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Este un fapt, un rezultat din cele 
mai remarcabile ale politicii de in
dustrializare a țării, ale dezvoltării 
siderurgiei, construcțiilor de mașini 
Si altor ramuri industriale, ale creș
terii capacității noastre tehnico-știin- 
țificc că România a ajuns rapid la 
un stadiu în care ramura construc
țiilor navale — practic quasi inexis
tentă în trecut — cunoaște o tot mai 
pregnantă afirmare.

...Am fost adeseori : 
deosebi în ultima 
pre ceea ce este i 
stitutul nostru. Drept 
fost puși în situația să . __
mai mult asupra caracterizării nou
lui, în generai, și în. special în in
dustria navală din țara noastră. 
Acum putem afirma, fără nici o ezi
tare, că tot ceea ce se conturează pe 
planșetele proiectanților și, în conse
cință, tot ceea ce se construiește pe 
calele șantierelor constituie, într-un 
fel, o noutate. Nava de pasageri ma
ritimă în construcție la Oltenița, tan
cul de buncheraj 1 200 t . și pilotina 
maritimă — la Giurgiu, tancul de 
500 tone — la Brăila, cargourile de 
4 500 tone și de 7 500 tone — la S. N. 
Galați, cargoul de 1 900 tone — la 
S. N. Constanța, toate acestea sînt 
prototipuri, au fost concepute pentru 
o anumită destinație, potrivit căreia 
s-au găsit' soluțiile constructive, au 
fost echipate cu o anumită formulă 
de utilaje, cele mai potrivite funcțio
nal și economic, în sfîrșit, fiecare 
dintre ele are o „personalitate" în 
sens tehnic.

în același timp, dacă cercetăm cu 
amănunțime și navele de serie, vom 
constata, deși acest lucru nu este atît 
de evident, că fiecare dintre ele a- 
duce' cîte ceva nou ; în punctele cele 
mai diverse ale construcției se ob
servă, de la navă la navă, perfecțio
nări, adăugiri, retușări; toate acestea 
dîndu-i fiecăreia dreptul de'a purta 
eticheta de „noutate". La un . moment 
dat, după o anumită perioadă de 
timp, aceste acumulări de calitate cer 
o îmbrăcăminte cu totul nouă și nava 
este înlocuită cu alta. Este cazul car
goului de 4 500 tdw. Tocmai acest efort 
de întreținere a producției Ia uu ni
vel permanent competitiv asigură, dc 
fapt, capacitatea tehnică de a crea 
navele noi pe care le-am amintit.

Fiecare navă are în proiectare un 
șef de proiect, în construcție u.i con
ducător al lucrărilor la noul prototip 
(din păcate, nu există pînă acum in 
limba română o denumire pentru a- 
ceastă persoană foarte importantă) 
dar, cu toate acestea, nu se obișnu
iește să se vorbească despre un autor 
al proiectului, al navei. De la faza de 
început a studiului și pînă la realiza
rea ultimului desen trece o perioadă 
de aproape doi ani. Pe' parcursul a- 
cestei activități sînt momente cind 
la același proiect lucrează simultan 
120—150 proiectanți, mulți dintre ei 
ingineri. In astfel de condiții, cine 
este autorul proiectului ? Fiecare 
dintre ei și toți laolaltă, conlucrînd 
atît în problemele majore, de perfor
manță, cît și în cele de detaliu.

Colectivul institutului nostru este, 
în acest sens, autorul tuturor proiec
telor elaborate aici, materializate sau 
aflate in diferite faze ale drumului 
spre finalizare. La Șantierele navale 
din Oltenița va începe, în curînd, 
construcția prototipului unui nou tip 

.de cargou de 2150 tdw, cu perfor
manțe la nivelul actual al cerințelor, 
mai ales în ceea ce privește organi
zarea spațiilor pentru marfă. Pe plan
șetele noastre se conturează acum 
proiectul tehnic al unor tancuri pe
troliere de circa 5 000 tdw, în stare să 
navigheze pe mare și pe fluviu, care 
vor fi construite la Șantierele navale 
din Turnu-Severin. Șantierul naval din 
Giurgiu, cu care am colaborat foarte 
bine în ultimii ani, va construi' nave 
fluviale de pasageri de 150 locuri.

întrebați, în- 
vreme, 
nou în 
urmare, 

i ne gindim

des- 
in- 
am

|:

rapide și, credem, după cum arată 
deocamdată pe hirtie, frumoase. Deși 
va trece în acest cincinal la construc
ția de nave maritime mijlocii, Șan
tierul naval de la Brăila va continua 
sâ-și fructifice experiența acumulată 
în construcția navelor fluviale. Pen
tru el pregătim, de exemplu, un îm- 
pingător de 2 400 CP, dotat cu mo
toare românești de la Reșița. Pe ca
lele marelui șantier de la Galați se 
construiește nava universală de la IDO 
tdw, cea mai mare navă în construc
ție la ora actuală, în țară. Pentru 
Constanța, în bătălia realizării mare
lui șantier în același timp cu . pri
mele nave oceanice gigant, noi sîn- 
tem angajați în asigurarea produc
ției cu documentația navei de 55— 
60 000 tdw. Se lucrează și la studiile 
pentru petrolierul de 150 000 tdw.

