale. Numai în acest an. de pildă, valoarea fondurilor de in
vestiții destinate construirii de noi obiective și capacități de pro
ducție este apropiată ca volum de valoarea investițiilor alocate 
în perioada 1961—1965. Iată așadar ce mare și important examen 
are de susținut pe parcursul acestei etape harnicul detașament 
de constructori și montori ai țării. Un examen care necesită 
din partea tuturor colectivelor de pe șantiere eforturi susținute, 
o riguroasă organizare a muncii la fiecare punct de lucru. Acum, 
cind vremea a devenit favorabilă desfășurării muncii pe șanti
ere, important este ca fiecare zi, fiecare oră de lucru să fie fo
losite cu randament superior, ca mașinile și utilajele de con
strucții, forța de muncă să fie utilizate din plin. Cum se mun
cește in aceste zile pe șantiere și cum se acționează pentru ac
celerarea ritmului de lucru ? Iată ce relevă in acest, sens, rai
dul anchetă efectuat ieri 
pitală.

pe citeva șantiere industriale din Ca

NOUL OBIECTIV 
VA PRODUCE 
CU O LUNĂ 

MAI DEVREME !

în ciuda capriciilor vremii 
care ne mai amintește câ nu 
am ieșit întru totul din iarnă, 
prezența muncitorilor care con

struiesc o nouă capacitate 
de producție pentru între
prinderea „Tînăra gardă“ a 
fost ieri de sută la sută, 
de constructori mențin aici, 
de zi. un 
cru constant 
lanțul realizărilor trimestrului 
unu să fie superior sarcinilor 
de plan, la nivelul angajamen
tului asumat, care prevede asi
gurarea cu cel puțin zece zile

ritm de 
pentru ca

155 
zi

Iu
bi-
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• Lumea ideilor

PERMANENȚA ISTORIEI

® Cultură

- Biblioteca sătească :
ÎNTRE DEPOZIT DE CĂRȚI Șl INSTRUMENT 

DE LUCRU

Cronica filmului :
DINCOLO DE POD

Tovarășul Hlîcolae Ceaușescu 
s-a întîlnit cu Mohamed Siad Barre, 

președintele Consiliului Revoluționar Suprem al Republicii 
Democratice Somalia

în construcții
7

progresează în același timp, 
execuția întregului obiectiv. 
Principalele obiective care con
centrează în aceste zile efortu
rile constructorilor sînt: hala de 
fabricație, centrala termică, pos
tul de transformare și anexele 
tehnice. Aici i-am întîlnit pe 
tinerii Dumitru Iohiță, Flo- 
rian Dută, Gheorghe Rusu, Mi- 
hai

mai devreme a frontului de 
montaj pentru primele utilaje 
sosite pe șantier. O temeinică 
organizare. în cele mai mici de
talii a activității asigură o înal
tă productivitate în cadrul fie
cărei echipe, la fiecare loc de 
muncă. Aprovizionarea conti
nuă, cu cantitățile necesare de 
materiale și în special beton, 
permite executarea lucrărilor 
conform datelor prevăzute in 
proiectele și graficele de exe
cuție. In acest fel, după cum 

spunea maistrul Ștefan
Boc, se evită golurile de lucru,
ne

Furtună, Constantin Guță,
I. MORARU 

N. COȘOVEANU 
Foto : V. RANGA
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• In activitatea de in
vestiție a industriei extrac
tive, orientată în principal spre 
deschiderea unor obiective de 
mare capacitate și dezvoltarea 
în continuare a celor existen
te, creșterea eficienței lucră
rilor de construcții-montaj ocu
pă un Ioc tot mai important.

Cercetările efectuate de spe
cialiștii noștri au impus adop
tarea și generalizarea unor me
tode de lucru moderne, de 
mare valoare economică. Se 
remarcă, în acest context, 
eforturile depuse în vederea 
soluționării, încă din faza de 
proiectare, a problemelor le
gate de restrîngerea suprafe
țelor destinate construcțiilor, 
amplasarea unui număr mai 
mare de utilaje și instalații în 
aer liber, folosirea unor pro
cedee de lucru capabile să 
scurteze durata lucrărilor.

Pe șantierele noilor obiecti
ve miniere, de pildă, mecani
zarea complexă a lucrărilor de 
betonare a atins in prezent 75 
la sută, iar la excavații depă
șește 82 Ia sută din volumul 
total. De asemenea, rezultate 
foarte bune s-au obținut și la 
operațiile de încărcare și des
cărcare a materialelor și agre
gatelor, la care soluțiile de me
canizare simplă dețin o pon
dere de peste 90 la sută.

• UN NUMĂR ÎNSEMNAT 
DE ÎNTREPRINDERI din in
dustria constructoare de ma
șini au realizat, în primele 
două luni, un indicator de uti
lizare a mașinilor și agregate*-- Ja sutâ _ sarcină 

a fi îndeplinită pină 
anului. Aceasta se 
în bună parte, ge- 
schimbului II și ex-

lor de 85 
prevăzută 
la finele 
datorează, 
neralizării 
tinderii .schimbului III, precum 
și întăririi disciplinei în mun
că. La întreprinderea de me
canică fină din Sinaia, de pil
dă, unde există o preocupare 
permanentă pentru specializa
rea cadrelor și folosirea depli
nă a timpului de muncă, co
eficientul de schimburi s-a ri
dicat la 2,30, ceea ce a dus la 
o încărcare de peste 96 la sută 
a mașinilor și utilajelor. De 
asemenea, la întreprinderea 
constructoare de mașini agri
cole „7 Noiembrie“ din Craio
va. acest indicator a depășit 
85 la sută. Rezultate bune au 
obținut în această direcție și 
colectivele întreprinderilor de 
strunguri din Arad și de uti
laj tehnologic din Moreni. „6 
Martie“-Timișoara, „1 Mai“- 
Ploiești ș.a.

SPATII SUBPAMINTENE
„Și atunci ne-am pus imediat măștile...“

„Se întimpla demult, cu ani 
în urmă. Plouase mult atunci. 
Un martie friguros și umed. Pă- 
mîntul ca o clisă plescăia sub 
talpa cizmelor. Apa ajunse pină 
la stratul de cărbune al abata
jului frontal, plus pungile ne
descoperite de echipa de detec
tare. Umiditate la cel mai inalt 
grad. Ploua de șase zile. In 
săptămina aceea lucram în 
schimbul doi. Am intrat așadar 
de la raport cu întreaga mea e- 
chipă. ca de obicei, in șut, înso
țiți de șeful de sector, pentru 
că cei din schimbul unu ne a- 
duseseră vești destul de neplă
cute în legătură cu abatajul + 16 
frontal. Pină aici nimic deose
bit. Același curent de aer rece 
provocat de ventilatoare, a- 
celeași vagonete, aceleași lumini 
neputind împrăștia tot întune
ricul galeriei. Mi se pare că 
era intr-o luni și lunea minerii 
sint mai „obosiți“ ca •oricind : 
nunți, jocuri, petreceri... Eram

REPORTAJ
de Viorel Varga

foarte aproape de abataj. Se ză
reau becurile combinei și chiar 
umbrele celor pe care urma să-i 
schimbăm. Drept să vă spun, 
prea bine nici eu nu știu cum 
s-au petrecut lucrurile, 
știu eu, dar nu le prea 
vesti...

Ne-am trezit deodată 
neric ; lumina puțină a lămpi
lor, un bubuit scuttf., o clipă in 
care simțeam căfirîigoneții vor 
sări de pe șine... A început să 
curgă apa șiroaie, șiroaie, pră
vălind în fața noastră bolovanii 
uriași de lignit — lignit pe care 
trebuie să-l aducem la lumină

Adică 
pot po-

în întu-

— amestecat cu o mîzgă de pă- 
mint și marnă de deasupra stra
tului. Am pus 'imediat măștile. 
Mai. tirziu ne-am dat cu toți 
seama că nu era vorba de gaze, 
ori lipsă de aer, ci de o surpare 
a tavanului și a unui, perete 
provocată de pungile de apă 
care odată cu ploaia se înmul
țiseră. Pentru moment nici unul 
nu știam ce se petrece. Era o 
clipă de buimăceală in care 
mulți ar fi vrut să fugă, alții să 
înainteze, alții să rămină locu
lui. Clnd am auzit insă gemete 
și țipete, mi-am luat inima 
în dinți, am dat un ordin scurt, 
cum să vă spun, mai mult pen
tru a mă îmbărbăta și pe mine 
și piuă ca vorbele 
pungă la urechile 
sărit din vagonete
la genunchi și am alergat în a- 
jutorul celor în primejdie, deși 
pericol exista și pentru noi, de

mele să a- 
ortacilor am 
in apa pină

(Continuare in pag. a lll-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
s-a întîlnit, in cursul zilei de 4 
martie, la Moscova, cu Moha- 
med Siad Barre, președintele 
Consiliului Revoluționar Suprem 
al Republicii Democratice So
malia.

La întrevedere au participat 
tovarășii Miu Dobrescu. mem
bru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., 
Constantin Mitea, membru al 
C.C. al P.C.R., consilier 
al președintelui Republicii 
Socialiste România, Gheorghe 
Badrus. membru supleant al 
Comitetului Central al P.C.R., 
ambasadorul Republicii So
cialiste România în Uniunea 
Sovietică.

Din partea somaleză au luat 
parte Aii Matan Hași, Abdi 
Versame Issac, membri ai 
Consiliului Revoluționar Su
prem al Republicii Democratice 
Somalia, Omar Arteh Ghalib, 
secretar de stat pentru afaceri 
externe.

în cadrul convorbirii care a 
avut loc cu acest prilej au fost 
abordate .o serie de probleme 
privind relațiile dintre Repu
blica Socialistă România și Re
publica Democratică Somalia. 
Subliniindu-se că există posibili
tăți ca relațiile româno-soma- 
leze să cunoască în viitor o evo
luție tot mai pozitivă, a fost ex
primată dorința comună de a 
se acționa pentru lărgirea con
tactelor politice, a colaborării 
și cooperării româno-somaleze 
pe plan economic și in alte do
menii, în interesul reciproc al

celor două popoare, al cauzei 
progresului social și păcii in 
lume.

în cadrul convorbirii a fost, 
de asemenea, exprimată hotă- 
rirea celor două țări și popoare 
de a întări conlucrarea lor pe 
planul vieții internaționale, pen
tru lichidarea subdezvoltării și a 
marilor decalaje care există in
tre state — ca urmare a vechii 
politici imperialiste de domina
ție și asuprire — pentru instau
rarea unei noi ordini economice 
și politice internaționale, a unor 
relații noi, întemeiate pe de
plina egalitate și echitate, care 
să favorizeze progresul econo- 
mico-social mai rapid al tuturor 
țărilor și, în primul rînd, al celor 
rămase in urmă.

Convorbirea s-a desfășurat tn- 
tr-o atmosferă de caldă priete
nie și cordialitate.

Tovarășul Uae Ceaușescu 
a primit pe Abdallah Al-Alimar,

secretar general adjunct al Comandamentului național 
al Partidului Baas Arab Socialist din Siria

La 4 martie, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România, l-a primiț 
pe Abdallah Al-Ahmar, se
cretar general adjunct al 
Comandamentului național al 
Partidului Baas Arab Socialist 
din Siria.

La întrevedere au participat 
tovarășii Miu Dobrescu, mem
bru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., 
Gheorghe Badrus, membru su
pleant al C.C. al P.C.R., amba
sadorul Republicii Socialiste 
România in Uniunea Sovietică.

Au participat din partea si
riană Jamil Sayia și Hasan Ad-

jadj, membri supleanți ai con
ducerii Partidului Baas Arab 
Socialist din Siria.

Tovarășul Abdallah Al-Ahmar 
a transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un călduros mesaj 
de salut și urări prietenești din

(Continuare în pag. a lll-a)
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BIBLIOTECA SĂTEASCĂ ÎNTRE DEPOZIT
Nu mai trebuie demonstrat a- 

devărișl că sentimentul patriotic 
este, la orice om și la orice po
por, un dat, un act, o atitudine 
firească și generală. Cei care nu 
simt dragoste pentru țara în 
care s-au născut, pentru poporul 
din care fac parte, pentru gra
iul invățat de la părinți, cei 
care practică dictonul ubi bene 
ibi patria — unde mi-i bine 
acolo mi-i țara — seamănă cu 
trintorii care stau intr-un loc 
unde există miere de consumat 
ca apoi, cind fagurele cel dulce 
s-a istovit, să caute alt stup. 
Mai mult ca în orice altă epocă 
istorică, in vre
mea noastră a- 
patrizii sint a- 
semenea vîscu- 
lui : trăiesc din 
sucul unor ră
dăcini și tulpini 
străine. Sint jal
nice frunze în 
vint.

Istoria demon
strează, de mi
lenii, că patrio
tismul este ur 
fapt creator, 
constructiv, di
namic, insufleți- 
tor. Cind dacii 
lui D -cebal au întărit munții cu 
ziduri, ca să apere țara de stă- 
pînire străină, au săvîrșit un act 
patriotic, un poem concret de 
premărire a patriei libere. A- 
ceiași munți azi. noi îi întărim 
cu baraje și facem ca apa de 
cleștar a riurilor să ne fie seîn- 
teie de lumină și forță. Deci o 
continuitate și o permanență în 
grija pentru țară, prosperitatea 
și întărirea ei.

Cind un păstor, cu mare dra
goste pentru natalele privcl i 
carpatine, a scandat intîia oara; 
„Pe-un picior de plai / Pe-o 
gură de rai“, a cintat patria ca 
pc-o unitate fizică și spirituală. 
A înfățișat-o cu mijloacele înal
te și subtile ale artei, așa cum 
o avea incrustată în conștiință, 
in inimă. A descris-o genial de 
simplu, de lapidar, de adevă
rat. de frumos.

Eu zic că atunci cînd oștenii 
lui Basarab aruncau la Posada, 
din vîrful munților, s. ,'eți și 
stinci asupra invadatorilor, să- 
virșeau un fapt patriotic : apă
rau libertatea vetrei străbune, 
de curind înfiripată intr-un 
stat. Pentru că patria este o 
casă unde oamenii de același 
grai și cu aceleași preocupări, 
cu aceleași obiceiuri și aceleași 
năzuințe cată să trăiască slobod, 
să se apere de dușmani, să 
ciștige un dram măcar din 
dreptul de a dobîndi fericirea.

De aproape două milenii mer
gem pe același drum al luptei

(Urmare din pag l)

sute de tone de gunoi de grajd 
(in special pentru sfecla de za
hăr), dar acestea nu pot suplini 
rolul fertilizării chimice. De ce 
intîrzie sosirea lor ? Crezînd că 
avem de-a face cu o excepție, 
am fost tentați inițial să punem 
această întrebare — ca în cazul 
unei simple excepții — în pa
ranteză. Cum și în alte locuri 
se reclamă lipsa îngrășăminte
lor, deschidem paranteza între
bării la valoarea majoră a răs
punsului așteptat din partea fo
rurilor de resort.

GRIJILE AGRICOLE ALE UNUI 
PRIMAR DE ORAȘ

Orașul Urlați — 10 441 de lo
cuitori. două secții de cărămidă, 
o secție de extracție petrol, o 
asociație de prestat servicii. 
Dar, orașul Urlați — o coope
rativă agricolă de producție, o 
întreprindere agricolă de stat, 
un S.M.A., muncind laolaltă 
3 000 ha de pămînt. iDe , aceea, 
operativa lucrărilor agricole este 
un document familiar primaru
lui Mihai Minoiu, grija pentru 
soarta producției din agricul
tură fiind în permanenta sa 
atenție. Consemnăm, cu ajuto
rul dinsului, din operativa de 
ieri : la C.A.P. : 280 ha pentru 
porumb — arate și fertilizate ; 
aceeași situație pentru 90 ha 
floarea-soarelui. 40 ha fasole în 
cultură pură. 30 ha cartofi. Pre
gătirile se află în stadiu final 
și în I.A.S. La S.M.A. întreaga 
gamă de mașini este aptă pen
tru bătălia recoltei. Au intrat 
deja în producție sau așteaptă 
la start 97 de tractoare. 45 de 
grape cu discuri, 34 de cultiva
toare, 13 mașini de împrăștiat 

pentru libertatea, independența, 
demnitatea și dreptul nostru de 
afirmare în areopagul popoare
lor civilizate, iubitoare de pro
gres. Deci o continuitate și o 
permanență pentru abnegație, 
pentru una din cele mai mari și 
nobile scopuri ale istoriei. 
Scrie Neculce cronicarul, in al 
său letopiseț, că. după înfrin- 
gerea de la Valea Albă, Ștefan 
cel Mare ,.au mărsu să intre în 
Cetatea Neamțului. Și fiind 
mumă-sa in cetate, nu l-au lă
sat să intre și i-au zis că păși
rea în cuibul său nu piere. Ce 
să să ducă in sus să strîngă

PERMANENTA’S

ISTORIEI
de Dumitru Almaș

oaste, că izbînda va fi a lui. Și 
așa, pe cuvîntul mîne-sa s-au 
dus în sus și strînsu oaste“.