Trebuie subliniat că toate aceste 
nave încorporează și eforturile in
dustriei noastre, începînd de Ia side
rurgie și pînă la electronică. Intensi
tatea participării economiei naționale 
la construcția de nave, denumită cu
rent grad de integrare, este foarte 
variabilă de ia țară la țară, neatin- 
gînd însă niciodată și nicăieri pro
centul de 100%, considerîndu-se, e- 
vident, că eficacitatea este cu atît 
mai mare cu cît integrarea este mai 
aproape de ' maximum. La noi 
în țară, la tipul cel măi caracte
ristic de navă, cargoul de 4 500 tdw, 
acest grad este acum de circa 65 la 
sută, procent la care s-a ajuns după 
un intens proces de asimilare în fa
bricație a unei nomenclaturi com
plexe de produse și materiale. Saltul 
cel mai mare al ultimilor ani a fost 
determinat de începerea producției la 
Combinatul siderurgic de la Galați, 
care alimentează acum, în mod prac
tic, cu tablă navală (realizată după 
prescripții, speciale) întreaga indus
trie. constructoare ‘de. nave din țara ' 
noastră, ■

Aș menționa că creșterea în conti
nuare a gradului de integrare reali-, 
zată pe baza unui program foarte a- 
mănunțit, la care iși aduc contribuția 
numeroase ramuri industriale, este o 
caracteristică a prezentului cincinal. 
Eforturile depuse în acest sens sînt' 
pe deplin justificate, de rezultatele 
previzibile. Astfel, pe planșetele spe
cialiștilor noștri s-au conturat, in ca
drul acestei acțiuni, produse de com
pletare noi, cum sînt macaralele de 
bord de 5 tone și pompele cu piston, 
în curs de omologare la Uzina me
canică navală din Galați, bărcile de 
salvare din aluminiu și material plas
tic, care urmează să fie realizate la 
Turnu-Severin, unde există o anu
mită experiență acumulată în aceas
tă direcție. în același, timp, institute 
de; specialitate din domeniile electro
tehnic, mașini termice, mașini de ri- - 
dicat, lucrează pentru a pregăti fa
bricația unei nomenclaturi impresio
nante de aparataje, agregate, utilaje 
noi.

Marele program de construcții na
vale aprobat de conducerea superioară 
de partid și de stat, de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, va aduce capaci
tatea de producție și performanțele 
navelor Ia un nivel ridicat într-un 
timp relativ scurt, în vederea unui 
grad mai înalt 
necesităților sporite 
ale țării.
acest scop, ....... __ L __ ...
multe lucruri de pus la punct, de- 
curgind dintr-o lungă perioadă în' 
care nu s-a acționat cum trebuie. în 
primul rind, va trebui să creștem 
capacitatea globală de concepție, in 
domeniul cercetării-dezvoltării. Nu
mărul de oameni care lucrează în 
acest domeniu este mult prea scăzut, 
ca de altfel, în general, numărul de 
cadre cu pregătire superioară din sec
tor,ul naval. In cercetarea de dezvol
tare, în proiectarea noilor nave și 
echipamente, in tehnologie, în con-

de satisfacere a 
de transport 

E adevărat că, in 
avem încă foarte
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ducerea procesului de fabricație 
necesar ca potențialul actual de 
cialiști să fie aproape dublat, 
aceea, consider că este pe deplin jus
tificată hotărîrea care s-a luat, în 
urma unui studiu corespunzător, ca 
la Institutul politehnic din Galați să 
crească numărul de studenți la cursu
rile de ingineri navali diplomați, să 
se organizeze cursuri de zi și serale, 
încă din toamnă, pentru ingineri teh
nologi navali.
,Ar trebui să menționăm, în conti

nuare, cîteva domenii importante in 
care activitatea noastră este abia la 
început, cum ar fi studiile procedee
lor tehnologice noi, pentru sporirea 
productivității muncii în șantierele 
navale, studiile pentru introducerea 
în sectorul naval a unui sistem de 
prelucrare automată a datelor, în ve
derea unei conduceri competente a 
programului. Nu poate fi omis nici 
efortul depus pentru punerea la 
punct a unor nave bazate pe princi
pii noi de deplasare (pe aripi por
tante și pernă de aer), prototipurile 
acestora fiind acum aproape de ter
minare,

O chezășie sigură a rezolvării tu
turor problemelor care ne stau în 
față, în etapa următoare, o consti
tuie grija permanentă pe care o ma
nifestă pentru dezvoltarea construc
ției de .nave conducerea partidului și 
statului nostru. Prețioasele indicații 
date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cu prilejul recentelor vizite de lucru, 
care au cuprins și citeva dintre prin
cipalele șantiere navale, ne vor că
lăuzi în îndeplinirea sarcinilor noas
tre de participanți activi la făurirea 
societății socialiste multilateral dez
voltate.

Ing. Gelu KAHU 
directorul Institutului 
de cercetare și proiectare 
pentru construcții navale

este 
spe- 
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tlcă sînt Inseparabile, deci, 
reflectind două fețe dife
rite ale aceleiași 
tăți. Dacă studiem 
creația artistică din punctul 
de vedere al formei, ajun
gem iarăși la concluzia sta
bilită in cadrul 
conținutului. Cu alte cu
vinte,' literatura 
puse în slujba cauzei po
porului trebuie să constituie 
în ultimă analiză, atît din 
punct de vedere al conți
nutului, cît și al formei, o

Și 
se

Îndemnul secretaru- 
iui general al par
tidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu : 

„Noi vrem ca arta și lite
ratura să fie puse în slujba 
poporului, să se scrie și să 
se creeze pentru clasa mun
citoare, pentru țărănime, 
pentru intelectualitate", co
respunde celor ‘mai intime 
gînduri ale creatorilor. De 
cind mi-am așternut ■ pe 
hîrtie cele dinții versuri — 
cam pe la paisprezece ani, 
cred — am dorit, în tot 
decursul activității mele li
terare, să scriu doar pentru 
popor. La început dorința 
aceasta era 
știentă : o j 
rință de 
năzuind să i 
sentimente i 
independent 
voință. Pînă la urmă, 
procesul de maturizare a 
concepției mele filozofice 
am ajuns la convingerea 
fermă că activitatea bele
tristică are rost numai dacă 
creația realizată exercită o 
influență asupra contempo
ranilor autorului și dacă 
(așa cum, în taină, adaugă 
ambiția artistică de netăgă
duit) va exercita poate și 
asupra viitorimii. Azi știu 
mai bine ca oricînd : prin 
scris sînt dator să slujesc’ 
poporul al cărui fiu sint, 
patria socialistă în care tră
iesc, care mi-a dat și îmi dă 
posibilitatea existenței și 
autoexprimării.