Aceeași dragoste da țară a 
dovedit atunci, în acele clipe de 
grea cumpănă, și bătrînul Daniil 
Sihastrul : „Și au întrebat Ște
fan Vodă prt sihastru — scrie 
tot Neculce cronicarul — ce va 
face, că nu poate să se mai 
bată cu turcii : închina-va țara 
la turci, au ba ? Iar sihastrul 
au dzis să nu o inchine, că 
războiul este al lui“... Poate mă
sura cineva cîtă epopee și cită 
simțire patriotică este adunată 
în aceste modeste, firești cu
vinte, din adine de veac izvorî- 
te : „să nu o închine, că răz

boiul este al lui“ 7
Cînd țăranii își construiau_ 

tabăra de la Bobilna, să-.și apere' 
libertatea socială și drepturile 
răpite de nemeșime, săvirșeau 
un mare act patriotic. Pentru a- 
semenea drepturi și pentru ase
menea libertate •■■■, înșfăcat arma 
și Tudor Vladimirescu, plesnind 
obrazul ciocoimii înstrăinate cu 
șfichiul dreptei sale sentințe : 
„Patria este norodul, nu tagma 
jefuitorilor“.

Cînd. de la 1893 socialiștii, iar 
din 1921, comuniștii au preluat 
lupta împotriva capitalismului 
burghez, vîndut imperialismului 
străin, ei au adincit dragostea 
de țară și s-au identificat cu 
ființa ei, cu aspirațiile, cu pre
zența ,și viitorul ei. Cei mai buni 
fii ai poporului au izbutit s-o 
salveze, să-i dea adevărata li

ORELE - LUMINĂ
îngrășăminte, semănători, alte 
agregate. Mai'consemnăm că 
majoritatea celor antrenați la 
munca în cimp o constituie ti
nerii. că aceștia, organizația 
U.T.C., au luat hotărîrea ca și 
în actuala campanie să se nu
mere printre fruntași.

Desigur, în atenția primaru
lui se află munca desfășurată 
în toate domeniile de activitate 
șl nu o dată, acolo unde se 
simte nevoia, pune umărul, ex
periența și îndrumarea alături 
de concetățenii săi. Atunci însă 
cînd. de pildă, cele două secții 
de cărămidă realizează o pro
ducție globală anuală în valoa
re de aproape patru milioane 
lei, iar producția globală a ce
lor trei unități agricole depă
șește în acest an cifra de 28 
milioane lei este firesc ca grija 
primarului să izvorască, în mod 
deosebit, din acest important 
sector de activitate. Ceea ce, 
dealtfel, se și întîmplă.

„GHIOCEII" AURICĂI ENE

Nu, nu este o figură de stil. 
Tînăra legumicultoare Aurica 
Ene din Bucov susține că, pen
tru ea, adevărații ghiocei ai a- 
ceștei primăveri sînt răsadurile 
pe care le pregătește în vede
rea viitoarelor recolte de le
gume. Am întilnit-o în sera 
cooperativei agricole, alături de 
colegele Florica Ioniță. Maria 
Eoghiș. Elena Enache, Ioana 
Radu. Sofia Chiriță, lucrînd la 
întreținerea răsadurilor de roșii, 
varză, ardei, vinete. Muncă de 
specialitate, în condiții riguros 
științifice, capabilă să asigure 
mari cantități de legume tim
purii. Iar inițiativa lor de a 
semăna in acest an fiecare fir 
de răsad în ghiveci propriu și 

bertate. S-o îmbogățească și s-o 
înfrumusețeze cum nici cu visul 
nu cuteza să viseze cineva altă
dată. Deci continuitate și per
manență, în prezent și în viitor.

Pe la 1670, Miron Costin se 
adresa lui Duca Vodă intr-un 
moment de grea cumpănă și nă
vală de neprieteni, intrebînd: 
„Ce drept au ei să vie asupra 
măriei tale ? Să nu dăm locul, 
că pămîntul acesta este frămîn- 
tat cu singele moșilor și stră
moșilor noștri“.

Nu, n-am născocit noi senti
mentul dragostei de țară. E- 
xista dintru începutul începutu

rilor. L-a însu
flețit și pe zu
gravul de la Vo- 
roneț, cind scria, 
cu penelul pe 
pogoanele zidu
rilor, mirifice și 
nepieritoare fru
museți.

Și-l însufle
țește șl pe zida- 
rulcare înalță, 
din munte la 
mare și din po
diș în șes, neîn
trecutele zidiri 
ale erei socia
liste.

Deci dragostea de vatră stră
moșească se continuă, se adîn- 
cește și devine o ineluctabilă 
permanență’.

Pe hrisovul desfășurat din mina 
poetului Ienăchiță Văcărescu, 
din tabloul lui Anton Chladek, 
stă scris testamentar : „Ur
mașilor mei Văcărești / Las 
vouă moștenire / Creșterea lim
bii românești / Ș-a patriei cin
stire“...

Iar Eminescu, cu candoarea-i 
de adolescent genial, cadența 
acel „Ce-ți doresc eu' ție, dulce 
Românie“, pe care de mai bine 
de un veac îl rostim pătrunși de 
fiorul sublimelor rîvniri : „La 
trecutu-ți mare, mare viitor“. » 

E foarte bine că n-am născocit 
noi dragostea de țară. A izvodi
t-o viața, istoria. Dar e și mai 
bine că noi i-am adîncit, îmbogă
țit, înnobilat. înfrumusețat con
ținutul și formele de manifes
tare, că’ am continuat-o și per
manentizat-o. Cultivăm senti
mentul patriotic întemeiat pe 
rațiune, pe dreptate, pe liberta
te, pe demnitate, pe omenie, pe 
conlucrarea pașnică, pe aspira
ția către înțelegere, cooperare și 
pace în lume.

Patriotismul nostru vine de 
departe, în timp, și se infiltrea
ză ca o sevă binefăcătoare în 
prezent. Și fără a jigni ori zgî- 
ria pe nimeni, el dă viață, cu
loare, adevăr, continuitate și 
permanență progresului, și ne
zdruncinata încredere că mer
gem înainte, pe calea cea bună.

de a-I planta In cîmp cu ghi
veci cu tot scurtează timpul 
de vegetație cu două săptămîni, 
adăugind producțiilor obținute 
calificativul de extratlmpurii.

Dealtfel, la Bucov există o 
veche tradiție în cultivarea le
gumelor care, ne spune bătri- 
nul șef de echipă Ștefan Roșu, 
se transmite din generație în 
generație. Anul trecut, coope
ratorii au obținut în acest do
meniu locul I pe județ. Anul 
acesta și-au propus să cultive 
legume pe o suprafață de 160 
ha — teren deja pregătit, nive
lat, fertilizat, erbicidat — de pe 
care să obțină o producție de 
3 500 tone, evaluată la peste 7 
milioane lei.

„Ghioceii“ îngrijiți cu dra
goste și pricepere de Aurica 
Ene și colegele sale constituie 
o bună dovadă că ceea ce și-au 
propus va fi cu siguranță reali
zat. La această' oră se așteaptă 
numai momentul prielnic al 
trecerii răsadurilor în cîmp.

FINAL... DESCHIS

Calendarul astronomic anun
ță că ieri soarele a răsărit la 
ora 6 și 48 de minute și a apus 
Ia ora 18 și 7 minute. In tradi
ția bunului gospodar însă lu
crătorii ogoșrelor s-au întîlnit 
cu soarele în cîmp. Și au rămas 
la muncă mult după apusul 
soarelui — arînd la lumina fa
rurilor ori chibzuind în adîncul 
nopții la ceea ce trebuie făcut 
a doua zi. De aceea nici finalul 
acestui raid nu poate rămîne 
decît... deschis, înțelegînd astfel 
larga deschidere de efort și dă
ruire cu care oamenii satului 
continuă lupta pentru recolte 
bogate, care se anunță tot mai 
încinsă.

DE CĂRȚI Șl INSTRUMENT DE LUCRU
Profundele transformări poli

tice, economice și sociale petre
cute in viața satelor au produs 
mutații importante in structu
ra populației. Alături de țărani 
au apărut/ muncitorii navetiști, 
lucrători din unitățile econo
mice ale comunei, funcționarii, 
profesorii, medicii, inginerii, ele
vii și studenții, pensionarii, fie
care cu îndeletnicirile/ preocu
pările, preferințele și nivelul 
său de cultură.

Pentru un bibliotecar comunal 
nu este deloc uso, să satisfacă 
cerințele de lectură ale unei 
mase atît de eterogene. Pentru 
a nu stirni nemulțumirea uneia 
sau alteia din categoriile amin
tite, el preferă să achiziționeze 
cu prioritate cărțile care întru
nesc adeziunea generală, răs
pund unor pasiuni comune, ca
litatea aceasta avînd-o, în pri
mul rînd, operele beletristice, ci
tite cu plăcere atît de țăranul 
cooperator cît șl de funcționa
rul de la primărie, de medic ori 
inginerul agronom. Diferența 
este acoperită cu lucrări din 
alte domenii: social-politic, tel- 
nic, agrotehnic, repartizate, de 
regulă, după criterii matema
tice.

Din acest motiv, fondul de pu
blicații al unei biblioteci comu
nale, cum este cea din Rapolt,. 
are următoarea compoziție:

— Ideologice și politice: 1 840 
volume.

— Științe naturale și matema
tică: 330.

— Tehnice: 410.
— Agrotehnice: 318.
— Literatură: 6 507.
— Literatură pentru copii: 

567.
— Alte materii: 781.
Din totalul de 10 753 volume, 

literatura beletristică reprezintă 
aproape 75 la sută, ceea ce este, 
să recunoaștem, mult prea mult 
dacă avem în vedere că sătea-

ÎN ATENȚIA CELOR 

CE SUSȚIN EXAMENUL
DE BACALAUREAT

Revista „învățămintul li
ceal și tehnic profesional“ nr. 
2/1976 publică lista completă 
a obiectelor la care se susți
ne examenul de bacalaureat 
(diplomă) — ediția 1976 —
la liceele industriale, econo
mice, agricole, silvice, sanita
re, pedagogice, reale, uma
niste și de artă. Examenul 
constă, in funcție de profilul 
liceului și specialitatea ur
mată de candidați, in probe 
practice, scrise și orale.

Pentru a veni in sprijinul 
elevilor din ultimul an de 
studii în vederea prezentării 
lor în condiții cit mai bune 
la examenul de bacalaureat, 
in toate liceele se desfășoară 
în prezent programe speciale 
de pregătire constind in lec
ții de sinteză, activități de 
laborator și instruire practi
că. meditații și consultații la 
disciplinele la care se orga
nizează probe la acest exa
men.

. SUCCESELE UNOR

TINERI SOLIȘTI ROMÂNI
In perioada 25 februarie — 

3 martie a.c., un grup de 
tineri soliști format din 
Anda Călugăreanu, Mircea 
Vintilă și Nicu Alifan- 
tis a participat, în ca
drul relațiilor de cola
borare dintre Uniunea Tine
retului Comunist și Uniunea 
Socialistă a Tineretului din 
R. S. Cehoslovacă, la Festi
valul cînlecului politic de la 
Sokolov. Tinerii soliști ro
mâni au luat parte la spec
tacolele organizate pe scena 
Sălii sporturilor și în între
prinderi din orașul Sokolov, 
precum și la gala Festivalu
lui de la Praga. Programul 
Formației românești s-a 
bucurat de un deosebit suc- 
tes. 

nul de astăzi mai dorește și alt
ceva, nu numai povești. Mai 
ales că trăiește în epoca afir
mării și dezvoltării impetuoase 
a științei și tehnicii ! Iată și si
tuația cititorilor :

Biblioteca din Rapolt a 
fost frecventată anul trecut 
de 131 cititori, cărora le-au 
fost distribuite 1160 cărți. 
Rezultă că din 30 de cetă
țeni ai comunei, doar unul o- 
bișnuiește să împrumute perio
dic cite o carte și că din 10 vo
lume disponibile doar unul a- 
junge in mina cititorului — ceea 
ce este, să recunoaștem, extrem 
de puțin față de posibilitățile 
reale, de investițiile rrtateriale 
făcute., Dacă împărțim timpul pe 
care și-1 petrece, anual, la masa 
sa de lucru cu numărul total al 
celor care frecventează biblio
teca. ajungem la concluzia că 
bibliotecarului îi. sînt necesare 
două zile (!) pentru a înscrie un 
nou cititor, perioadă în care zi
darul montează un apartament 
din panouri prefabricate, mine
rul extrage circa 20 de tone de 
cărbune iar oțelarul elaborează 
aproape 200 tone de oțel.

Privind în dosul acestei cifre 
globale, lucrurile se prezintă și 
mai rău. Intre cei 131 de citi
tori găsim doar 6 țărani coope
ratori care au citit, nici mai 
mult nici mai puțin decît... 9 
cărți agrotehnice ! Tocmai ca
tegoria cea mai numeroasă (dar 
și cea mai dificilă) a locuitorilor 
de la sate — țăranii — făuritorii 
bunurilor materiale care trebuie 
să-și facă din știință un aliat 
permanent și de nădejde, să fie 
mereu la curent cu noutățile din 
domeniul agriculturii, este ne
glijată. In realitate biblioteca s-a 
transformat pe neobservate în- 
tr-o bibliotecă pentru copii (mâl 
mult de 50 la sută din numărul 
cititorilor o reprezintă elevii 
sub 15 ani) care concurează 
inutil biblioteca școlii gene
rale, creată tocmai pentru a-i 
deservi pe micii cetățeni ai co
munei. Cu singura precizare că 
randamentul educativ al aces
teia din urmă este net superior !

CRONICA FILMULUI
Despre Mircea Veroiu se Vor

bește încă aproape ca despre un 
debutant, cu toate că de fapt, 
de la debutul său, autorul a 
semnat vreo șase filme și, mai 
ales, cu toate că realul debut in 
filmul artistic „Nunta de piatră" 
vădea o maturitate a meseriei și 
o concepție estetici proprie, in 
afară de discuție. Deci ? Deci 
trebuie să acceptăm că este vor
ba despre acea nerăbdare cu care 
așteptăm opera artistului auten
tic, nerăbdare care are prospeți
mea proprie șl ea emoției debu
tului. Ar mai fi vorba și despre 
altceva, numai că acest altceva 
nu poate fi expediat în cîteva 
rinduri. Despre opinia noastră 
in legătură cu necesitatea criticii 
partizane, care nu exclude obiec
tivitatea și care nu trebuie nea
părat confundată cu critica „de 
grup". Vreau să spun că pri
vesc cu suspiciune un critic care 
scrie cu același entuziasm des
pre orice, că nu poți trage semn 
de egalitate valorică intre nume 
care deja au arătat ce repre
zintă fiecare și că nu este de 
fel un păcat să-ți manifești pre
ferința pentru un autor, un gen 
de film, o jriziune, un stil. Alt
fel. scoatem filmul din sfera 
artei, pentru că arta presupune 
curente și opinii nu o dată diver
gente. tntr-un cuvînt, vreau să 
Spun că îi consider pe Mircea 
Veroiu, Dan Pita, Constantin 
Vaeni și Andrei Blaier printre 
cei mai talentați autori de film 
românesc, că de la ei așteptăm 
filme bune, foarte bune, exce
lente, că le regretăm din inimă 
eșecurile șl că-i considerăm apți 
de a contribui la ridicarea șco
lii românești de film pe adevă
rate culmi de originalitate și 
prestigiu internațional. Ei for
mează o „școală“ cu multe ca
racteristici distincte — capacita
tea de a urmări o idee și a o 
desena cinematografic, capacita
tea de a avea obsesii estetice, 
încrederea în inteligența spec
tatorului căruia nu-i fac nici un 
rabat, dimpotrivă, obllgindu-l să 
gîndească, să pătrundă esența 
acelui atît de controversat „spe
cific cinematografic" care este 

Cu toate că posedă doar 2 000 
de volume și este deservită de 
un bibliotecar voluntar, aceasta 
are mai mulți cititori decît bi
blioteca comunală înzestrată 
cu peste 10 000 de volume și 
cu un cadru remunerat. Bi-’ 
blioteca comunală să redevină 
ceea ce a fost inițial — institu
ția chemată să satisfacă necesi
tățile de lectură ale săteanului.