în cele ce urmează, aș 
vrea să vorbesc despre două 
trăsături fundamentale ale 
acestei convingeri, chiar cu 
riscul de a spune din nou, 
în formularea finală, numai 
lucruri care s-au mai spus, 
în cazul de față însă, nici 
nu este vorba de comunica
rea unor noi descoperiri, ci 
mai degrabă de o mărturi
sire, de reafirmarea unei 
apartenențe spirituale.

Din coordonatele firești 
ale unei asemenea aparte
nențe spirituale face parte 
credința că a scrie pentru 
popor înseamnă a crea lu
crări care prin conținutul lor 
se adresează poporului pen
tru că reflectă idealurile și 
năzuințele lui, ajută la rea
lizarea acestor năzuinți. Fi
rește, aducînd pe prim plan 
problema conținutului crea
ției nu dorim să pășim cî- 
tuși de puțin înapoi spre 
schematismul dogmatic de 
tristă memorie, care analiza, 
și aprecia cîndva creația 
artistică exclusiv pe te
meiul efectului ei agitato
ric și ilustrativ direct. Nu 
putem tăgădui însă faptul 
atestat de experiență și 
care, mie personal, mi-a 
sugerat întotdeauna convin
gerea că actul de creație nu 
este nicidecum un fenomen 
exterior omului — deși în 
procesul formării ei există 
numeroase elemente instinc
tuale și momente nu întot
deauna controlabile prin 
mijloace raționale — ci un 
fenomen social care presu
pune legături între, creator 
și consumatorul de artă. 
Creația de artă care nu 
exercită nici un efect asu
pra nimănui se numără de 
C o nV ila

poate subcon- 
instinctivă do- 
autoexprimare, 

comunice altora 
și idei, aproape 

: de propria
în

xistente, sau, cel puțin, 
printre lucrurile care ne 
lasă cu totul indiferenți.

Trebuie să realizăm deci 
creații artistice capabile să 
înlesnească formarea aces
tor legături. Trebuie să gă
sim mijloacele prin care ne 
putem apropia de sufletul 
oamenilor, al constructori
lor socialismului din Româ
nia. Trebuie să descoperim 
modalitățile care stîrnesc 
interesul cititorului, specta
torului sau ascultătorului, 
căci în lipsa acestora, crea
ția de artă nu își atinge sco
pul inițial, adică nu exer
cită influența asupra colec
tivității și deci nu împli
nește condiția denumită, mai 
simplu: a fi in slujba po
porului.

în artă este emoționant,

torul e dator să scrie, să 
picteze sau să sculpteze 
teme care interesează oame
nii de azi.

Dar ce îi interesează pe 
oameni? Nu putem tăgădui 
că în foarte . multe cazuri 
la această întrebare se dau 
răspunsuri inexacte, con
cretizate în cărți facile, în 
care se încearcă să se su
plinească lipsa de idei cu o 
beție de cuvinte. Asemenea 
cărți denotă un efort spiri
tual redus și tocmai din 
această cauză sînt in fond 
foarte puțin valoroase, ne- 
meritînd poate nici califica
tivul de creație artistică. 
Cercetînd însă miezul lu
crurilor, cu mai multă sau 
mai puțină experiență, poți 
să-ți dai seama că, în rea
litate, pe oameni nu îi in-

reali- 
însă

analizei
și arta

osmoză între creator 
oamenii cărora li 
adresează.

Nu se poate negă cî- 
tuși de puțin faptul 
că modalitățile ex
primării se caracte

rizează tocmai prin plurali
tate și varietate. Adevăratul 
artist se va strădui întot
deauna să găsească modul 
de manifestare specific 
menit să diferențieze crea
ția sa, s-o diferențieze de 
imitație și epigonism. Ca și 
în problemele conținutului, 
antrenantă și în același 
timp încurajatoare este și 
aici sarcina ca, ținînd sea
ma de policromia artei, să 
nu depășim totuși limitele 
spiritului care ne leagă de 
semenii noștri. Arta este și 
ea un mijloc de comunicare 
umană, la fel ca limba, sau 
ca formulele matematice. 
Cel care folosește formule 
în care nu se simte liantul 
natural, descoperit și ales 
pentru comunicare, care re
curge la o limbă înțe
leasă eventual numai de o 
singură persoană — aceea 
care rostește frazele, cu
vintele și sunetele scornite 
de ea — se autoexclude din 
colectivitatea asupra căreia 
intenționează să-și exercite 
influența.

Firește, toate acestea nu 
înseamnă că în toate crea
țiile de artă rolul principal 
trebuie să revină unor ele
mente simplificate pînă la 
platitudine, 
faptul că înțelegerea și 
perceperea emotivă au di- 

-ferite gradații și stratifica- ‘ 
ții determinate de măsura 
instruirii, sensibilității, re
ceptivității 
înțelege a 
meni care 
dorește să 

ți-a artistică. Tot astfel există 
și o dependență față de di
feritele stări sufletești ale 
individului. însă arta care, 
prin mijloacele sale speci
fice, nu tinde în ultimă ana
liză spre inteligibilitate, se 
anulează pe sine, fiind in
capabilă să-și îndeplinească 
menirea ei : influența asu
pra societății și a indivizi
lor care o

A scrie 
seamnă a 
gajată, a 
cietății noastre 
contribui la 
crezului comunist al oame
nilor, la desăvîrșirea făptu
rii morale a omului. Nici 
un artist nu se poate absolvi 
de această responsabili-
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iN JUDEȚUL IALOMIȚA

ANGAJAMENTELE
SE REALIZEAZĂ

CU SUCCES

județului Ialo- 
obținut însemnate suc- 
realizarea sarcinilor de 
cele 9
Astfel, producția

luni ale anului 
glo- 

a fost realizată

SLOBOZIA (Corespondentul 
„Scînteii", Lucian Ciubotarul. Co
lectivele de muncă din unitățile 
industriale ale 
mița au 
cese în 
plan pe 
în curs,
bală industrială 
în proporție de 102,6 la sută, pro
ducția marfă vîndută și înca
sată — 101,9 la sută, productivi
tatea muncii — 100 la sută, iar 
planul la export în aceeași pro
porție. S-au produs peste pre
vederile planului 40 de tone de 
hîrtie și 71 tone celuloză, 
pietri cubi prefabricate din 
ton, confecții din textile în 
loare 
peste 
tiere, 
s-au
în primele trei trimestre i 75,6 
la sută la planul anual de in
vestiții și 75,3 la sută din cel de 
construcții montaj.