Atingerea acestui obiectiv im
pune desigur o revizuire radi
cală a opticii de completare a 
fondurilor de publicații. Spre 
sate trebuie să fie dirijate cărți 
potrivite, legate de specificul 
economic și cultural al acestora, 
de preocupările și îndeletnicirile 
oamenilor.

In general, în majoritatea 
bibliotecilor de Ia sate, gru
pa 6, care în clasificarea 
zecimală desemnează domenii
le tehnicii (inclusiv agricul
tura) este slab reprezentată. Lu
crările existente sînt ori înve
chite (și în consecință depășite), 
ori redactate la un nivel prea 
înalt, care le face inaccesibile 
săteanului, ori n-au tangență cu 
preocupările oamenilor, cu pro
filul economic al localității.

In rafturile bibliotecii din Bă- 
cia zac, de mai mulți ani, fără 
să fi fost măcar deschise, ope
re voluminoase, titluri precum: 
„Calculul infiltrațiilor“, „Meta
lurgia metalelor neferoase“, 
„Tehnica programării didactice“, 
„Micoze viscerale“ și altele. La 
o altă bibliotecă, cea din Bră- 
nișca, pot fi Intîlnite: „Locali
zarea deranjamentelor din căile 
de comunicații“, „Rezistența ma
terialelor“, „Indicatorul kilome
tric rutier al R.S.R.“, care vor 
găsi, la sate, oricum, mai puțini 
specialiști care să aibă nevoie, 
cel puțin acum, de ele. Chiar 
dacă ar exista amatori dornici 
să le studieze, nu putem imobi
liza fondurile bănești (prețul lor 

cu totul altceva decît lectura și 
cu totul altceva decît îmbinarea 
dintre muzică, lectură, imagine șl 
teatru.

Nimic mal explicit în această 
privință decît „Dincolo de pod" 
al lui Mircea Veroiu, care poar
tă cu sine cîteva din calitățile 
fundamentale ale talentului 
său, ' după cum poartă cu 
sine, mai puțin ca altă
dată, cîteva din defectele auto
rului — dar oare defectele nu 
fac și ele parte din personali
tatea artistică ?

DINCOLO
DE POD

Veroiu știe să citească un text 
clasic. Această propozițiune care 
pare simplă spune de fapt un 
lucru deosebit de serios. Cind 
vorbim de contemporaneitatea 
clasicilor, adică de permanența 
lor, nu scăpăm cu ușurință de 
un anume tipir al respectului 
pentru valoarea fixă pe care este 
foarte greu s-o privim dintr-un 
alt unghi decît cel de multă 
vreme stabilit. Sint puțini cei 
care simt intr-un text clasic a- 
cele valori perene care-i con
feră eternitate — deci prospeți
me, vivacitate, frământare, pen
tru că opera eternă este opera 
vie, aptă mereu să producă in
somniile controversei. .Veroiu 
crede că, în „Mara" lui Slavici, 
viu, apt de frămîntare, purtător 
de germene metafizic și reactiv 
la romanul social care este 
„Mara“ sint copiii. El lasă pur 
și simplu la o parte tema Mă
reț — și trebuie spus din capul 
locului că numai o mare actriță 
ca Leopoldina Bălănuță putea 
pricepe atît de exact intențiile 

nu este chiar foarte mic!) nu
mai de dragul de a avea in raf
turi de toate pentru toți. Se im
pune un spirit realist și în acest 
domeniu.'

Mai trebuie semnalat și faptul 
că deși se procură cpere monu
mentale. enciclopedii, lucrări de 
referință, dicționare poliglote și 
altele care aparent interesează o 
masă largă de cititori, în reali
tate nu sint solicitate de ni
meni. Desigur, lucrurile trebuie 
privite diferențiat, ceea ce se 
solicită trebuie să folosească ori 
să fie folosit. Nu este normal ca 
biblioteca din Băcia să posede 
un Atlas al R.S.R. în valoare de 
800 de lj»i pe care însuși biblio
tecarul se sfiește să-l deschidă, 
de frică să nu dispară vreo 
planșă ! Chiar nu poate fi „des
chis“ de nimeni, nici măcar de 
profesorul de geografie ?! Ase
menea situații arată distanța ce 
mai există încă între caracterul 
mijloacelor de informare și in
struire dc care dispunem,și ști
ința, priceperea minuirii lor.

Noi nu considerăm, de pildă, 
un asemenea atlas ca fiind ne
lalocul lui In comuna respectivă. 
Dimpotrivă, însă faptul că-1 
„confundăm“ . cu un fel de o- 
biect sacrosant, ne arată numai 
ce pot și trebuie să facă in
telectualii, profesorii, „mlnuito- 
rii cărților“ de la Băcia sau din 
alte părți. Sigur că nil trebuie 
să lipsească lucrările care vor
besc despre amenajarea și ex
ploatarea sistemelor, de irigații, 
creșterea albinelor și a viermi
lor de mătase, construcția so- 
lariilor, întreținerea livezilor și 
a viței de vie. ocupații larg răs- 
pîndite în partea locului, cu 
mari perspective de dezvoltare. 
Acestea constituie instrumente 
indispensabile de lucru din ce 
în ce mai solicitate. Insă, sub 
pretextul că se numesc biblio
teci sătești, nu se achiziționează 

regiei și putea trece cu atîta 
splendidă surdină pe planul doi 
— o scoate pe Sida în evidență, 
dar numai, pentru a-i servi de 
suport iubitului și viitorului soț 
și mută de fapt întreaga acțiune 
în cealaltă familie, familia Hu- 
ber, unde elementele de trage
die greacă — divorțul părinți- 
copii, fratele ostracizat și chi
nuit, crima finală — se îmbină cu 
elementul social pregnant care 
depășește cu mult cadrul fami
liei, ilustrînd granița dintre două 
epoci : imperiul încremenit în 

singele rece al atrocității sale și 
generația pașoptistă, revoluțio
nară. adică lumea modernă care 
se trezește la viață. Filmul lui 
Veroiu este însă impur. El vrea 
foarte multe lucruri aici, minat 
de logica demonstrației, de dra
gul căreia nu poate renunța la 
unele direcții pentru a le face 
pe cele esențiale mai clare. Că
lugărița Aegidia (ce rol uimitor 
creionează Irina Petrescu din 
două fugare apariții !) face fllo- 
sofie existențialistă, un abur tul
bure și determinist plutește pe 
drama iubirii damnate dintre 
Sida și tinărul Huber, lumea a- 
ceea de mijloc de secol ardelean 
este dealtfel excelent trezită din 
uitare, grupul de revoluționari 
din jurul lui Huber (luliu Bor- 
da — cel mai bun rol in cinema 
al lui Ovldiu luliu Moldovan) 
are la rîndu-i fixitatea unei ast
fel de obsesii, superioare, șl a- 
ceste obsesii tangente, riscă une
ori să tulbure echilibrul filmu
lui, cu atît mai mult cu cit 
Veroiu nu poate renunța nici de 

și unele lucrări de nivel mediu 
destinate muncitorilor din con
strucții, minerit. metalurgie, 
foarte numeroși in satele amin
tite. Iată cum apare o altă ba
rieră artificială, o „superstiție“ 
pe care realitatea a lăsat-o de 
mult in urmă, fiindcă biblioteca 
nu este „sătpască“ ci a oameni
lor, a nevoilor lor, corespunză
toare și ele profesiilor ce apar. 
Lipsesc, de asemenea, nejustifi
cat. opere ideologice, politice și 
istorice căutate cu insistență de 
cititori. (Ne referim, printre al
tele. la volumul „Frontul plu
garilor“ Organizație întemeiată 
de eminentul, om politic și de 
stat dr. Petru Groza, care există 
doar intr-un singur exemplar — 
la Băcia — satul său de baștină 
— iar in alte comune apropiate 
lipsește cu desăvirșiro). In 
schimb, bibliotecile iți oferă cu 
dărnicie, o sumedenie de lucrări 
in cinci sau chiar 10 exemplare 
îngălbenite înainte de vreme, 
tratate academice peste care s-a 
așternut praful, dicționare și 
metodici interesante, dar care 
nu și-au găsit, deocamdată, citi
torii. In orice caz. concepția 
despre bibliotecă drept instru
ment și nu un depozit, fie și- 
prețios, trebuie înțeleasă mai 
realist, în spiritul unei mobili
tăți adecvate necesităților.

în concluzie : deși bibliotecile 
comunale sint bine înzestrate 
din punct de vedere calitativ, 
fondul activ, circulant, care ex
primă adevărata lor forță de 
penetrație, este destul de mo
dest datorită carențelor care se 
manifestă in domeniul aprovi
zionării, datorită considerării, în 
parte anacronice, a funcției bi
bliotecii. Din această cauză nu
mărul cititorilor și al cărților di
fuzate este încă mic, cu mult 
sub nivelul investițiilor mate
riale care se fac an de an, și 
nu pentru că mediul sătesc ar fi 
refractar cărții. Problema este 
ce fel de carte și ce forme de 
colecții. dicționare, manuale 
etc, solicită nevoile reale ale 
satului, profilul locuitorilor săi.

AL. BALGRADEAN

data aceasta la cîteva din „este- 
tismele" lui superintelectuale ca
re sint, mă rog, ale lui, dar după 
părerea noastră capodopera o 
va da atunci cind va renunța 
definitiv la ele. Nimic mai fru
mos decit felul în care un autor 
atît de orgolios ca Veroiu a în
țeles să facă de fapt un film „de 
actori“. Lui ii trebuia o ga
lerie de portrete încadrate în- 
tr-o viziune și se poate spune că 
toată lumea, in afară de cei doi 
actori principali, Maria Ploae 
(primul ei film, adevărat) și 
debutantul Andrei Finți, face 
figurație de excepție. Florina 
Cercel și Ion Caramitru, Mo- 
nica Ghiuță, extraordinară într-o 
singură secvență in care nu 
spune un cuvînt. Filmul posedă 
și două secvențe antologice. Sida 
discută cu călugărița Aegidia fi
losofic. Ultima descoperă că pe 
spatele unei icoane este de fapt 
o oglindă și în timp ce vorbește, 
o acoperă încet cu var. Chipurile 
celor două femei dispar încet in 
oglindă, pe rînd. fiecare detaliu, 
ultima geană, ultima șuviță de 
păr. Este tocmai momentul să a- 
mintim contribuția fundamen
tală la acest film a unui opera
tor strălucit, Călin Ghibu, care 
alături de semnatarul muzicii, 
Romeo Chelaru, imbracă „Din
colo de pod" în acele culori și 
sunete care-și răspund. într-o 
zbuciumată armonie. A doua 
secvență este finalul.

în planul din față tinărul Hu
ber, învins in aspirația spre un 
ideal superior, va tăia o juncă 
in fața obștei. treclndu-și exa
menul de mare meșter măcelar, 
în planul din spate, fratele său 
vitreg iși va ucide tatăl, pe bă- 
țrinul Huber (Mircea Albulescu) 
Și după ce tragedia se consumă 
in sunetele fanfarei de afară, 
intră Sida care se așază ' sflrșită 
pe scaunul vechi, de paralitică, 
al mamei moarte a ucigașului.

încă un Slavici, după „Moara 
cu noroc“ de demult, al lui Vic
tor Iliu, este adus pe ecran in
tr-o viziune personală, deosebit 
de interesantă.

smaranda jelescu

O MARE NOUTATE!
LOZUL PRIMĂ VERII!
In curind A. S. Loto-Pronosport pune în vinzare o emisiune 

speciolâ de loz în plic intitulată „Lozul primăverii".
1 500 000 lei se acordă suplimentar din fond special.
Peste 800 000 de ciștiguri in bani și autoturisme Skoda S 100.
Lozurile primăverii se pun in vinzare prin agențiile Loto- 

Pronosport și vînzătorii volanți.
Lozul primăverii - o emisiune specială cu mari șanse de 

ciștig I

r 

j

ROMÂNIA-FILM PREZINTĂ
O PRODUCȚIE A CASEI DE FILME TREI

PRIN CENUȘA IMPERIULUI
film realizat în studiourile

CENTRULUI DE PRODUCȚIE CINEMATOGRAFICĂ „BUCUREȘTI"

- Scenariul : ZAHARIA STANCIT 
după romanul „Jocul cu moartea"

Regia : ANDREI BLAIER 
Imaginea : DINU TĂNASE 
Muzica : RADU ȘERBAN 
Decoruri: NICOLAE EDULESCU 
Costume : HORIA POPESCU 
Montajul: MAGDA CHIȘE 
Sunetul: ing. FRANCISC KOOS 
BOGDAN CAVADIA

cu : 
GHEORGHE DINICÄ 
GABRIEL OSECIUC 
CORNEL COMAN 
ERNEST MAFTEI 
IRINA PETRESCU 
STEFAN SILEANU 
FERENCZ BENCZE 
JEAN REDER 
CAROL SINKA 
FLORINA CERCEL 
ELENA ALBU

MINISTERUL EDUCAȚIEI Șl ÎNVĂȚĂMÎNTULUI

INSTITUTUL DE ÎNVÂTĂMÎNT 
SUPERIOR PITEȘTI

ANUNȚĂ SCOATEREA LA CONCURS A URMĂTOARELOR POSTURI:
FACULTATEA DE 

SUBINGINERI 
Catedra de Automobile

— Conferențiar, disciplina Mo
toare. poziția 2.

— Șef lucrări, ■ disciplina Au
tomobile, poziția 3.

— Șef lucrări, disciplina Ex
ploatare auto și tehnica trans
porturilor, poziția 6.

— Șef lucrări, disciplinele 
Combustibili, lubrifianți, mate
riale speciale și Organizarea 
producției întreprinderilor auto, 
poziția 12.

— Șef lucrări, disciplina Me
canică, poziția 13.

— Șef lucrări, disciplina Re
zistența materialelor poziția 14.

— Șef lucrări, disciplinele Or
gane de mașini și Curs general 
de mașini, poziția 16.

— Asistent, disciplina Auto
mobile. poziția 19.

— Asistent, disciplina Motoa
re, poziția 20.

— Asistent, disciplina Mecani
ca teoretică, poziția 23.

— Asistent, disciplina Rezis
tența materialelor, poziția 24.

— Asistent, disciplina Organe 
de mașini, poziția 25.

— Asistent, disciplina Electro
tehnică, poziția 26.

— Asistent, disciplina Electro
tehnică, poziția 27.

— Asistent, disciplina Curs ge
neral de mașini, poziția 28.

Catedra de Tehnologia 
construcțiilor de mașini

— Profesor, disciplina Tehno
logia materialelor, poziția 2.

— Șef lucrări, disciplina Teh
nologia materialelor, poziția 5.

— Șef lucrări, disciplina De
sen tehnic, poziția 8.

— Șef lucrări, disciplinele Aș- 
chiere și scule așchietoare, Stan- 
țare și matrițare la rece, Orga
nizarea atelierelor, poziția 14.

— Șef lucrări, disciplina Or
ganizarea atelierelor, poziția 15.

— Asistent, disciplinele Teh
nologia materialelor și Desen 
tehnic, poziția 21

— Asistent, disciplinele Con
trol tehnic și Desen tehnic, po
ziția 26.

FACULTATEA DE 
ÎNVAȚĂMINT pedagogic

Catedra de științe sociale 
și filologie

— Conferențiar, disciplinele 
Literatura engleză și Limba en
gleză. poziția 3.

— Lector, disciplinele Filozo
fie și Istoria filozofiei, poziția 16. 
Catedra de matematică-fizică 

și chimie
— Conferențiar, disciplinele 

Optică și spectroscopie. Fizică 
atomică. Electricitate și electro
tehnică, poziția 2

Catedra de științe naturale, 
agricole și educație fizică

— Lector, disciplinele Atle
tism, Atletism specializare, Atle
tism campionatul R.S.R., pozi
ția 16.

— Lector, disciplinele Hand
bal. Handbal specializare, Volei 
specializare, Pregătire fizică 
secții fără profil, poziția 17.

— Lector, disciplinele Schi, Is
torie și organizare, Pregătite la 
secții fără profil, poziția 18.

★
Candidați! la concurs vor de

pune la Secretariatul rectoratu
lui Institutului de învățămînt 
superior Pitești, B-dul R.S.R. 
nr. 58, în termen de 30 de zile 
(pentru posturile de ntofesor, 
conferențiar, lector, șef de lu
crări) și de 15 zile (pentru cele 
de asistent) de la data publică
rii acestui anunț în Buletinul 
Oficial, cererea de înscriere la 
care vor anexa, în dublu exem
plar, actele și lucrările prevă
zute de Legea nr. 6 privind Sta
tutul personalului didactic din 
R.S.R. publicată în Buletinul 
Oficial partea I, nr. 33 din 13 
martie 1969 și de Instrucțiunile 
M.E.I. nr. 84 539/1969.