2027 
be- 
va- 
lei,de peste 15 milioane

2 700 tone de ulei. Pe șan- 
eforturile constructorilor 
concretizat în realizarea

PENTRU
POPOR

însemnări de SZEMLER Ferenc

neliniștitor și totodată en- 
tuziasmant faptul că fiecare 
creator trebuie ’să găsească 
în conformitate cu propriul 
său talent, cu propriile sale 
cunoștințe și cu propria sa 
conștiință, căile pe care în
cearcă să ajungă pînă la po
por. Tocmai de aceea este 
firească pluralitatea și va
rietatea stilurilor și modu
rilor de creație. într-un 
punct însă trebuie să coin
cidă toate modalitățile și 
procedeele, și anume în 
strădania de a alege drept 
subiect al creației teme 
care satisfac dorințele, nă
zuințele și dezideratele so
cietății noastre socialiste. 
După cîte știu, aceasta' este 
una din cele mai grele sar
cini, deoarece artistul nu 
poate renunța la dorința iz- 
vorîtă impetuos din făptura 
sa lăuntrică și concretizată 
în strădania de a crea ceva 
nou și original — criteriu 
fără de care opera realizată 
rămîne pentru vecie un re
but. Acest nou și această o- 
riginalitate .trebuie create 
totuși în așa fel încît prin 
ele artistul să nu iște o pră
pastie între sine și lume, ci, 
dimpotrivă, să dureze un 
pod. Creatorul trebuie să 
caute, așadar, pentru opera 
sa un subiect concordant nu 
numai cu tensiunea sa lăun
trică generatoare de creație, 
ci și cu tensiunea creatoare 
din societatea în care trăjm.

teresează cuvintele goale, ci 
faptele, problemele propriu
lui lor destin. Acest destin 
propriu se identifică cu tră
săturile generoase ale tre
cutului, ale prezentului 
ale viitorului poporului 
ruia îi aparținem.

Sarcina oricărui 
tist adevărat «fă în r

Și 
că-

fap’t printre lucrurile ini-' 'Mâ^sirftplu exprimat, creă-

ar- 
con- 

stă în aceea că slu
jind țelurile litera

turii patriei noastre comu
ne, România socialistă, el 
trebuie, să găsească un mod 
propriu de contribuție la 
realizarea acestor țeluri. 
Toate rezultatele activității 
unei vieți de creație depind 
de această măiestrie, care, 
pot să afirm fără exagera
re, este mia din cele mai 
dificile probe ale talentului, 
dintre atîtea altele care nici 
ele nu sînt ușoare. Numai 
iresponsabilii care afirmă 
că depihd exclusiv de 
„propriile legi interioare", 
își pot permite să susțină 
despre ei că sînt capabili 
să realizeze lucruri noi și 
artistice ocolind voit sau 
involuntar imperativele rea
lității. Creatorul care 
tă pe umeri povara 
reale își încordează 
puterile — ba uneori 
nează mai presus de puterile 
sale — pentru a reflecta 
cît mai veridic, realist, 
mersul ferm spre ținta so
cialistă a poporului nostru.

Conținutul și forma artjs-

Cert este și

și dorinței de a 
grupului de oa- 
savurează sau 
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SA FIE INTENSIFICAT
RITMUL RECOLTĂRII

CULTURILOR DE TOAMNA!
în ultimele zile, timpul menținîndu-se frumos, a 

făcut cu putință intensificarea lucrărilor de recol
tare a culturilor de toamnă, legumelor și strugurilor. 
Din ultimele date centralizate la Ministerul Agricul
turii. Industriei Alimentare, Silviculturii și Apelor, 
rezultă că, pînă la data de 8 octombrie, în întreprin
derile agricole de stat recoltatul porumbului s-a făcut 
de pe 46 la sută din suprafețele cultivate, floarea- 
soarelui — 94 la sută, cartofii de toamnă — 56 la sută. 
De asemenea, în cooperativele agricole culesul porum
bului s-a făcut in proporție de 46 la sută, al florii- 
soarelui — 96 la. sută, sfecla de zahăr a fost scoasă de 
pe 38 Ia sută din suprafețele cultivate, iar cartofii de 
toamnă — de pe 71 la sută. Față de timpul înaintat 
în care ne găsim, ritmul lucrărilor de recoltare este 
insă nesatisiacător. Recoltatul porumbului trebuie 
intensificat îndeosebi în întreprinderile agricole 
de stat din județele Timiș, Ilfov, Brăila, Ialomița, Dîm
bovița și în cooperativele agricole din județele Neamț, 
Brăila, Ialomița, Buzău, Prahova, Galați etc. La sfecla 
de zahăr trebuie depuse eforturi în vederea grăbirii 
transportului din cimp. In unele județe, la data de 
8 octombrie, erau în cîmp, în grămezi, cantități mari 
de sfeclă de zahăr : Mureș — 24 000 tone ; Botoșani :

13 000 tone ; Bistrița : 7 800 tone ; Alba : 6 300 tone. 
O deosebită atenție trebuie acordată recoltării carto
filor. Această lucrare se impune a fi intensificată și 
datorită faptului că în zonele mari cultivatoare de car
tofi — Harghita, Covasna, unde recoltatul s-a realizat 
numai în proporție de 45 și respectiv, 36 la sută — 
există pericolul înghețului.