Pentru ocuparea posturilor de 
asistenți, candidați! vor depune 
și o adeverință din care să re
zultă că au efectuat stagiul le
gal după repartizare.

Concursul se va țin* la recto
ratul institutului in termen de 
60 zile (pentru posturile de pro
fesor, conferențiar, lector, șef dă 
lucrări) și dc 15 zile (pentru 
posturile de asistent) de la dată 
expirării termenului de în
scriere.
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partea președintelui 
Arabe Siriene, Hafez

Mulțumind pentru 
ce i-a fost adresat, 
Nicolae Ceaușescu a transmis, la 
rîndul său, președintelui Hafez 
El-Assad un cordial salut și 
cele mai bune urări de sănă
tate și fericire, de progres și 
prosperitate pentru poporul si
rian prieten.

în cadrul convorbirii oare a 
avut loc cu acest prilej a fost 
subliniată cu satisfacție evolu
ția pozitivă a relațiilor romând- 
siriene pe plan economic, teh- 
nico-științific și în alte domenii 
de activitate. Dc asemenea, au 
fost relevate bunele 
ții care se dezvoltă 
Partidul Comunist Român

Republicii 
El-Assad. 

mesajul 
tovarășul

rela- 
între

Și

Partidul 
list din 
mată hotărîrea 
acționa pentru 
continuare a acestor relații, 
multiple planuri, în 
reciproc al celor două popoare, 
al cauzei păcii și colaborării in
ternaționale.

în cursul convorbirii a fost 
subliniată, de asemenea, cu sa
tisfacție conlucrarea tot mai 
strînsă care se dezvoltă între 
România și Siria pe planul vie
ții internaționale. In acest con
text s-a acordat o atenție deo
sebită problemelor legate de 
instaurarea unei păci trainice 
și juste în Orientul Mijlociu. Cu 
acest prilej delegația siriană a 
apreciat poziția României pri
vind soluționarea pe cale paș
nică a conflictului din Orientul

ACOfhi
VIZITĂ

Secretarul executiv al Organi
zației Unității Africane, pe lin
gă Organizația Națiunilor Unite, 
Drammane Quattara, aflat în vi
zită în țara noastră la invitația 
conducerii Ministerului Afaceri
lor Externe, s-a întîlnit, în cursul 
zilei de joi, cu membri ai con
ducerilor Asociației de Drept 
Internațional și Relații Interna
ționale și Ligii române de prie
tenie cu popoarele din Asia și 
Africa și a vizitat Muzeul de 
istorie al Republicii Socialiste 
România.

Oaspetele a făcut, de aseme
nea, o vizită la Ministerul Afa
cerilor Externe și a participat 
Ia un dejun oferit în onoarea 
sa de Cornel Pacoste, adjunct ăl 
ministrului afacerilor externe.

CONSFĂTUIRE
In cadrul manifestărilor de 

pregătire a Congresului educa
ției politice și al culturii, la 
Muzeul de istorie a Partidului 
Comunist, a mișcării revoluțio
nare și democratice din 
nia s-a desfășurat, joi, 
sfătuire pe tema „Arta 
ratura peritru copii în 
sarcinilor actuale și de perspec
tivă ale organizației pionieri
lor“. La manifestare, care a fost 
organizată de Consiliul Național 
al Organizației Pionierilor și de 
Consiliul Culturii și Educației 
Socialiste, cu sprijinul pniunilor 
de creație, au participat nume
roși Scriitori, corripozitori, ac
tori. pionieri. Au fost eviden
țiate , căjLp și modalitățile prin 
care organizația pionierilor în
făptuiește indicațiile date de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
forumul tineretului, prevederile 
Programului partidului în do
meniul educării tinerei genera-

Româ- 
o con- 
și lite- 
lumina

CRONICA
U. T.

Ieri, a părăsit Capitala, în- 
dreptîndu-se spre Amster
dam. o delegație a Uniunii 
Tineretului Comunist, condu
să de tovarășul Constan
tin Faina, membru al Bi
roului Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Comunist, 
care va participa la lucrările 
Congresului organizației Ti
nerii în Partidul Muncii din 
Olanda.

Baas 
Siria.

Arab Socia- 
A fost expri- 

comună de a 
dezvoltarea în

Pe 
interesul

»

ții in spiritul muncii, al dra
gostei de patrie șl popor, al de
votamentului față de partid.

PRIMIRE
Joi după-amiază, tovarășul 

Ștefan Voitec, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, a primit 
pe Eduardo Varas Videla, am- 

• basadorul Republicii
București, în legătură 
rea sa definitivă din

FESTIVITĂȚI

Chile la 
cu pleca- 
România.

Nava școală „Mircea" a pără
sit joi dimineață portul Con
stanța, plecînd într-o cursă de 
instrucție în Marea Mediterană,

Mijlociu pe baza retragerii tru
pelor israeliene din teritoriile 
arabe ocupate in urma războiu
lui din 1967, a rezolvării proble
mei poporului palestinian în 
conformitate cu aspirațiile sale 
legitime — inclusiv prin cre
area unui stat palestinian 
pendent — a respectării 
pendenței și suveranității 
ror statelor din zonă.

Au fost abordate, de aseme
nea, o serie de aspecte ale dez
voltării conlucrării, româno-si- 
riene pentru soluționarea unor 
probleme ale vieții internațio
nale privind lichidarea subdez
voltării și instaurarea unei noi 
ordini economice și politice in
ternaționale.

Convorbirea s-a desfășurat 
într-o atmosferă de caldă pri
etenie și cordialitate.

inde- 
inde- 
tutu-

Oceanul Atlantic și Marea Cara
ibilor.

Cu acest prilej, echipajul na
vei va participa la festivitățile 
ocazionate de sărbătorirea bi
centenarului Statelor Unite ale 
Americii și va efectua vizite în 
unele porturi de pe itinerar.

EXPOZIȚIE
Prin intermediul unei expozi

ții soșite din Iugoslavia este pre
zentată publicului bucureștean, 
începînd de joi, arta muntene- 
greană din prima jumătate a se
colului al XX-lea.' Găzduită în 
sălile Ateneului Român, expo
ziția, prin cele peste 100 de lu
crări ale sale semnate de pic
tori și sculptori reprezentativi, 
diferiți ca temperament și lim
baj artistic, conturează cu cla
ritate momentele importante ce 
jalonează drumul artei munte- 
negrene din acest secol.

W7f-/>£ ȘANTIERELE DE INVESTIȚII

Munca tenteinic organizată, 
spiritul de ordine și discipli
nă de la fiecare punct de lu
cru de pe șantierul noii ca
pacități ce se construiește la 
Întreprinderea „Tinăra gar
dă" — iată pe scurt „cheia“ 
succeselor pe care le înre
gistrează dc la o lună la alta, 
harnicii constructori ai șan
tierului nr. 3. Printre frun
tași, la loc de. cinste se si
tuează tinerii din echipa con
dusă de utecistul Nicolae 
Panfiru in al cărei bilanț fi
gurează. in afară de realiza
rea la zi a sarcinilor prevă
zute, și prestarea a numeroase 
ore de munci patriotică, 
(fotografiile din stingă)

O imagine pe care nu am 
fi dorit s-o intilmm. Pe șan
tierul destinat dezvoltării În
treprinderii ..Relon" Panduri, 
zeci de constructori irosesc 
zilnic ore prețioase in aștep
tarea materialelor necesare, 
(fotografia de jos)

Foto : VASILE RANGA

CONSTRUCȚII
(Urmare din pag. 1)

despre care subinginerul Radu 
Fopescu, membru al comitetului 
U.T.C., ne spunea că sînt prin
tre cei mai buni tineri construc
tori din șantierul 3. Hotărîți să 
contribuie cit mai mult la înde
plinirea angajamentului asumat

de constructori, de a preda cu 
cel puțin o lună mai devreme 
întregul obiectiv, tinerii de pe 
acest șantier au efectuat sute 
de ore de muncă patriotică. 
Numai tinerii din echipa 
dusă de utecistul Nicolae 
țiru, au realizat în cadrul 
tor acțiuni, în ultimele 
săptămîni, 380 de ore.

con- 
Pan- 
aces- 
două

UN APEL AL 
CONSTRUCTORILOR: 
URGENTAT! LIVRAREA 

BETOANELOR I
Cu aceeași punctualitate vin 

la locurile lor de muncă, în 
fiecare dimineață și constructo-

rii de pe șantierul dezvoltării 
întreprinderii „Relon“ Panduri. 
Numai că aici el nu au asigu
rate toate condițiile de muncă 
necesare pentru executarea în 
ritmul prevăzut a lucrărilor sta
bilite. Este drept, ei și-au pro
pus, după cum ne spunea mai
strul Gheorghe Schenker să re
cupereze în acest trimestru res
tanțele din anul trecut. Dar or
ganizarea defectuoasă și frec
ventele goluri în aprovizionarea 
cu materiale, prefabricate și în 
mod deosebit cu beton, au făcut 
ca în primele două luni ale a- 
cestui an să se acumuleze noi 
restanțe. De grafice și programe 
de măsuri, constructorii nu duc 
lipsă. Ele se reînnoiesc și se 
completează lună de lună. Cel

mai recent grafic, întocmit cu 
citeva zile in urmă, prevede, din 
nou, aceleași măsuri, noi ter
mene ferme privind aprovizio
narea ritmică cu materiale. Din 
păcate, însă, și aceștea se dove
desc la fel de formale și inefi
ciente. Edificator este în acest 
sens faptul că, în loc să sporeas
că, cantitățile de beton sosite pe 
șantier sînt de ’a o zi la alta 
tot mai reduse. Dacă la 1 mar
tie, de bine, de rău, stația de be
toane a șantierului a livrat 24 
mc de beton din cei 117 mc 
prevăzuți, ieri s-au primit doar 
15 mc. Firesc, în aceste condiții 
oamenii — în cea mai mare 
parte specialiști de înaltă cali
ficare — mai mult stau decît 
lucrează, productivitatea muncii

este mult inferioară posibilită
ților și cerințelor impuse de 
respectarea termenului de pre
dare a noului obiectiv.

Intensificarea ritmului de lu
cru, înlăturarea de urgență a 
neajunsurilor din aprovizionare 
sînt cu atît mai necesare cu cît 
o bună parte din utilajele des
tinate noii capacități au și sosit 
pe șantier. O conlucrare mai 
strînsă între toți factorii care 
concură la realizarea acestui o- 
biectiv, o mai temeinică organi
zare a muncii in vederea folo
sirii integrale a timpului de 
lucru pot asigura recuperarea 
tuturor restanțelor și chiar de
vansarea punerii în funcțiune a 
unei părți din această capaci
tate.

„PRIETEN, COLEG, 
COLABORATOR“

La întreprinderea „Unirea“ 
din Cluj-Napoca peste 1 900 de 
muncitori, ingineri, tehnicieni 
sint cuprinși in inițiativa „Prie
ten, coleg, colaborator“. Tînă- 
rul venit nou în întreprindere 
este ajutat să cunoască locul 
de muncă, sarcinile de plan, 
să se integreze mai rdpede in 
colectiv. Familiarizarea cu 
munca, mașina, colectivitatea 
se face în grupuri mici, alcătu
ite dintr-un comunist cu bo
gată experiență, un membru 
a! comitetului U.T.C. și un mais
tru. La sfirșitul perioadei sta
bilite tînărul este supus unui 
test de verificare a cunoștințe
lor profesionale și politice, a 
modului în care a reușit să se 
integreze, să-și cunoască co
legii de muncă. Tot aici s-a 
lansat inițiativa „Ordinea și 
disciplina — premise ale rea
lizării și depășirii sarcinilor de 
plan“. Organizațiile U.T.C. e- 
vidențiate sint popularizate la 
„Gazeta de perete a utecistului“ 
(Radu Vida).

pective. în fiecare zi, după 
program, 50—60 de tineri devin 
sudori sau lăcătuși lucrînd la 
recuperarea materialelor. O par
te din fierul vechi a fost 
trimis oțelăriilor ; altele, care 
întrunesc cerințele de rezis
tență, se folosesc in acțiunea 
de autoutilare (prof. Vasile 
Măruță).

BRIGADA EDUCATIVA 
COMPLEXA

concrete pe nivele și camere, 
s-a declanșat întrecerea „Cămi
nul nostru — casa noastră“. Ti
nerii dovedesc spirit gospodă
resc și fantezie. Maria Tepei și 
Maria Borodi au adus ștergare 
multicolore ; Gheorghe Danci, 
Victor Pătrăuș, Vasile Pașca 
au făcut în timpul lor liber re
parațiile necesare. Cind primă
vara va poposi pe meleagurile 
Sighetului, în jurul căminului 
se vor planța zeci de tranda
firi. (Vasile Cozma).

Sportivitate pe terenuri, SPORfSPORT
dar și în tribune

INIȚIATIVA TINEREASCA

In preajma Combinatului 
lianți din Cîmpulung au 
mas de Ia un vechi șantier
schele și diferite materiale. 
Comitetul U.T.C. și-a propus să 
descongestioneze* locurile res-

Comitetul județean Constanța 
al U.T.C. a inițiat 
unor brigăzi 
popularizarea 
rea patriotică a tineretului, bri
găzi, din care fac parte comu
niști și uteciști, reprezentanți ai 
judecătoriei, procuraturii, mi
liției, direcției sanitare, In
spectoratului școlar județean etc. 
Printre temele discutate cu ti
nerii și cetățenii din comunele 
Topraisar, Cerchezu, Chirnogeni, 
Ciocîrlia etc., s-au aflat și cele 
privind sarcinile cincinalului a- 
firmării revoluției tehnico-știin- 
țifice, responsabilitatea familiei 
pentru creșterea și educarea co
piilor etc. (Lucian Cristea)

constituirea 
complexe pentru 
legilor și educa-

AU INTERVENIT OPERATIV

Gerul mare s-a abătut și a- 
supra comunei Vulturești, ju
dețul Vaslui. La C.A.P. conduc
tele pentru adăparea animale
lor au înghețat. Trebuia să se 
intervină urgent. 30 de tineri au 
luat vitele, le-au adăpat și le-au 

Elena 
Mioara 

și Con- 
Florea).

furajat. între aceștia : 
Florea, Ionel Vieru, 
Habău. Traian Geantău 
suela Oțel. (prof. Ioan

de 
ră-

300 DE TINERI IN CASA NOUA

La Sighetu Marmației s-a dat 
în folosință un cămin cu 300 de 
locuri pentru tinerii muncitori 
nefamiliști. A fost ales comitetul 
de cămin, s-au repartizat sarcini

SPATII SUBPĂMlNTENE

INVITAȚII PENTRU TINERE
In municipiul Pitești are loc 

o seamă de acțiuni in pregăti
rea Congresului educației poli
tice și al culturii. Pentru ti
nerele fete, comitetul municipal 
al U.T.C. a organizat, in cola
borare cu cinematograful „Da
cia“ ciclul de filme pe tema 
„Prezența femeii în viața po
litică și socială a țării“. S-au 
prezentat documentarele și scurt 
metrajele „Soarele ne luminea
ză pe toți deopotrivă“, „Cîntec 
de dragoste“, „Jurnalul Flori- 
Căi“, „Femina“. (Lucian Tudose).

(Urmare din pap. I)

sus se mai prăvăleau încă bul
gări.

Ne-am strecurat cu greu prin 
apa care creștea intr-una pină la 
locul accidentului. Un vagonetar 
fusese prins între armături. Ar
tificierul, ajutorul și încă doi 
gemeau sub greutatea pilonilor 
și a lăzilor cu exploziv. Atunci 
mi-am fracturat și eu ambele 
brafe incercind să opresc rosto
golul care pornise singur spre 
cei de jos. Prinsese viteză și 
cine știe cite victime nu făcea. 
Pină la urmă am reușit. A sosit 
și echipa de salvare... De aici 
nu mai știu nimic...

După această nenorocire in 
mulți a intrat spaima. Umblau 
prin galerii iepurește și li se 
părea că se surpă pretutindeni. 
Cițiva chiar și-au făcut lichida
rea. Erau fugari, zic eu. și lași. 
Mineritul e o muncă frumoasă 
dar, adevărat, și aspră.“

★
A trecut mult de la întâmpla

rea pe care acum, aici la Secto
rul Chiejd al Exploatării miniere 
Sărmășag. o evocă Vasile Pop, 
șeful secției nr. 4. Un om scund,, 
trecut de prima tinerețe, cu tâm
plele încărunțite parcă prea de
vreme, cu ochii înspăimintător 
de albaștri și luminoși. De două
zeci de ani a învățat să iubeas
că cerul, a învățat să iubească 
galeria cu noaptea ei de smoală, 
cu stelele ei de carbid, a învă
țat să iubească doar lignitul 
dintre toate măruntaiele pă- 
mintului, să-l scoată la lumină 
într-o ceremonie de o frumuse
țe austeră.