Condițiile climatice din această toamnă — ploi mai 
numeroase și temperaturi scăzute — au determinat apa
riția mucegaiului la‘struguri și încetinirea acumulării 
de zahăr. De aceea, se impune grăbirea culesului și 
a vinificării. Cu toate că această cerință este cunos
cută, culesul strugurilor este foarte întîrziat îndeosebi 
în întreprinderile agricole de stat din județele Iași, 
Vrancea, Buzău și în cooperativele agricole din ju
dețele Bacău, Vrancea Bihor, Botoșani și Prahova.

Institutul de meteorologie și hidrologie apreciază 
că, spre mijlocul săptămînii, se vor semnala ploi, ceea 
ce impune să se acorde, în aceste zile, cea mai mare 
atenție grăbirii lucrărilor de recoltare. Organele și 
organizațiile de partid sint chemate să sprijine efor
turile oamenilor muncii din agricultură în vederea 
terminării în timpul cel mai scurt a recoltărilor, pen
tru grăbirea însămînțărilor de toamnă.

Uzina „industria sîrmei" din Cîmpia Turzii. Interior de la trăgătoria 
de oțel tare Foto : Gh. Vințilă
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Aspiranți Ia gloria lui Chichester. (Pe lacul Herăstrău evoluează 

iahturi de tip „.Optimist", manevrate de copii între. 6 și 14 ani)
Foto : S. Cristian

Cind șeful de garaj închide un ochi, 
mecanicul îi închide pe amindoi...
„Autobuzul se îndrepta în viteză 

spre stația de oprire, cind, deodată, 
una din roțile din spate a ieșit de pe 
tambur și autovehiculul și-a pierdut 
echilibrul. Pasagerii aflați în mașină 
au trăit un moment de spaimă care 
s-a încheiat, din fericire, fără urmări 
grave".

Nu ne-am propus să vă descriem 
aici un accident de circulație, deși 
faptele relatate mai sus s-au petrecut 
aidoma pe linia 41 a I.T.B. Am pornit 
de la această întîmplare pentru a 
pune în discuție o problemă de ordin 
general : cum se respectă, în rețeaua 
transportului în comun, normele de 
siguranță a traficului rutier ? După 
cum se știe prea bine, regulamentul 
de circulație obligă fiecare unitate 
posesoare- de parc, pe fiecare condu
cător auto in parte, să examineze cu 
toată atenția autovehiculele înainte 
de a pleca in cursă, pentru ca starea 
lor tehnică să permită efectuarea 
transporturilor în deplină securitate. 
Cu atît mai mult se impun asemenea 
măsuri cind e vorba de I.T.B., care 
transportă zilnic — cu parcul său — 
nu mai puțin de 4 milioane de călă
tori !

Cea mai mare parte din autovehi
culele care circulă pe traseele trans
portului in comun din Capitală —

autobuze, troleibuze, tramvaie etc — 
îndeplinesc condițiile tehnice de ex
ploatare, asigură în orice moment 
siguranța circulației. Dar o acțiune 
de control — inițiată recent de către 
direcția de circulație din Inspectora
tul General al Miliției și serviciul si
milar al I.M.M.B. — a pus în evidență

atît la capetele de linii, cît și în gara
jele I.T.B., starea tehnică a circa 860 
de autobuze și troleibuze. Ce arată 
această „radiografie"? Că dispozițiile 
legale cu privire la necesitatea efec
tuării unor revizii și verificări ale 
mașinilor, periodice și zilnice — după 
caz — sînt privite cu multă superfi

RAID-ANCHETĂ ÎN CAPITALĂ PRIVIND STAREA TEHNICĂ 

A MIJLOACELOR DE TRANSPORT ÎN COMUN

și o altă realitate pe care n-o putem 
ignora : starea tehnică a unei bune 
părți din mijloacele de transport in 
comun ale I.T.B. este necorespunză- 
toare, aflîndu-șe în flagrantă con
tradicție cu reglementările în vigoa
re. Dar pentru că Laptele sint mai 
edificatoare decit aprecierile genera
le, să le dăm cuvintul.

în decurs de două zile — 23 și 24 
septembrie — echipe ale organelor 
de circulație ale miliției au controlat,

cialitate, ba, în unele locuri, sînt de-a 
dreptul desconsiderate.

• Garajul Ferentari. Sînt verifi
cate din parcul acestuia 42 de auto
buze. Nu mai puțin do 25 — rețineți, 
circa 60 la sută ! — sînt găsite cu 
defecțiuni tehnice Ia sistemele de 
frînare, direcție, semnalizare.

• Autobaza „Șerban Vodă". Sint 
controlate 46 de autobuze și peste 20 
prezintă defecțiuni tehnice, mai mari 
sau mai mici, care pot influența si

guranța circulației ; 12 autobuze sînt 
Întoarse din cursă la garaj pentru 
revizii și remedieri !

• GaTajul dc pe strada Gh. Șerban. 
Situație aproape identică : din 74 de 
autocamioane verificate, 23 sint „cer
tate" cu normele tehnice și au defec
țiuni care determină organele de mi
liție să rețină certificatele de înma
triculare a acestor mașini.

• Garajul de troleibuze „Vatra lu
minoasă". Sint verificate 3,5 de tro
leibuze și numai 5 corespund din 
punct de vedere șl stării tehnice...

Din economie de spațiu, ne oprim 
aici cu exemplificările. Nu putem 
enumera în amănunt toate defecțiu
nile constatate de organele de mili
ție. Rezultatele controlului, pe an
samblul parcului verificat, sint cît 
se poate de edificatoare : din 778 de 
mașini controlate, la 278 — peste 35 
la sută ! — s-au găsit diferite defec
țiuni tehnice ; la 188 de autovehicule 
— datorită defecțiunilor existen
te la sistemele de frînare, direc
ție, iluminare-semnatizare — a fost 
necesară retragerea temporară a cer-

Constanîin PRIESCU

(Continuare în pag. a IX-a)
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actualitatea culturală SA FIE INTENSIFICAT CURIER
SCENA
PREMIERE TEATRALE

• TEATRUL NAȚIONAL „I. L. 
CARAGIALE" DIN BUCUREȘTI 
și-a deschis porțile acestei stagiuni 
prezentînd premiera spectacolului :

— „Surorile Boga" de Horia Lovi- 
nescu. Direcția de scenă : Sorana 
Coroamă. Decoruri și costume : 
Elena Pătrășcanu-Veakis.