— Și totuși măcar o dată nu 
v-ați gindit că meseria de mi
ner e una dintre cele mai grele, 
că la fel de bine ați fi putut lu
cra intr-o fabrică, ori printre 
sonde, ori pe cimp, ori...

— Nu ! Tatăl meu a fost tot 
„băieș". Am Intrat in galerie la 
18 ani. Acum am 38, deci 20 de 
ani fără întrerupere. Nu cred 
că există muncă mai potrivită 
pentru mine. Greu ? Dacă soco
tim, greu e să duci și lingura 
la gură ! Doi din copiii mei sînt 
gata miine, poimâine să-mi ia 
locul. Cel mai mare este in anul 
IV la Liceul industrial minier 
din Petroșani, altul, la o școală 
profesională, tot minieră, ti
vul I...

— V-a(i pregătit așadar și 
ștafeta ?

— După cum se vede...
— Ciți copii aveți ?
— Patru. Cei doi băieți de 

care vă spuneam, o fată la 
Școala profesională de textile 
din Arad și încă unul care abia 
învață „copăcel“. Mi-e tare drag. 
El o să-mi fie sprijin la bătrî- 
nețe.

— Șeful sectorului m-a trimis 
la dv. Afirma că sinteți un bun 
cunoscător al tuturor „secrete
lor" din galerii.

— Cunosc mina, cum îmi cu
nosc satul și ograda* Un sfert 
din viață am trăit-o sub pămint. 
Jumătate din tinerii care-s an
gajați aici Și care au rămas — 
că mai sint și din ăia care după 
trei-patru zile își fac valiza — 
și și-au început meseria au foit 
ucenicii mei.

— Cind intrați in șut, in 
schimb, ce simțiți ?

— Ce simt ? De-i cerul albas
tru mă roade parcă o părere de 
rău, dar ajuns la orizont, la a- 
bataje, simt că-s in largul meu, 
in casa mea. M-am obișnuit atit 
de mult incit în concedii nu pot 
să nu vin de citeva ori in vizită 
la tovarășii mei.

— Evenimente deosebite, a- 
mintiri plăcute in acești două
zeci de ani ?

— Sint ele multe ! De pildă 
cind mi s-a înminat medalia de 
„Erou al Muncii Socialiste". 
Festivitatea s-a ținut aici la in
trare. Felicitări, flori, mai apoi 
o petrecere cu pălincă și muzi
că. Alta : acum cițiva ani, nu 

■știu precis cind, un tinăr din e- 
chipă — v-am spus, mie îmi 
place să lucrez cu tinerii — a 
adus înăuntru un aparat de ra
dio portativ. Nu mergea, l-am 
luat și l-am apropiat de con
ducta de aer. Toți eram curioși. 
In galerie s-au împrăștiat 
deodată sunetele muzicii. Țin 
minte, cîntau frații Petreuș. Nu 
auzise nimeni muzică in galerii. 
I-a cuprins pe toți o veselie... 
Simțeam că nu mai sintem sin
guri. Muzica venea de departe 
din alte lumi în lumea noastră, 
sub pămint la aproape 200 de 
metri. Ne-am șters cu toții pe 
miini și am ascultat. De emoție 
mi se înlăcrimau ochii. Auzi

d-ta sub pămint la 200 de me
tri s-asculți celerà... !

★
Loți, te aștept ! strigă cineva 

din vestiarul alăturat, șefului de 
echipă. Mai stai ?

— Vin acuși. Apoi spre mine : 
ne așteaptă mașina... Și în fa
milie este un obicei ; dacă nu 
ajungi acasă la cel mult o oră 
după terminarea lucrului, ne
vasta sau altcineva din familie 
vine intr-un suflet aici.

Dar, dacă rămineți aici, cu dra
gă inimă vă poftim in sat. Mai 
stăm și noi la un pahar de Vor
bă. Să știți că minerilor le 
place !...

★
După .discuția cu Vasile Pop 

am mers spre sat cu mașina 
minerilor. Păduri, munți cu vir- 
furi dezgolite susținind cerul, văi 
domoale, abrupte...

Nici urmă de așezare, totul 
parcă se retrase pe fundul unei 
mări. Aici, sus, soarele, cerul cu
rat. jos cețuri, liniște încă și 
somn. După vreo 30 de minute 
de coboTîre pe serpentine, mi
nute in care muntele de pe 
cealaltă parte mi se părea ireal 
de aproape, am zărit un turn 
alb de biserică, apoi casele „co
loniei" Chiejd. împrăștiate de o 
parte și de alta pe valea cu a- 
celași nume.

Intre imaginea minei și cea a 
localității situez destinul și isto
ria oamenilor și locurilor, rotun
dă ca o împlinire, materializată 
in ceea ce se cheamă creșterea 
nivelului de viață al satului.

Din 130 de familii cite are 
Chiejdul 100 sint de mineri. Mi
nerilor le place să ducă trai 
bun. Muncesc, dar și petrec.

Sint zile de sărbătoare cind 
flăcăii, fetele, bătrinii, cu mic și 
mare, se adună in mijlocul satu
lui pe dealul lui Scrinciob ajun- 
gind să vadă toate acoperișurile 
și girla și livezile și soarele gă- 
sindu-și oglinzile pe pămint și 
simt nevoia să ridà, să cinte, să 
încingă domoalele hore ardele
nești. Sînt frați atunci, ca întot
deauna, fie sub cerul pur. fie în 
întunericul presărat de stelele 
lămpilor cu carbid. Faptul că a- 
ceastă uriașă familie, acești oa
meni se văd oarecum neînsem
nat! printre miile de tone de 
lignit mă face să-i asemuiesc cu 
ființele care-și poartă universul 
in spate și riii sé inai Văd din 
cauza imensității lui.

SCHIMB DE EXPERIENȚA
Comitetul județean Vîlcea al 

U.T.C. a organizat în 
Stoilești 
periență 
metode 
și organizațiile 
vitatea cultural-educativă a 
tineretului“. Au luat parte 100 
de tineri, directori al căminelor 
culturale, filialele preluate de 
organizațiile U.T.C., responsabili 
cu activitatea culturală de la ni
velul orașelor și comunelor, ti
neri artiști amatori. (N. Dea- 
conu).

comuna 
de ex- 

Și 
de organele 

U.T.C. în acti- 
cultural-educativă

un schimb
cu tema „Forme 

folosite

Desfășurarea meciurilor din 
„16-imile" Cupei României 
permite, in general, concluzii și 
aprecieri îmbucurătoare. Echi
pele, fără să exceleze, au făcut 
dovada unei pregătiri corespun
zătoare perioadei actuale, și-aii 
disputat cu ambiție și elan șan
sa calificării, într-un climat de 
disciplină și sportivitate. Din 
păcate, în acest context pozitiv 
și-au făcut loc două atitudini 
deplasate, condamnabile, petre
cute pe stadionul Giulești și sta
dionul municipal din Satu Mu
re. In pofida măsurilor speciale 
de organizare luate de clubul 
Rapid, mulți spectatori au pă
truns în stadion, forțind intrările, 
bruscînd oamenii de ordine, pro- 
vocînd dezordine și 
merind tribunele și 
zite de scurgerea 
prima repriză a 
lor o tribună metalică, 
provizată, sub greutatea a circa 
150 de spectatori, a cedat, pră- 
bușindu-se, arbitrul fiind nevoit 
să oprească partida pentru a 
se restabili ordinea. Desigur, 
principalii vinovați sînt specta
torii care, nesocotind normele de 
comportare în societate, au pă
truns fără bilet în stadion, dar 
nu poate fi absolvit de răspun
dere clubul Rapid, care refuză 
să înțeleagă, din pricina unor 
interese mărunte, că stadionul 
său nu are capacitatea necesară 
găzduirii jocurilor ce stârnesc un 
mare interes. Hotărîrea luată de 
a se interzice organizarea de me
ciuri cu miză mare pe stadionul 
din Giulești este binevenită.

La fel de neplăcut a fost și 
incidentul de la Satu Mare, unde 
un spectator aflat în stare de e- 
brietate a aruncat o sticlă pe 
teren. Organele de ordine l-au

supraaglo- 
așa șubre- 
anilor. In 
prelungiri- 

im-

depistat prompt și l-au amendat 
contravențional cu suma de 500 
de lei. Președintele clubului 
Olimpia, Mircea Lupan, ne-a 
informat ieri, intr-o convorbire 
telefonică, că spectatorul se nu
mește Ioan Neagu, domiciliat în 
orașul Cărei, str. 
Bloc 5, ' '
tură la 
goane, 
ganele 
ceeași 
spectatori care au avut posibi
litatea să-l împiedice pe 
taș" să tirunce sticla, dar 
intervenit.

Cluburile și asociațiile 
tive. luind cunoștință de 
nedorite incidente, trebuie 
se preocupe 
pină acum de găsirea unor for
me eficace de educare a spec
tatorilor. de prevenire a unor ac
te de dezordine și indisciplină.

Piața 1 Mai, 
ap. 1, de profesie șef de 
sectorul de revizie va- 
stația C.F.R. Cărei. Or- 
de miliție au aplicat a- 
sancțiune și altor doi

„făp- 
nu au

spor- 
aceste 

să 
mai mult decit

D. V.

® TURNEUL INTERNA
ȚIONAL I)E TENIS de la 
North Little Rock 
sas) a continuat cu 
rea primelor partide 
timile de finală ale 
de simplu bărbați. Jucătorul 
român Ilie Năstase l-a întâl
nit pe americanul John An- 
drews. în fața căruia a cîș- 
tigat cu 6—1, 6—4.

• TURNEUL DF. IIOCIIEI 
PE GHEAȚA pentru „Cupa 
federației“, desfășurat în Ca
pitală, s-a încheiat aseară la 
patinoarul „23 August“ cu 
meciul dintre selecționata di
vizionară română și formația 
Legia Varșovia. Victoria a 
revenit cu scorul de 6—2 
(1—1, 2—1, 3—0) hocheiștilor 
români care s-au situat pe 
primul loc în clasament cu 
7 puncte, urmați de selecțio
nata de tineret a Cehoslova
ciei — 4 puncte șl Legia Var
șovia 1 punct.

• LA BERLIN a început 
un concurs internațional de 
patinaj »-viteză, la care parti
cipă 36 de concurenți din

(Arkan- 
disputa- 
din op- 

probei

șapte țări : Austria, R. F. 
Germania, Olanda, • Polonia, 
România, Ungaria 
Germană.

Proba masculină 
a fost cîștigată de 
Jan Joswik cu i 
41 ’32/100. Clasat pe locul doi, 
patinatorul român Vasile 
Coros a stabilit un nou re
cord național, cu performan
ța de 41”96/100.

o PROBA DE SKEET din 
cadrul concursului de tir de 
la Havana la care participă 
trăgători fruntași din Cuba 
și România, a revenit spor
tivului cubanez Roberto Cas- 
triilo, cu 195 puncte, urmat 
de Scrvilio Torrez — 193 punc
te, Gheorghe Sencovici și 
Rubej Vega 192 puncte, Da
niel Hernandez și Ignacio 
Huguet 190 puncte, Daniel 
Buduru 187 puncte.

O FINALA „CUPEI CU
PELOR“ lâ baschet mascu
lin se va disputa Ia actuala 
ediție între echipa italiană 
Cinzano Milano și formația 
franceză Aspo Tours.

și R. D.

de 500 m 
! polonezul 
timpul de

FOTBAL : PROGRAMUL 
RETURULUI DIVIZIEI A

ETAPA A 18-A, duminică 7 
martie : Olimpia Satu Mare — 
Rapid (0—0), „U“ Cluj-Napoca — 
Sp. studențesc (0—1), U.T.A. — 
F.C. Argeș (0-2). A.S.A. Tg. Mu
reș — Jiul (3—2), Poli. Timișoara 
— S.B. Bacău (0—2). Poli. Iași — 
Universitatea Craiova (0—2), F.C. 
Constanța — F.C Bihor (1—2). 
Dinamo — C.F.R. Cluj-Napoca 
(1—3), Steaua — F.C.M. Reșița 
(1-2).

ETAPA A 19-A, duminică 14 
martie : Universitatea Craiova — 
„U“ Cluj-Napoca (0—1), F.C. Ar
geș — F.C. Constanța (0—1), 
Steaua — Rapid (0—0), Dinamo — 
Sp. studențesc (0—1), C.F.R. Cluj- 
Napoca — Poli. Timișoara (2—2), 
Jiul — Olimpia Satu Mare (2—2), 
S.C. Bacău 
F.C.M. Reșița 
reș (0—4), F.C. Bihor — Poli. 
(1-4).

U.T.A. (0-3),
A.S.A. Tg. Mu

lași

Pentru mărțișor,
’ un radioreceptor 1

Magazinele de specialitate ale co
merțului de stat vă recomandă ra
dioreceptoarele portabile : CORA, 
ZEFIR, PESCĂRUȘ, ALFA, COSMOS, 
ALBATROS, JUPITER, GLORIA, PRE- 

. DEAL. Prețul radioreceptoarelor por
tabile este între 345-1 220 lei.

AUDIJIE PERFECTĂ - SELECTIVI
TATE - ESTETICE -COMODE

5
J

aprilie : Sp. studențesc — Steaua 
(0—4), Rapid — Dinamo (1—3), 
Jiul — Poli. Timișoara (1—3), F.C. 
Bihor — F.C.M. Reșița (0—1), F.C. 
Constanța — S.C. Bacău (1—2), 
„U“ Cluj-Napoca — C.F.R. Cluj- 
Napoca (0—0), Olimpia Satu Mare 
— Poli. Iași (2—2), F.C. Argeș — 
A.S.A. Tg. Mureș (0—0), Univer
sitatea Craiova — U.T.A. (0—0).

28

ETAPA A 20-A, miercuri 
n.artie : A.S.A. Tg. Mureș — 
namo (2—3), Poli. Timișoara 
Poli. Iași (0—2), Sp. studențesc — 
F.C. Bihor (0—2). F.C.M. Reșița — 
Jiul (0—2), Rapid — Universitatea 
Cralova (0—3), „U“ Cluj-Napoca — 
F.C. Argeș (1—3), F.C. Constanța
— Steaua (1—2), Olimpia Satu 
Mare — S.C. Bacău (0—0), U.T.A.
— C.F.R. Cluj-Napoca (0—1).

17 
Di-

ETAPA A 21-A, duminică 28 
martie î Jiul — S.C. Bacău (0—3), 
Steaua — A.S.A. Tg Mureș (1—1), 
Poli. Timișoara — ,JJ“ Cluj-Na
poca (0—6), Universitatea Craiova 
— Sp. studențesc (1—1), U.T.A. — 
F.C. Constanța (3—4), Dinamo — 
Olimpia Satu Mare (1—2), C.F.R. 
Cluj-Napoca — Rapid (0—3), F.C. 
Bihor — F.C. Argeș (0—0), Poli. 
Iași — F.C.M. Reșița (0—4).

31ETAPA A 22-A, miercuri 
martie : ojimpia Satu . Mare 
Universitatea Craiova (1—3), 
pid — U.T.A. (0—2), Jiul — 
namo (0—5), F.C. Constanța 
F.C.M. Reșița (0—1), A.S.A. 
Mureș — C.F.R. Cluj-Napoca 
(2—0), F.C. Argeș — Steaua (1—1), 
„U“ Cluj-Napcca — Poli. Iași 
(1—2), Sp. studențesc — Poli. Ti
mișoara (1—2), S.C. Bacău — F.C. 
Bihor (3—1).

C.F.R.

Ra- 
Dl-

Tg.

ETAPA A 23-A, duminică 18 
aprlle : F.C.M. Reșița — F.C. Ar
geș (2—2) S.C. Bacău — A.S.A. 
Tg. Mureș (0—2), U.T.A. — Olim
pia Satu Mare (0—2), F.C. Bihor 
— Rapid (0—2), Dinamo — F.C. 
Constanța (1-0). C.F.R. Cluj-Na
poca — Jiul (0—1) Poli Timișoa
ra — Universitatea Craiova (1—1), 
Steaua — „U“ Cluj-Napoca (2—1), 
Poli. Iași — Sp. studențesc (1—3).

ETAPA A 24-A, duminică 25

ETAPA A 25-A, miercuri 
aprilie : „u“ Cluj-Napoca
U.T.A. (2—1), Sp. studențesc 
C.F.R. Cluj-Napoca (0—1), 7._.
Constanța — Poli. Timișoara (1—4), 
F.C.M. Reșița — Dinamo (0—4), 
S.C. Bacău — Steaua (0—3), Rapid
— F.C. Argeș (0—1), Universitatea 
Craiova — F.C. Bihor (0—1), A.S.A. 
Tg. Mureș — Olimpia Satu Mare 
(0—2), Poli. Iași — Jiul (1—1).

ETAPA A 26-A, duminică 2 
mai : C.F.R. Cluj-Napoca — F.C. 
Constanța (0—2), Dinamo — Uni
versitatea Craiova (2—1), U.T.A.
— F.C.M. Reșița (1—1), Steaua —
Jiul (1—0), Olimpia Satu Mare — 
Sp. studențesc (0—5), A.S.A. Tg. 
’----- Bihor (1—3), Poli.

Rapid (0—1), S.C. 
Cluj-Napoca (1—0),

F.C.

șlța (0—1), U.T.A. - Jiul (0—2), 
Steaua — Dinamo (3—3), Sp. stu
dențesc — Rapid (0—2), F.C. Ar
geș — C.F.R. Cluj-Napoca (1—1).

ETAPA A 30-A, miercuri 26 
mai : Universitatea Craiova — 
Jiul (1—3), Rapid — „U“ Cluj- 
Napoca (0—2), F.C. Bihor — U.T.A. 
(0-2),' ~ ■ 
Reșița 
Argeș 
(0-2), 
limpla 
mișoara — Steaua’ (2—4), A.S.A. 
Tg. Mureș — F.C. Constanța (0—2).

ETAPA A 31-A, duminică 30 
mai : F.C. Constanța — Sp. stu
dențesc (0—1), Olimpia Satu Mare 
— Poli. Timișoara (0—3), F.C.M. 
Reșița — Rapid (3—2). Jiul — „U" 
Cluj-Napoca (0—0), Steaua — - - 
Bihor (2—3), ~ 1_____
(0—1), C.F.R. Cluj-Napoca —___
Bacău (0—1), A.S.A. Tg. Mureș —

F.C. Argeș —

Sp. studențesc — F.C.M. 
(0—2), S.C. Bacău — F.C. 

(0—2), Poli. Iași — Dinamo 
C.F.R Cluj-Napoca — O- 
Satu Mare (0—2), Poli. Ti- 

Steaua (2—4),

F.C.
Dinamo — U.T.A.

S.C.

F.CMureș — 
Timișoara
Bacău — „U“ Cluj-Napoca (1- 
F.C. Argeș — Poli. Iași (0—4).

ETAPA A
F.C.M. Reșița 
(0—2), U.T.A.
Rapid — Poli. Iași (1—4),
Cluj-Napoca — Dinamo (2—4), F.C’.
Bihor — C.F.R Cluj-Napoca (0—0), 
Sp. studențesc — S.C. Bacău 
(1—2), Jiul — F.C. Constanța 
(0—1), Universitatea Craiova 
A.S.A. Tg.
Satu Mare

27-A, joi 6 mai :
Poli. Timișoara 

■ Steaua (0—8), 
■ " - „U“

Mureș (0—1), Olimpia 
— F.C. Argeș (1—2).

A 28-A, duminică 16 
lași — U.T.A. (0—3), 

Mureș — Rapid (0—3),

ETAPA
mai : Poli.
A.S.A. Tg.
C.F.R. Cluj-Napoca — Universita
tea Craiova (1—3), F.C. Argeș —

Con- 
(0-0), 
(4-0), 
(0-2), 
Mare

Sp. studențesc (0—1), F.C. 
stanța — „U“ Cluj-Napoca 
Dinamo — Poli. Timișoara 
F.C.M. Reșița — S.C. Bacău 
Steaua — 
(2—0), Jiul

Olimpia Satu
— F.C. Bihor (0—3).

ETAPA
mai : poli. ____ ,____ ___ ___
hor (1—1), S.C. Bacău — Poli. Iași 
(0—1), „U“ Cluj-Napoca — A.S.A. 
Tg. Mureș (1—3), Universitatea 
Cralova — F.C. Constanța (0—1), 
Olimpia Satu Mare — F.C.M. Re-

A 28-A, duminică 23 
Timișoara — F.C. Bi-

Poli. Iași (0—3), r ■ 
Universitatea Crălova (0—4)“.

ETAPA A ____,
iunie : Poli. Iași — 
Napoca (1—1), S.C. 
namo (0—2), U.T.A1 .. ..
mișoara (0—3), Rapid — F.C. Con
stanța (0—0), „U“ Cluj-Napoca — 
F.C.M. Reșița (0—1), Universita
tea Craiova — Steaua (0—1), F.C. 
Bihor — Olimpia Satu Mare (0—1), 
F.C. Argeș — Jiul (1—4), Sp. stu
dențesc — A.S.A. Tg. Mureș (0—2).

ETAPA A 33-A, miercuri 9 
iunie : F.C. Constanța — Olimpia 
Satu Mare (4—1), „U“ Cluj-Na
poca — F.C. Bihor (0—4), Dinamo
— F.C. Argeș (1—2), S.C. Bacău
— Universitatea Craiova (0—3), 
U.T.A. — Sp. studențesc (2—5), 
F.C.M. Reșița — C.F.R. Cluj-Na
poca (0—2), Jiul - Rapid (1-3), 
Poli. Timișoara — A.S.A. Tg. Mu
reș (0—1), Stfeaua — Pòli. lași 
(0-2).

32-A, duminică 6
C.F.R. Cluj- 

Bacău — Di- 
— Poli. Ti-

ETAPA A 34-A, duminică 13 
iunie : Rapid — S.C. Bacău (1—4), 
A.S.A. Tg. Mureș — U.T.A. (0—2), 
Sp. studențesc — Jiul (1—7), O- 
limpia Satu Mare — „U“ Cluj- 
Napoca (0-6), F.C. Bihor - Di
namo (1—3). Poli. Iași — F.C. 
Constanța (0—4), C.F.R. Cluj-Na
poca — Steaua (0—3), Universita
tea Craiova — F.C.M. Reșița (0—3), 
F.C. Argeș — Poli. Timișoara 
(0-2).

în paranteză — rezultatele din sizcnu: iii.....”
se va Întrerupe In perioada 17—28 martie, in vederea pregătirilor 
pentru meciul retur România — Franța, din preliminariile J.O., pro
gramat miercuri 24 martie. Apoi, divizionarele vor avea o pauză de 
aproape trei săptămîni, Intre 31 martie șl 18 aprilie, cind sînt pro
gramate partidele tur și retur România — Olanda, tot in prelimi
nariile J.O. Respectiv, primul joc va avea loc in deplasare, marți 
6 aprilie, Iar returul, in Capitală, miercuri 14 aprilie.

sezonul de toamnă. Campionatul



CU PRILEJUL CELUI DE AL XXV-LEA
CONGRES AL P.C.U.S.

înfăptuirea dezarmării.
■t

întilnire prietenească

în primul rînd a dezarmării 
nucleare, una din problemele

La Moscova a avut loc, joi. o 
întilnire a conducătorilor dele
gațiilor unor partide comuniste 
și muncitorești din țări socia
liste. participante la lucrările 
Congresului al XXV-lea al
P.C.Ù.S.. cu Leonid Brejnev, se
cretar general al C.C. al
P.C.U.S.. membri și membri 
șupleanți_ai Biroului Politic al 

secretari aiC.C. al P.C.U.S., 
C.C. al P.C U.S.

La întilnire 
tovarășii : Todor 
secretar al

au luat parte
Jivkov, prim- 

C.C. al Parti-

dului Comunist Bulgar, 
tav ' Husak, 
ral
Comunist din Cehoslovacia, Fi
del Castro. prim-secretar al 
C.C. al Partidului Comunist din 
Cuba, Erich Honecker, prim- 
secretar al C.C. al Partidului 
Socialist Unit din Germania, 
Jumjaaghiin _ Țedenbal. prim- 
secretar 
Popular 
Edward 
al C.C.
resc

Gus- 
secretar gene

si C.C. al Partidului

din
Țedenbal.

al C.C. al Partidului 
Revoluționar Mongol, 

Gierek, prim-secretar 
al Partidului Muncito- 

Unit Polonez, Nicolae

Spectacol

Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
Janos Kadar, prim-secretar al 

Partidului Muncitoresc 
Ungar, Le Duan, prim
ai C.C. al Partidului 
Muncesc din Vietnam,

C.C. al
Socialist 
secretar 
Celor ce
Stane Dolanț, secretar al Co
mitetului Executiv al Prezidiu
lui C.C. al Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia.

Intilnirea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială, fră
țească.

Evoluția ascendentă a raporturilor 
de conlucrare pe multiple planuri

intre România și Franța

Manifestații 
studențești 
la Madrid

în cinstea delegaților 
și oaspeților de peste hotare

Cu prilejul Congresului al 
XXV-lea al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice. în 
seara zilei de 4 martie, ia Pala
tul Congreselor din Kremlin, in 
cinstea delegaților și oaspeților 
de peste hotare a fost oferit un 
spectacol la oare și-au dat con
cursul cunoscute ansambluri de

cintece și dansuri, alte colective 
artistice și soliști din Moscova 
și din republicile unionale so
vietice.

La spectacol au asistat Lponid 
Brejnev, Nikolai Podgornîi, 
Aleksci Kosighin, alți conducă
tori sovietici.

în sală, alături de alți oaspeți, 
se afla delegația Partidului Co-

to- 
se- 

Co-

munist Român, condusă de 
varășul Nicolae Ceaușescu, 
cretar general al Partidului 
munist Român.

Apariția conducătorilor sovie
tici și a șefilor delegațiilor de 
partid de peste hotare a fost 
salutată cu puternice aplauze 
de cei prezenți în sală.

La Paris au început joi lu
crările celei de-a VlI-a sesiuni 
a Comisiei mixte guvernamen
tale rofnâno-franceze de coope-* 
rare economică, științifică și 
tehnică.

Cei doi copreședinți ai comi
siei — Gheorghe Rădulescu, 
viceprim-ministru al guvernu
lui, și Raymond Barre, minis
trul cornerțului exterior — au 
evidențiat dorința părților dea 
acționa în continuare în spiri
tul declarațiilor româno-fran
ceze din 1968 și 1970 și de a 
amplifica relațiile bilaterale pe 
baza condițiilor favorabile cre
ate de vizita in Franța a pre
ședintelui Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu. 
Comisia a examinat stadiul in-

Premierul francez l-a primit pe conducătorul dele
gației țării noastre la sesiunea Comisiei mixte 
guvernamentale româno-franceze de cooperare 

economică, științifică și tehnică

j
deplinirii programului de acți- 

prevăzut la 
și activita- 

comitetele și 
specialitate, 
asupra mă-

uni de cooperare 
sesiunea anterioară 
tea desfășurată de 
grupele mixte de 
Comisia a convenit 
surilor necesare pentru extin
derea relațiilor comerciale, dez
voltarea cooperării industriale și 
tehnico-științifice in domeniile 
construcțiilor de autovehicul?, 
aviației, electronicii și tehnicii 
de calcul. Totodată, au fost fi
nalizate noi căi și mijloace de 
conlucrare reciproc avantajoasă 
In domenii ca siderurgia, chi
mia, industria ușoară și agri
cultura. Comisia a apreciat, de 
asemenea, că există reale posi
bilități de colaborare pe terțe 
piețe.

Lucrările zilei de ieri
La Moscova „au continuat joi 

lucrările Congresului al XXV-lea 
al Partidului Comunist al Uniu-

nii Sovietice. Delegații la Con
gres au trecut la examinarea 
punctului următor de pe ordi-

nea de zi — alegerea organelor 
centrale ale partidului — infor
mează agenția TASS.

Reuniunea pregătitoare a Conferinței O.N.U.
asupra dreptului mării

4

La New York au în
ceput lucrările reuniunii 
pregătitoare a „Grupului 
celor 77“ pentru cea de-a 
treia Conferință a O.N.U. 
asupra dreptului mării, 
care se va deschide la 15 
martie.

prima sa ședință. „Grupul 
77“ a stabilit, intre altele.

• LA SEDIUL LIGII ARABE 
s-a anunțat că Irakul cere aces
tei organizații ca. pe ordinea de 
zi a apropiatei reuniuni a Con
siliului ministerial, să se înscrie 
și convocarea unei întilniri la 
nivel inalt a ligii, precum și 
pregătirea ordinii de zi a aces
teia.

Consiliul ministerial al Ligii 
Arabe urmează să se reunească, 
la 15 martie, la nivelul miniștri
lor afacerilor externe.

Primul ministru al Franței, 
Jacques Chirac, l-a primit joi 
pe Gheorghe Rădulescu, vice- 
prim-ministru al guvernului, 
care conduce delegația țării 
noastre la cea de-a VTI-a se
siune a Comisiei' mixte guver
namentale româno-franceze de 
cooperare economică, științifică 
și tehnică.

în cursul convorbirii care a 
avut loc cu acest prilej, au fost 
abordate unele aspecte ale re
lațiilor dintre România și Fran
ța. cu deosebire problemele dez
voltării economice.

Evocind cu plăcere vizita ofi
cială întreprinsă în țara noas
tră, în vara anului trecut, și 
convorbirile avute cu președin
tele Nicolae Ceaușescu. primul 
ministru francez a subliniat fap-

tul că ele au constituit un nou 
și puternic impuls pentru extin
derea raporturilor de colaborare 
și cooperare pe multiple 
nuri și a apreciat că 
bilaterale vor cunoaște 
ție ascendentă.

La întrevedere, care 
fășurat într-o atmosferă cordi-' 
ală, a participat Raymond Bar
re. ministrul comerțului exte
rior.

în aceeași zi, președintele 
părții române în comisia mixtă 
a avut convorbiri cu Jean-Pierre 
Fourcade, ministrul economiei 
și finanțelor, și cu o delegație 
a Consiliului națjonal al patro
natului francez, condusă de 
Georges Villiers, președinte de 
onoare al consiliului.

pla- 
relațiile 

o evolu-

s-a des-

majore ale vieții internaționale
CUVINTUL ȘEFULUI DELEGAȚIEI ROMÂNIEI IN ȘEQINTA PLENARA 

A CONFERINȚEI COMITETULUI DE DEZARMARE

după-amiază a avut Ioc o 
ședință plenară a Confe- 
Comitetului de dezarmare.

în 
celor 
pe baza deciziei luate la Con
ferința ministerială de la Ma
nila, să invite România si Malta, 
ca state membre ale acestui 
grup care acționează ca for de 
lucru in cadrul Conferinței 
O.N.U. .asupra dreptului mării.

Evidențiind contribuția Româ
niei la lucrările pregătitoare ale 
Conferinței dreptului mării, 
strinsa sa cooperare și solidari
tate cu țările in curs de dezvol
tare in cadrul sesiunilor de la

Caracas (1974) și Geneva (1975) 
ale acestei conferințe, numeroși 
vorbitori, intre care reprezen
tanții Tunisiei (președintele 
„Grupului celor 77“). Perului. 
Ecuadorului. Senegalului și Co
lumbiei au salutat călduros pri
mirea României în „Grupul ce
lor 77“ în vederea pregătirii 
Conferinței dreptului 'mării.

Mulțumind pentru cuvintele 
de salut adresate de aceste de
legații, reprezentantul român. 
Dumitru Ceau.șu. a arătat că 
România socialistă, tară in curs 
de dezvoltare, este hotărîtă să-și 
aducă întreaga contribuție, in 
spirit de colaborare și solidari
tate cu țările in curs de dezvol
tare. la promovarea și apărarea 
intereselor comune ale acestora, 
în cadrul Conferinței O.N.U. a- 
supra dreptului mării.

iliii jȘriie socialiste
Aparatele de sudură 

fulgeră ici și colo. 
Zgomotul motoarelor 
mașinilor-unelte domi
nă hala. O bucată u- 
riașă de fier este mo
delată cu repeziciune 

o 
gi- 
ac- 
Mă 
ha-

CONGRESUL P. S. ITALIAN
Raportul prezentat de Francesco de Martino

și indeminare de 
preșă hidraulică 
gant de 6 000 tone, 
ționată automat, 
găsesc într-una din 
Iele uzinei de mașini 
grele „Ryongsong“, 
care deține un loc a- 
parte in peisajul in
dustrial al orașului 
Hamhîn, din Republi
ca Populară 
erată 
mod 
Prima 
sată _____ .
tovarășul Kim 
Sung,

«n pas dorința mea de 
a cunoaște mai mult 
despre această în
treprindere. „Imediat 
după eliberare a fost 
trimis aici singurul 
inginer specialist in 
construcții de mașini 
existent in nordul Co
reei, cu 
de a se 
crearea 
prinderi

scopul precis 
ocupa de 

unei intre- 
noi. oemai-

muncea cu o aseme
nea invers—«are, incit 
a fost necesară o ho
tărîre a comitetului 
orășenesc de 
care interzicea 
exces“.