— „Take, Ianke și Cadîr" de Vic
tor Ion Popa este cea de-a doua 
premieră (ce va avea loc azi, ora 20) 
a Naționalului bucureștean. Inter- 
preții rolurilor principale sînt artiștii 
poporului Alexandru Giugaru, Ion 
Finteșteanu, Marcel Anghelescu, 
Costache Antoniu. Regia : Ion Fin
teșteanu. Scenografia : Mihai Tofan.

O TEATRUL NAȚIONAL DIN 
CLUJ a anunțat recent premiera 
spectacolului „Interesul general" de 
Aurel Baranga. Regia : Victor Tudor 
Popa. Scenografia : Mircea Matca- 
boji.

O TEATRUL NAȚIONAL DIN 
TIMIȘOARA a prezentat în deschi
derea stagiunii 1971—1972 aceeași 
ultimă piesă a lui Aurel Baranga : 
„Interesul general". Regia : Sergiu 
Savin. Scenografia : Doina Almășan 
Popa.

O TEATRUL DE STAT DIN 
ORADEA a prezentat în cursul săp- 
tămînii trecute primul spectacol al 
stagiunii : „Omul care..." de H. Lo- 
vinescu. Regia : Al. Colpacci. Sce
nografia : Maria Hațeganu Birea.

5» TEATRUL DE STAT DIN 
GALAȚI și-a invitat recent specta
torii la cel dintîi spectacol al actua
lei stagiuni : „Secunda ’58“ de Dorel 
Dorian. Regia : Ovidiu Georgescu și 
Eugen Popescu-Cosmin. Scenogra
fia : Olimpia Damian.

e STAGIUNEA TEATRALA A 
TEATRULUI DE STAT DIN TG. 
MUREȘ 1971—1972 a fost inaugurată 
cu premiera piesei lui Paul Anghel 
„Săptămînă patimilor". Regia spec
tacolului este semnată de Ivan Hel
mer, iar scenografia de Florica Mă- 
lureanu. Cîteva zile mai tîrziu a avut 
loc prima premieră a secției ma
ghiare cu piesa lui Camil Petrescu 
„Jocul ielelor". Regia : Emil Mân
drie. Scenografia : Florica Mălureanu.

e TEATRUL DRAMATIC „GEOR
GE BACOVIA" DIN BACĂU și-a 
început noua stagiune prezentînd 
în premieră două comedii. Este 
vorba de piesa lui Aurel Baranga 
„Interesul general" și despre come
dia cu renume din repertoriul clasic 
„Nunta lui Krecinski" de Suhovo — 
Kobîlin. Regia celui de-al doilea 
spectacol este semnată de Bora Gri- 
gorovici de la Teatrul Național din 
Belgrad.

« TEATRUL MUNICIPAL „MA
RIA FILOTTI" DIN BRĂILA a 
prezentat recent, în deschiderea 
stagiunii și în încheierea festivă a 
„Zilelor culturii brăilene" premiera 
piesei „Ecaterina Teodoroiu" de Ni
colae Tăutu. Regia : Dumitru Dinu- 
lescu, scenografia : Gh. Matei.

• TEATRUL DE NORD DIN 
SATțJ MARE (SECȚIA ROMANĂ) 
și-a cțeschis cea de-ă patra .stagiune 
cu una din piesele de mare succes ale 
dramaturgiei originale —'„Nota zero 
la purtare" de V. Stoenescu și O. Sa
va. Regia : Ion Deloreanu, scenogra
fia : Delia Ioaniu.

• TEATRUL DE MARIONETE 
ȘI PĂPUȘI „ȚĂNDĂRICĂ" își 
invită micii spectatori la premiera 
spectacolului „Bu-Ali", prelucrare 
după basme persane.
• TEATRUL „ION VASILESCU" 

a prezentat recent premiera pe țară 
„Cînd revolverele tac" de Tudor Ne- 
goiță. Direcția de scenă : Olimpia 
Arghir. Scenografia: arh. A. D. Ivă- 
neanu.

e TEATRUL DE STAT „VALEA 
JIULUI" PETROȘANI și-a deschis 
stagiunea cu piesa „Ștafeta nevă
zută de Paul Everac. Regia : Marcel 
Șoma. Scenografia : Aurel Florea.

Programul Teatrului

din Moscova
Ne vizitează țara prestigiosul 

TEATRU ACADEMIC „VLADI
MIR MAIAKOVSKI” DIN MOS
COVA.

După spectacolul de ieri de la 
Pitești (cu piesa „Înfrîngere") 
colectivul artistic moscovit va 
prezenta în fața publicului din 
București (intre 12—15 octom
brie) și din Iași (între 19—21 oc
tombrie) mai multe reprezenta
ții cu :

„înfrîngere" dramatizare după 
A. Fadeev, „Copiii lui Vaniușin" 
de S.A. Naidionov, „Talente și 
admiratori" de A.

Programarea 
bucureștene este

— „înfrîngere" 
octombrie, ora 19, 
Operă și Balet).

— „Copiii lui Vaniușin” 
(miercuri 13 octombrie, ora 19,30 
la Teatrul „Giulești").

— „Talente și admiratori" (joi 
14 și vineri 15 octombrie, ora 
19,30, la Sala „Comedia" a Tea
trului Național „I.L. Caragiale").