Ne oprim în 
unui utilaj care 
impresionează prin di
mensiunile sale ne
obișnuite. Kim Miong 
Sung mi-a explicat : 
„Mașina de alezat de 
opt metri și presa de 
3 000 tone au fost rea-

partid 
orice

fa|a 
te

Raportul prezentat de secre
tarul general al P.S.I.. Fran- 
cesco de Martino, in prima zi a 
Congresului socialiștilor' italieni 
s-a referit, pe larg, la criza pe 
care o traversează in prezent 
Italia și care cuprinde toate do
meniile de activitate. Francesco 
de Martino a arătat că singura 
alternativă pentru a se ieși din 
această criză o reprezintă un 
guvern de stingă, a cărui alcă-

Principalele formații politice 
italiene privesc favorabil propu
nerea lansată de președintele 
Partidului republican, Ugo La 
Malfa, privind crearea unei plat
forme comune care să angajeze 
toate forțele politice din țară, 
inclusiv Partidul Comunist. „Co
muniștii au primit apelul pre
ședintelui P.R.I. cu un mare 
sens de responsabilitate — ara
tă intr-un articol publicat în 
ziarul L’Unita, Gererdo Chiăro- 
monte, membru al Direcțiunii 
P.C.I., secretar al C.C. al P.C.I. 
„Gravitatea situației din țară — 
se subliniază in continuare în 
articol — ne face să sperăm că 
inițiativa liderului P.R.I. poate 
să fie tradusă in fapt cu rapidi
tate și succes“. „Un acord poli
tic intre forțele democratice, cel 
puțin in legătură cu unele punc
te, trebuie să contribuie, intr-o 
situație' excepțională, ca cea ac
tuală, la mar buna funcționare 
a Parlamentului, la corectarea 
în mod just a unor decizii gu
vernamentale și la aprobarea în 
mod rapid a unor legi și orien
tări de politică economică“. Pre
sa italiană relevă că La Malfa 
vă iniția contactele sale după 
încheierea Congresului P.S.I.

tuire trebuie să coincidă, în 
mod obligatoriu, cu o incercare 
de evoluție treptată spre socia
lism. El a precizat insă că „e- 
xistă dificultăți. în ceea ce pri
vește realizarea unui asemenea 
obiectiv“. Socialiștii, a-spus el, 
ar putea să facă parte și in vii
tor dirjtr un guvern de coaliție 
cu democrat-creștinii, avîndu-se 
în vedere fie o majoritate 
care Partidul Comunist să 
fie exclus apriori, 
binet alcătuit din 
creștini și Socialiști, 
a precizat că dacă
Creștină nu renunță la hege
monia pe care o exercită de a- 
proape 30 de ani. socialiștii vor 
trece la opoziție, ceea Ce va pro
voca căderea actualului guvern, 
dizolvarea Parlamentului și a- 
legeri generale anticipate.

O mare parte din raport s-a 
referit la caracterul noului ca
dru de dezvoltare ce trebuie 
imprimat țării, la reformele 
care trebuie înfăptuite în prin
cipalele domenii ale economiei, 
precum și in activitatea insti
tuțiilor statului.

în problemele vieții interna
ționale, raportul subliniază im
portanța unor acțiuni în favoa
rea destinderii, pentru depăși
rea politicii de blocuri, pentru 
întărirea păcii in lume.

în continuarea lucrărilor au 
luat cuvintul președintele P.S.I., 
Pjetro Nenni, Giacommo Man- 
cini și Livio Labor, membri ai 
Direcțiunii P.S.I., precum și nu
meroși alți militanți ai partidu
lui.

în numele comuniștilor 
lieni. Congresul a fost 
de Paolo Bufalini, membru 
Direcțiunii P.C.I., secretar 
C.C. al P.C.I.

din 
nu 
ca-fie un

democrat- 
De Martino 
Democrația

ita- 
salutat 

al 
al

Demo-
Coreeană. In 

firesc se naște 
întrebare adre- 
interlocutorului, 

Miong 
v, secretai- de 

partid la această mare 
unitate industrială ; 
„Ce vîrstă are între
prinderea ?“ Răspun
sul, in care se simte o 
ușoară notă de mîn- 
drie. răsună simplu : 
„Uzina este tînără. Ia 
fel de tînără ca și ce
lelalte 314 uzine și fa
brici ale orașului. Pe 
locul în care se inalță 
acum, a continuat Kim 
Miong Sung, exista 
înainte de eliberare o 
mică fabrică care pro
ducea unelte simple. 
Materia primă era a- 
dusă din Japonia pen
tru a fi prelucrată cu 
mina ieftină de lucru 
din Hamhîn. Acesta a 
fost trecutul. Hotarul 
dintre trecut și Pre
zent l-a constituit răz
boiul. In anii de res
triște ce au urmat a- 
gresiunii străine. în 
aceste locuri au căzut 
in medie trei bombe 
pe metru pătrat, 
locul unde 
bombele s-au 
adevărate 
pe unde 
forja cea 
război, se _ 
lacuri artificiale“, 
amintea 
Sung.

Pășesc
strunguri . _
lingă stive de metal 
ncprelucrat, pe lingă 
piese finisate așteptînd 
să fie asamblate. 
„Cum s-a născut a- 
ceastă uzină ?“ este 
întrebarea care vrea 
să împlinească cu încă

Pe 
au căzut 

născut 
lacuri. Cam 

se inalță 
nouă, după 
pescuia in 

............. își 
Kim Miong

pe lingă 
imense, pe

vgfrnema
VINERI, 5 MARTIE

HOTEL „PACIFIC“: Scala (ore
le 9,15; 11,3013,45^16; 18,15; 20,30),

(orele 9;
20.30) ;
13.30; 17, ... .
(orele 9,15; 11,30:
20.30) .

BANCHET PENTRU
Timpuri Noi (orele 9; 14,15; 13,30; 
15,45: 18: 20)

dragoste amară: Capitol 
(orele 9,30; 11,45; 14; 16; 18,15;
20.30) .

ZORRO: Patria (orele 9; 11,45; 
14,30; 17,15; 20.15): București (orele 
9; 11,45; 14,30; -
(orele 9: 11,45.............

DINCOLO DE POD:
(orele
20.30) ; 
13,30:

CEI 
vtar 
18,15; 
ți.1.5: ----------- ----- ----------

PATIMA: Buzești (orele 9; 11,15; 
13.30: 16; 18,15; 20.30); Moșilor
(orele 16: 18: 20)

CELE PE CARE LE-AM IUBIT: 
Lumina (orele 9: 11,15; 13.30; 16; 
18.15: 20.30)

UN CINTEC PE BROADWAY: 
Gloria (orele 9; 11.45; 14,30; 17,15; 
20); Volga (orele 9,30; 12,30; 16; 19).

MAJESTYC: 1
11,15; 13,30;

Festival (orele 
16; 18,15; 20,30);
----- -■"-); 13,45;

Luceafărul 
16; 18.15; 
9; 11,15; 

Favorit 
16; 18,15;

ABILE:

17,15; 20); Modern 
14,30; 17.15; 20).

~ Central
9.15. 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
Flamura (orele 9: 11,15; 

16; 18,15 : 20,30).
TREI MUȘCHETARI: Fero- 

(orele 9; 11,15: 13.30; 16;
20 30); Melodia (orele 9; 
13.30: 16; 18.15; 20.30).

SALTUL DE LA

însemnări din R.P.D. Coreeană

văzute încă pe aceste 
meleaguri“. îmi răs
punde Kim Miong 
Sung cu amabilitate și 
modestie. Amintirile 
au năpădit din nou 
fruntea îngîndurată a 
secretarului de partid. 
„Parcă s-a întîmplat 
ieri. Mîneam atita 
orez cit ni se punea 
în castron. Nu pe să
turate. Dormeam cum 
se putea 
sau, pul
pe schela 
Dormeam 
și cînd ni 
ne-am odihnit 
neam la lucru.

— în barăei 
și simplu, 
șantierului, 

ce dormeam 
se părea că 

por- 
Se

lizate doar... în trei 
luni de zile“.

„Care a fost primul 
produs al întreprinde
rii ?“ La această între
bare, Kim Miong Sung 
a răspuns fără să ezi
te ; „roaba“. în halele 
vizitate ți se înfăți
șează însă o lume cu 
totul 
te-ai 
un asemenea răspuns. 
Constați că de la 
roaba rudimentară s-a 
făcut saltul gigantic la 
piesele hidraulice de 
6 000 tone, la uriașele 
generatoare, la strun
guri cu șasiu rotativ.

diferită 
aștepta

decit 
după

pompe de înaltă pre
siune. mașini de la
minare. Acum uzina 
„Ryongsong“ produce 
ea însăși fabrici în
tregi.

La toate mașinile 
complexe din jur vezi 
aproape numai munci
tori tineri, care te im
presionează prin dra
gostea de muncă, prin 
inventivitatea de care 
deseori dau dovadă. 
Citindu-mi parcă în
trebarea in ochi, Kim 
Miong Sting îmi de
clară cu vocea sa ega
lă și caldă : „Vîrsta 
medie a celor 6 000 de 
muncitori ai uzinei 
este de 30 de ani, ceea 
ce reflectă de fapt 
tinerețea populației o- 
rașului Hamhîn. Cei 
700 de ingineri și 2 000 
de tehnicieni ai între
prinderii, in marea lor 
majoritate tineri, și-au 
desăvirșit pregătirea 
in institutul de meca
nică și in școala teh
nică superioară de P® 
lingă uzină. Peste 3 000 
de muncitori au urmat 
în orele lor libere, în 
cadrul întreprinderii, 
diferite forme de învă- 
țămînt pentru specia
lizare și ridicarea ca
lificării , Ca urmare a 
folosirii cit mai rațio
nale a capacității ac
tuale și datorită lăr
girii bazei de produc
ție, mi-a explicat Kim 
Miong Sung inainte de 
a ne lua un călduros 
rămas bun, vom con
strui tot mai 
mașini proprii 
plexe. Practic 
produce orice mașină- 
unealtă cerută“.

In cursul convorbi
rilor avute în atelie
rele uzinei „Ryong
song", muncitorii, teh
nicienii și inginerii 
mi-au vorbit cu căl
dură ca despre un lu
cru de neuitat, des
pre marea cinste pe 
care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu le-a făcu
t-o, venind, la 13 iunie 
1971. în mijlocul lor. 
Conform relatării in
terlocutorilor. locuito
rii Hamhînului au 
denumit prezenta înal- 
ților soli ai poporului 
român o adevărată 
„sărbătoare a priete
niei“.

în cele mai diferite ramuri de 
activitate și în toate regiunile 
Spaniei s-au intensificat acțiu
nile greviste în sprijinul reven
dicărilor privind 
condițiilor 
ță, precum 
reformelor 
așteptate. 
Victoria,, important centru 
dustrial, au fost organizate nu
meroase acțiuni greviste. în
deosebi la întreprinderile „Je- 
vosa“, „Michelin“ și „Forges de 
Alava“. culminind cu hotărirea 
a aproximativ 90 la sută dintre 
muncitorii din oraș de a întreru
pe lucrul în semn de solidaritate 
cu ceilalți greviști. Tot în acest, 
oraș, numeroase manifestații și 
demonstrații au fost organizate 
în favoarea unor schimbări de
mocratice în Spania, a îmbună
tățirii condițiilor de viată. în 
mai multe cartiere muncitorești 
au fost ridicate baricade. Inter
venția poliției, ce a făcut uz de 
grenade fumigene și lacrimo
gene. de arme cu gloanțe de 
cauciuc și care, în cele din urmă, 
a deschis focul asupra mulțimii, 
a provocat moartea a trei per
soane (un 
muncitori) 
mativ 50.

Ciocniri 
poliție au 
nea. la Madrid și în orașul in
dustrial Saragossa, unde s-au 
intregistrat numeroși răniți. 
Peste 2 000 de studenți de la 
diferite facultăți au manifestat 
în centrul Madridului, cerind 
acordarea autonomiei universi
tare. Totodată, ei și-au exprimat 
sprijinul față de hotărirea auto
rităților academice de la Facul
tatea de drept privind deschi
derea unei proceduri împotriva 
a cinci studenți de extremă 
dreapta, responsabili de declan
șarea unor incidente produse re
cent in cadrul universității. Ma
nifestația a fost dispersată de 
forțele polițienești, care au in
tervenit, rănind numeroase per
soane.

îmbunătățirea 
de muncă și de via- 
și pentru înfăptuirea 
democratice îndelung 
în ultimele zile, la 

in-

student și doi tineri 
și rănirea a aproxi-

între manifestanti și 
ăvut Ioc, de aseme-

într-un comunicat dat publici
tății la Barcelona. Adunarea Ge
nerală a Cataloniei își reafirmă 
„solidaritatea totală“ cu cei novă 
ofițeri care urmează să compară 
in curind în fața Curții Marția
le. acuzați de apartenență la 
Uniunea democratică militară 
(organizație creată în cadrul 
afmatei, opusă regimului fran- 
chist și continuării sale).

Joi 
nouă 
rinței 
Luind cuvintul în cadrul dezba
terilor, șeful delegației Româ
niei. Constantin Ene, a relevat 
îngrijorarea crescîndă pe care o 
generează cursa accelerată a 
înarmărilor și consecințele ne
faste ale acesteia asupra securi
tății și dezvoltării pașnice, a 
subliniat că dezarmarea și. în 
primul rind. dezarmarea nuclea
ră au devenit una din proble
mele majore ale vieții interna
ționale, de a cărei rezolvare de
pind in mod direct pacea mrț- 
dială și posibilitatea ca toate p i- 
poarele să-și poată dedica ne
stingherite eforturile progresului 
lor, unei vieți libere și prospere, 
în mod firesc, numeroase state 
sint tot mai preocupate pentru gă
sirea de soluții urgente probleme
lor presante ale dezarmării, so
luții la care este chemat să-și 
aducă contribuția majoră și Co
mitetul de dezarmare.

în primul rind — a spus vor
bitorul — se impune prioritatea 
absolută a măsurilor de dezar
mare nucleară. Din totalul rezo
luțiilor adoptate de Adunarea 
Generală, nouăsprezece vizează, 
într-o formă sau alta, acest do
meniu, iar zece rezoluții tratează 
chestiunea creării de zone de- 
nuclearizate, retragerea sau in
terzicerea amplasării de arma
ment nuclear pe teritoriile altor 
state, fapt semnificativ prin el 
însuși, care demonstrează preo
cupările crescânde ale țărilor ne
nucleare ca, prin eforturi proprii 
și cu posibilități de care dispun, 
să se pună la adăpost de peri
colul nuclear.

în al doilea rind este mai e- 
yidentă ca oricind necesitatea 
intensificării și concentrării e- 
forturilor in vederea realizării 
unor obiective precise, în acest 
sens, a spus el, România apre
ciază că este de o deosebită im
portanță pentru activitatea Co
mitetului îndeplinirea cererii 
exprese formulate în rezoluția 
Adunării Generale care cheamă 
Comitetul să-și „reevalueze — 
la actuala sesiune — sarcinile 
și atribuțiile în vederea accele
rării ritmului eforturilor sale 
pentru negocierea de acorduri 
autentice și eficiente in materie 
de dezarmare și de limitare a 
armamentelor“.

Subliniind în continuare ne
cesitatea încadrării eforturilor 
vizind dezarmarea în acțiunea 
vastă pe plan internațional de 
eliminare a decalajelor econo
mice și de sprijinire a procesu
lui de lichidare a subdezvoltării, 
vorbitorul a arătat că Adunarea 
Generală a pus in evidență că 
accelerarea 
înarmărilor 
cu obiectivul instaurării 
noi ordini economice internațio
nale.

continuă a cursei 
este incompatibilă 

unei

Este vorba, de asemenea, a 
declarat vorbitorul, de necesi
tatea abordării dezarmării in 
cadrul unui sistem multilateral 
de negocieri. In toate cazurile, 
fie că este vorba de măsuri cu 
caracter general sau parțial, fie 
universale sau regionale, toate 
statele trebuie să fie informate 
in mod sistematic pentru a pu
tea aprecia evoluția negocierilor 
și a implicațiilor care decurg 
pentru securitatea lor, pentru a 
fi in măsură să-și promoveze 
propriile interese.

România consideră că efortu
rile imediate ale Comitetului 
trebuie canalizate spre adopta
rea acelor măsuri care să atingă 
bazele înarmărilor, indeosebi ale 
înarmării nucleare, prin oprirea 
competiției în producerea, per
fecționarea armamentelor, in 
amplificarea dispozitivelor mi
litare.