N. Ostrovski, 
spectacolelor 
următoarea : 
(marți, 12 

la Teatrul de

Creații colective
9

cu un vibrant mesaj
ANSAMBLUL BE BALET CHINA, PE SCENA OPEREI ROMANE

Sîmbătă seara, pe scena Operei 
Române, arta muzicală și coregrafică 
chineză ne-a oferit un regal de in
spirație și culoare, de fantezie și 
talent. Oaspete de onoare, Ansamblul 
de balet CHINA s-a dovedit repre
zentant de seamă al unei tradiții mi
lenare. Fiecare lucrare a fost expre
sia desăvîrșită a artei militante, 
profund angajată în slujba poporu
lui. De altfel, creațiile sint aici pro
dusul muncii colective, fiecare artist 
căutind să găsească formulele cele 
mai iscusite. Concertul pentru pian 
și orchestră „Fluviul galben", creație 
colectivă inspirată după cantata cu 
același nume a compozitorului Sien- 
Sin-Hai, povestește despre eroismul 
revoluționar al proletariatului ; Flu
viul galben este 
chineze, forța 
de rezistență. 
Iu Cen tzun, 
sigur, incisiv, 
bilă (a fost 
piesei „Viața fericită de după elibe
rare"), o orchestră cu răspunsuri 
prompte, echilibrată în sonorități, 
condusă de bagheta lui Han Tzun-ge, 
ne-au istorisit cu .pasiune fiecare 
moment al opusului. „Cîntecul bar
cagiilor" avea vigoarea unui motiv 
asemănător „destinului", ușor de re
ținut, penetrant, pe care îl urmărești 
cu uimire cum se dezlănțuie, care a- 
poi cere unor voci suave sentimen
tul de liniște, de seninătate. Am sim
țit în „Oda Fluviului galben", melopee 
largă, baladescă, desfășurată impe
tuos, o atmosferă de mare sobrietate. 
Cmd „Minia Fluviului galben" a alun
gat forțele potrivnice poporului chi
nez, clocotul muzicii atinge momente 
de tensiune, încordarea, încleștarea, 
fiind rînd pe rînd ilustrate, comen
tate. Chiar și fără descrierea părților, 
caracterul programatic al Concertului 
este limpede, lesne de deslușit. Astfel, 
Apoteoza, cu întrepătrunderea Inter
naționalei în cîntecul „Răsăritul roșu" 
se înalță firesc, luminînd victoria re
voluției, puterea poporului chinez. 
Muzica „Fluviului galben", strălucită 
creație colectivă, are rezonanță largă 
în marele public. Se vrea a fi înțeles 
mesajul ; luptă și speranță, încleștare 
și destindere, un fundal istoric (despre 
agresiunea japoneză), care grăiește 
cu înțelepciune despre moarte și 
viață — nu puteau găsi o ideală 
transpunere decît într-o astfel de 
comentare sugestivă, luminată din 
toate unghiurile pentru a fi pe de
plin recepționată. „Fluviul galben" 
slăvește spiritul de luptă al poporu
lui, eroismul, glorifică actele de vi
tejie : o creație colectivă care se a- 
dresează tuturor, aparține oamenilor 
pentru că în ea cuprinde sufletul, 
sentimentele, scopul inaj.or al vieții ... 
lor. Nu greșim dacă, numim acest, 

. opus o vibrantă baladă populară îm- 
purpurită de file de istorie.’

„Armata Roșie nu se teme de 
truda unui marș prelung — spune 
Mao Tze-Dun într-unul din poemele 
sale intitulat „MARELE MARȘ". Os
tașilor ei, o mie de munți și zece 
mii de rîuri li se par o nimica 
toată..." Cuvintele poemului par a fi 
motto-ul „Detașamentului roșu de 
femei" — balet pe o temă revoluțio
nară contemporană, balet ce impune,

simbolul națiunii 
principală de apărare, 
Un pianist virtuos' — 
dinamic, cu un atac 
cu o tehnică impeca- 
exemplară și execuția

t V

de asemenea, creația colectivă în 
sprijinul artei noi, militante. Sintem 
în insula Hainan în anii războiului 
civil de 10 ani. O tînără evadează 
din carcera latifundiarului-despot. In- 
tilnește Armata Roșie și viața capătă 
pentru ea o altă semnificație. Se 
sărbătorește crearea „Detașamentu
lui roșu de femei", se învață cu sîr- 
guință tehnica mînuirii armelor. Un 
atac la curtea latifundiarului-despot, 
o crîncenă luptă la o trecătoare, 
jertfe, glasul revoluționarilor, dru
mul deschis spre victorie al a- 
cestor imbatabili — iată un film 
impresionant din viața poporului 
chinez. Muzica are limbajul uni
versal, colorat ușor cu inflexiuni 
populare. Ca și in „Fluviul galben", 
accesibilitatea, sugestia orchestrației 
stufoase, ritmurile se închină expre
sivității, descrierii fidele a acțiunii. 
La fel, coregrafia folosește tehnica 
.clasică, dar o expune intr-un 'ton 
decis, ferm, fără arabescuri roman
țioase, in acest fel deci, într-un lim
baj modern. Nu se apelează la de
coruri simbolice ; cadrul este obiș
nuit, cu largi panouri ce oferă o 
peisagistică simplă, tot atît de sim
plă ca și costumele de ostași, ca și 
palmierii înclinați, ca și onomato- 
peele... Prin „Detașamentul roșu de 
femei" nu se face o pledoarie sa
vantă despre o luptă sau despre oa
meni, in general. Oamenii și lupta, 
toata acțiunea arată firesc care este 
jurămîntul lor, angajarea lor în 
viață, deci rațiunea existenței lor.

„Armata roșie nu se teme de truda 
unui marș prelung...". Actele se dea
pănă susținute de un dramatism 
perfect realizat. Personajele sint atît 
de bine individualizate, incit aproape 
par grupate, după acțiune. Despotul 
Nan și oamenii lui au un anume 
mers, nesigur, cu pași șovăielnici, 
furați ; corpul puțin încovoiat, pri
virea de gheață. Eroina, U Sin-hua, 
ostașul Hun l'zan-ein, apoi coman- 
danta companiei de femei etalează 
siguranța, mîndria, îndîrjirea. O 
scurtă scenă : Armata roșie pornește 
la luptă ; peste decorul simplu se 
lasă întunericul ; în goană, unul 
după altul, ostași, tinere din compa
nia de femei aleargă ca într-o neîn
treruptă coloană ; mișcări din avînt 
spre avint creează un moment de o 
negrăită trepidanță. Nimic nu este 
static, decorativ. Scenele nu culmi
nează prin tablouri nemișcate. Nici 
pașii nu se compun gratuit, nici în
lănțuirile vesele în ritm de dans nu 
sint întîmplătoare. „Detașamentul roșu 
de femei" este exemplar ca simpli
tate și putere de convingere. Solista 
Șue Sin-hua (în rolul atît de difi
cil aț, lui .U Sin-hua), Sun Șen (cp- 
mandauța. companiei de femei), Liji,, 
Cin-Tan (în rolul comunistului Hun 
Cean-sin), apoi Lin Sin-in, (agentul 
de legătură), U Kuen-șen, Van Ci-u 
— au etalat roadele unei serioase 
școli de balet, tehnică, mimică, sigu
ranță.