Ar fi o greșeală dacă Comi
tetul s-ar declara satisfăcut nu
mai cu încheierea oricărui fel 
de acord, creînd iluzia că se 
poate trăi în liniște și siguran
ță. in timp ce in lume se acu
mulează vertiginos noi și noi 
depozite de arme nimicitoare.

Desfășurarea și concluziile 
Conferinței de examinare a În
deplinirii procedurilor Tratatu
lui de neproliferare a pus în 
modul cel mai clar în evidență 
faptul că, cu toate acordurile și 
convențiile încheiate pină în 
prezent, cursa Înarmărilor nu
cleare a continuat nestingherită.

în absența unor rezultate pal
pabile privind oprirea cursei 
înarmărilor. în condițiile existen
tei armei nucleare și a insecu
rității pe care o generează, este 
perfect legitimă cererea insis
te . :tă a statelor nenucleare de 
a primi garanțiile cuvenite că 
niciodată și in nici o împreju
rare nu vor fi victima folosirii 
armelor nucleare sau a amenin
țării cu folosirea lor.

Amintind că, la Conferința 
pentru examinarea modului de 
aplicare a Tratatului de nepro
liferare, România a făcut propu
nerea ca puterile nucleare, părți 
la tratat, să-și asume un ase
menea angajament pe calea unui 
protocol adițional la tratat, vor
bitorul a declarat că această 
propunere își păstrează în între
gime actualitatea.

în încheiere, șeful delegației 
României a apreciat că. dată 
fiind urgența și complexitatea 
problemelor dezarmării, Comi
tetul va trece, în mod cert, în 
acest an. printr-un moment de 
încercare. Răspunsul său la a- 
cesț exfmen, a spus el, va con
firma modul în care iși îndepli
nește scopul pentru care a fost 
creat și locul pe care-1 ocupă 
în mecanismul de dezbateri șl 
negocieri asupra dezarmării.

PE SCURT • PE SCURT• PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT

• Numai forțele regulate li
baneze și palestiniene vor avea 
misiunea să mențină ordinea in 
Liban, incepind de vineri, 5 mar
tie. Această hotărîre. care mar
chează o etapă importantă spre 
reinstaurarea autorității de stat, 
a fost anunțată. miercuri, de 
Comitetul militar superior, în
sărcinat cu menținerea ordinii 
si securității pe ansamblul teri
toriului libanez.

multe 
com- 
vom

TUDOR
PRELIPCEANU

PROGRAMUL 1
ZILE FIERBINȚI: Victoria (orele 

9,15; 11,30; 13.45; 16; 18,15; 20,30).
GIORDANO BRUNO: Floreasca 

(orele 15.30; 18; 20,15)
SFlRȘITUL VACANȚEI: Doina 

(orele 18,15: -20.15).
CHITTY-CHITTY, BANG-BANG: 

Doina (orele 9.30: 12.15: 15.15).
CASA DE LA MIEZUL NOPȚII: 

Grivița (orele 9; 11,15; 13,30: 16; 
18,15: 20 15).

INSPECTORUL BRANNIGAN: 
Miorița .(orele 9; 11.15: 13,30; 15,45; 
18; 20); Tomis (orele 9; 11,15; 
13.30; 15.45: 18: 20.15).

AUTOMOBILUL, VIOARA ȘI 
CĂȚELUL: Cotroceni (orele 10;
12: t4: 16: 18; 20)

DRAGOSTE ȘI MOARTE: Au
rora (orele 9; 11,15; 13.30; 15,45; 
18; 20.15); Excelsior (orele 9; 11,15; 
13.80: 16: 18,15 .........

PREMIUL:
18: 20).

.MAGNOLIA
NOU: Unirea .

CIRCUL: Dacia (orele 9: 11.15; 
13.30: 15.45: 18- 20.15).

TOATE DOVEZILE ÎMPOTRIVA: 
Lira (orele 15,30; 18: 20,15).

J. D. CAHILL: Bucegi (orele 
15,45; 18; 20)

SINGURĂTATEA FLORILOR:
Drumul Sării (orele 15,30; 18; 
20,15).

20.30)
Viitorul (orele 16;

ÎNFLOREȘTE din
(orele 15.45; 18; 20).

MARELE GATSBY: Ferentari 
(orele 16: 19)

ORAȘUL VĂZUT DE SUS: 
Pacea (orele 16, 18; 20).

PIRAȚII DIN METROU: Giulești 
(orele 15,30; 17,45; 20).

ALARMA IN DELTA: Crîngașl 
(ora 16).

EU ȘI DRAGELE MELE MA- 
TUȘI: Popular (orele 15,30; 18:
20.15).

SECRETUL CIFRULUI: Munca 
(orele 15,45; 18; 20).

RESPIRAȚIE LIBERĂ: Cosmos 
(orele 15,30; 18: 20.15)

CUIBUL: Flacăra (orele 15,30; 
18: 20)

O CĂLĂTORIE SPRE CENTRUL 
PAMINTULUI: Arta (orele 15;
17: 20).

AVENTURI LA MAREA NEA
GRĂ: Vitan (orele 15.30; 19).

CASCADORUL: Rahova (orele
15.45: 18; 20.15).

CURSA: Progresul (orele 15,30; 
17,30: 19.30).

Opera Română: BĂLCESCU — 
ora 19; Teatrul de Operetă: CON
TESA MARITZA — ora 19,30; Tea
trul Național (Sala Mare): DAN-

TON — ora 19; (Sala Mică): VA
LIZA CU FLUTURI — ora 19,30; 
Teatriil „Lucia Sturdza Bulandra“ 
(Schitu Măgureanu): HEDDA GA- 
BLER — ora 19; ;
TITANIC VALS — ora 19; Teatrul 
de Comedie: TREI SURORI — ora 
19.30: Teatrul Mic: PROFESIUNEA 
DOAMNEI WARREN — Ora 19,30; 
Teatrul ,,C. I. Nottara" (Sala Ma- 
gheru): ULTIMA ORA — ora 19.30; 
(Sala Studio): TREI ÎNTILNIRI 
CU TRAGICOMEDIA — Ora 19,30; 
Teatrul Giulești: RĂZBUNAREA 
SUFLEORULUI — ora 19,30; Tea
trul „Ion Vasilescu“: BUNICA SE 
MĂRITĂ — ora 19,30; Studioul 
I.A.T.C.: CINCI SERI — ora 19.30; 
Teatrul „Ion Creangă“: POVEȘ
TILE DE AUR — ora 16; Teatrul 
„C. Tănase" (Sala Savoy): RE
VISTA CU PAIAȚE - ora 19.30; 
(Sala Victoria): CAVALCADA CO
MEDIEI — ora 19.30: Ansamblul 
„Rapsodia Română": NE-AM PUS 
DORURILE-N CINTEC — ora 
19.30: Teatrul „Țăndărică“ (Sala 
Victoria) : ȘORICELUL ȘI PĂ
PUȘA — ora 10; PRINȚESA ȘI 
ECOUL — ora 19: (Sala Acade
mia) : PUNGUȚA CU DOI BANI 
- ora 10; UN BĂIAT ISTEȚ ȘI 
UN REGE NĂTĂFLEȚ — ora 17; 
Circul „București“: ZOO C1RCUS 
PRAGA — ora 19,30.

(Sala Studio) :

16.00 Teleșcoală. 16,30 Curs de 
limbă engleză. 17,00 Emisiune în 
limba germană. 18,45 Tragerea 
loto. 18,55 Din lumea plantelor și 
animalelor. 19,20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. 20,00 Viața unei femei. 
'Portretul comunistei Maria Sur- 
deanu. 20,15 Film artistic: „Vîrte- 
juri de primăvară“. Producție a 
studiourilor Lenfilm. Premieră pe 
țară. 21,45 Artiști ai scenei lirice 
românești: soprana Silvia Voinea 
— solistă a Operei Române din 
București. își clă concursul Nico
lae Herlea. 22,10 24 de ore. 22,30 
închiderea programului.

PROGRAMUL 2
17.00 Telex. 17,05 

vinsă. 17,20 Desene 
Muzică distractivă 
dirijată de Gelu 
18.10 Ferestre deschise spre lume. 
,.Femei în sari“. 18,45 Apa -—poem 
TV ele Adrian Munțiu. 19,05 Ti
neri soliști de muzică populară. 
19.20 1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 
20,00 Treptele afirmării. Pianista 
Mihaela Constantinescu interpre
tează Concertul nr. 2 de Saint 
Saëns. 20,30 Viața economică a 
Capitalei. 20,50 Telex. 20.55 Cursa 
de 8 000. 21,15 Teatru scurt: ..Don 
Juan“ de Molière. 22,15 închiderea 
programului.

Dunărea in
animate. 17,50 
cu orchestra 
Solomonescu.
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• UN RAPORT dat publicită
ții ia Washington arată că efor
turile administrației de a dimi
nua criminalitatea in opt mari 
orașe americane, lansate in urmă 
cu trei ani, nu au dat rezulta
tele scontate. Obiectivul de
clarat era de a se reduce rata 
criminalității sub cifra de 450 la 
100 000 de locuitori. In ciuda 
alocării in acest scop a aproxi
mativ 140 milioane dolari, rata 
nu numai că nu a coborît sub 
acest nivel, dar chiar a crescut.

• Prestigioasa publicație 
austriacă de politică econo
mică „Wesl-Ost-Journal“ edi
tată de Institutul Dunărean- 
European din Viena, a publi
cat în primul său număr pe 
anul 1976, ample extrase din 
expunerea prezentată de to
varășul Nicolae Ceaușescu la 
Marea Adunare Națională cu 
privire la mărețele realizări 
ale poporului român în cin
cinalul 1971—1975 și la poli
tica externă a României, 
pusă in slujba păcii și cola
borării internaționale. Mate
rialul este însoțit de o foto
grafie a președintelui Repu
blicii Socialiste România.

NOI ARESTĂRI LA SEUL

• REPUBLICA POPULARA 
CONGO ȘI IRANUL au decis 
să stabilească relații diplomatice 
— a anunțat, la Brazzaville, 
postul de radio „Vocea revolu
ției congoleze“.

EXPOZIȚIE „ARTA POPULARĂ 
ROMANEASCA" LA PRAGA

Joi a fost inaugurată la Pra
ga expoziția „Arta populară ro
mânească". Urmărind să facă 
cunoscute publicului larg majo
ritatea genurilor creației noastre 
populare, Muzeul de artă al Re
publicii Socialiste România a 
expus la Praga piese caracteris
tice ale portului national din 
toate regiunile țării, precum și o 
mare varietate de țesături și alte 
obiecte folosite la decorarea in
terioarelor caselor țărănești.

• LA BANGKOK s-au înche
iat lucrările primei Conferințe 
regionale a Programului , Națiu
nilor Unite pentru Dezvoltare 
(P.N.U.D.). la care au participat 
20 de state. in curs de dezvol
tare din Asia și 13 state indus
trializate. în cursul reuniunii 
s-a relevat importanța cooperă
rii tehnice dintre țările in curs 
de dezvoltare ca unul din fac
torii pentru înfăptuirea unei noi 
ordini economice internaționale.

Nouă personalități au fost 
arestate la Seul deoarece au fost 
identificate printre semnatarii 
„Declarației în favoarea demo
crației, pentru salvare națio
nală“.' care a fost difuzată in. 
capitala sud-coreeană. Acest do
cument cere respectarea dreptu
rilor democratice în Coreea de 
Sud și demască esența anti
populară a regimului de la Seul.

Guvemul Republicii Populare 
Mozambic a preluat toate pro
prietățile rhodesiene din portul 
Beira de la Oceanul Indian — 
anunță postul de radio mozam- 
bican. Aceeași sursă citată de 
agenția United Press Interna
țional, relevă că au avut Ioc 
demonstrații în întreaga țară de 
sprijinire a hotărîrii guvernului 
privind închiderea frontierelor 
cu Rhodesia.

Președintele Kenneth Ka- 
unda a declarat miercuri seara 
că Zambia sprijină Mozambicul 
după hotărârea guvernului aces
tuia de a-și închide frontierele 
cu Rhodesia.

„Cauza Mozambicului este 
cauza Zambiei, și- un atac împo
triva Mozambicului constituie 
un atac împotriva Zambiei“ — 
a subliniat Kaunda.

Purtătorul de cuvint al Fo
reign Office a declarat că gu
vernul britanic salută hotărirea 
Mozambicului.de a aplica sanc
țiuni 
triva 
bine 
spus 
cizind că. din punctul de vedere 
britanic, o asemenea măsură 
este menită să atragă atenția 
asupra agravării situației regi
mului minoritar rasist de la 
Salisbury.

economice depline impo-
Rhodesiei. ..Considerăm 

venite aceste sancțiuni, a 
purtătorul de cuvînt“, pre-
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• NAPOLITANII CHINUIȚI DE MIROSUL DE MIMOZA! O 
noapte cu totul neobișnuită au petrecut miercuri spre joi lo
cuitorii orașului canțonetelor. Un puternic, persistent și mis- i 
terios parfum de mimoză a invadat orașul, declanșind vio
lente migrene și senzații de vomă, provocind panică și insis
tente apeluri telefonice la poliție. Pompierii, poliția șl servi
ciile de urgență mobilizate in toiul nopții n-au putut identi
fica originea straniei miresme, care s-a risipit de la sine în 
zorii zilei. Ea ar putea proveni — se presupune — de la un 
dezinfectant puternic folosit la curățenia orașului, de la un 
eventual „nor chimic“ căzut deasupra orașului sau dintr-o 
neinspirată inițiativă particulară în direcția accentuării sem
nelor de primăvară « TRĂIEȘTE FIUL LUI CHARI.ES LIND- 
BERG? Un cetățean din Honolulu, Kenneth Kerwin, pretinde 
că ar fi fiul celebrului aviator Charles Lindberg. In 1932, bă
iețelul acestuia, în vîrstă de doi ani, fusese răpit. In cursul 
unui proces, Bruno Richard Hauptmann se recunoscuse vino
vat de raptul și uciderea acestuia, pentru care a fost con
damnat la moarte șl executat în 1936. Avoeațil lui Kerwin sus
țin că pot dovedi că fiul lui Lindberg trăiește, la vremea res
pectivă neavînd Ioc o identificare corectă a cadavrului. In 
joc este o moștenire de un milion de dolari • UNDE N-A
CĂLCAT PICIOR DE OM. o expediție științifică italiană con
dusă de zoologul Milo Navasa și compusă din 7 alpiniști, un 
medic și patru geografi și geologi va efectua in iunie o ex
pediție pe piscul Mlar din Himalaia și in Valea Miar, unde 
nu a pătruns pină in prezent niei o ființă umană. Vor fi strinse 
date despre resursele, flora, fauna, ghețarii și geografia aces
tei regiuni o O DISTRACȚIE... MORTALĂ! După patru zile în
cărcate de veselie și entuziasm colectiv, festivitățile celui mai 
mare carnaval din lume — Carnavalul de la Rlo — s-au înche
iat miercuri, lăslnd în urma lor, ca și în alți ani, un bilanț 
tragic: peste 150 de cadavre, mai mult de 16 000 răniți, dintre 
care unii victime ale răzbunărilor dezlănțuite in spatele cor
tinei de fum a irealei beții de iluzii, speranțe și satisfacții de 
moment. Străzile fostei capitale a Braziliei au rămas din nou 
presărate cu confeti, flori și ziare. 30 000 agenți de poliție au 
încercat să tempereze excesul de entuziasm al unora, care s-a 
soldat cu rezultatele dramatice menționate. Acum, în zilele 
ce urmează, o altă „armată“, cea a salubrității publice, este 
chemată să redea metropolei culoarea de dinaintea carnava
lului • CHIRURGIE CU LUPA. Inginerul sovietic Aleksandr 
Sîsoliatin, specialist în mecanică fină, a realizat un set de 
instrumente t-hirurglcale de dimensiuni extrem de reduse, deo
sebit de apreciate de medicii care efectuează operații foarte 
dificile prin precizia pe care o necesită. Setul cuprinde bis- 
turle, pensete, sonde, ace și alte instrumente, care pot fi 
folosite doar cu ajutorul unor instalații optice capabile să mă
rească de cel puțin 20 de ori « PODUL PESTE BOSFOR — o 
INVESTIȚIE RENTABILĂ. Taxele percepute pentru utilizarea 
podului Bosfor — care face legătura între Europa și Asia — 
au amortizat în această lună investițiile alocate pentru realiza
rea acestei impresionante construcții — s-a anunțat la An
kara. Pentru construirea podului — lung de 1 650 de metri — i 
au fost necesari 35 milioane dor ri. De la inaugurarea sa, 
care a avut loc la 29 octombrie 1973, podul a fost parcurs de | 
33 881 520 de vehicule.
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Tiparul : Combinatul poligrafie „Casa Scìnteli*,
40 362

Mozambicului.de
CHARI.ES