„Munții dansează, spune poemul, 
ca niște șerpi de argint. Podișurile 
se leagă ca niște elefanți de ceară, 
parcă ar vrea să se intilnească in 
înălțime cu cerul. Dar intr-o zi cu 
soare, veți vedea o haină roșie arun
cată peste întinderile albe, ferme
cător de frumoasă...". „Detașamentul 
roșu de femei", reprezentativ specta
col al Ansamblului de balet CHINA, 
este, alături de „Fluviul galben", o 
pledoarie convingătoare pentru arta 
nouă, militantă.

Smaranda OȚEANU

RITMUL RECOLTĂRII

I

h remorca melcilor?
X

Din cele 86 500 hectare cultivate cu 
porumb de cooperativele agricole din 
județul Timiș au fost recoltate, pînă 
la 8 octombrie, 38 700 hectare. Ținîn- 
du-se seama de faptul că timpul este 
înaintat și că o bună parte din griu 
— în unele cooperative agricole chiar 
în jur de 70—80 la sută — urmează 
să fie semănat după porumb — re
zultatele de pînă acum nu pot să mul
țumească. Spunem aceasta întrucît se 
pare că, la organele locale, există păre
rea că totul decurge normal, ceea ce, 
firește, nu este deloc justificat. în
tr-un grafic desfășurător, întocmi’t la 
direcția agricolă județeană, se pre
vede ca recoltatul porumbului să se 
încheie în decurs de circa o lună de 
aici înainte (6 noiembrie). Această 
dată limită, și așa îndepărtată, va 
putea fi atinsă numai dacă se va res
pecta cel puțin viteza zilnică de recol
tat planificată la 2000 hectare pe zi. 
Pînă acum această viteză n-a fost 
realizată niciodată. De ce această si
tuație ?

în timp ce în cooperativele agri
cole din raza de activitate a stațiuni
lor pentru mecanizarea agriculturii 
Bethausen, Timișoara, Ortișoara, su
prafețele de porumb recoltate sporesc

vizibil de la o zi la alta, în alte locuri 
se lucrează în ritm lent. în coopera
tivele agricole din raza de activitate 
a stațiunii pentru mecanizarea agri
culturii Buziaș, care au de recoltat 
2 669 hectare cu porumb, in perioada 
27 septembrie — 7 octombrie s-a strîns 
această cultură numai de pe 30 de 
hectare, iar în cele din raza de acti
vitate a S.M.A. Fibiș, în zilele de 5—7 
octombrie nu s-a recoltat nici un hec
tar cu porumb. Ritmuri cu totul ne
satisfăcătoare s-au înregistrat, în ul
timele zile, la culesul porumbului și 
în cooperativele agricole deservite de 
stațiunile de mecanizare Lenauheim, 
Biled, Pischia, Ciacova, Boldur, Lu
goj, Găvojdia, Deta, Chizătău.

Deseori, se invocă lipsa forței me
canice și manuale, argumente care nu 
stau în picioare. Să luăm numai ran
damentul cu care lucrează cele 155 
de combine C.T. 2 R de care dispun 
stațiunile de mecanizare din județ. 
Din suprafața recoltată pînă acum, 
numai de pe 2 000 hectare s-a strîns 
porumbul cu 
randamentul 
la 3 hectare 
fi fost utilizate 
pacitate, timp de numai 10 
s-ar fi recoltat mecanizat

aceste utilaje. Or, 
lor este' calculat 

pe zi. Dacă ar 
la întreaga ca- 

zile, 
peste

I

4 600 hectare. Dar campania de recol
tare a început acum o lună. Rezultă 
astfel că, pînă în prezent, capacitatea 
acestor mașini nu a fost utilizată 
decît în proporție de circa 15 la sută. 
S.M.A. Variaș, care are 9 combine, a 
recoltat mecanic numai 23 hectare cu 
porumb, iar S.M.A. Sînnicolaul Mare 
a recoltat cu 7 combine 25 hectare. 
Și exemplele ar putea continua. So
cotim că este de datoria întreprinderii 
județene pentru mecanizarea agricul
turii să analizeze urgent modul de fo
losire a acestor combine, dispunînd 
chiar distribuirea lor între unitățile 
care le utilizează permanent la în
treaga capacitate. Direcția generală 
agricolă și ceilalți factori de speciali
tate au datoria de a acționa în aceste 
zile cu maximum de operativitate și 
exigență în vederea înlăturării grab
nice a tuturor neajunsurilor care îm
piedică desfășurarea normală a ac
tivității pe ogoare, astfel ca recolta
tul porumbului să se încheie în cel 
mai scurt timp, în primul rînd pe 
suprafețele ce urmează a fi însă- 
mînțate în această toamnă cu griu.

Cezar IOANA
corespondentul „Scînteii*

TELEORMAN Restanțieri „doar“ la ■ ■■
<»

recoltat, depozitat și însămînțat

Războiul de țesut

nr. 2000 n

In activitatea colectivului în
treprinderii de utilaje pentru 
industria ușoară din Tg. Mureș 
a fost consemnat. un eveniment 
remarcabil: realizarea celui de 
al 2 000-lea război de țesut bum
bac cu ratieră. Timpul parcurs 
de la asimilarea în fabricație a 
acestui utilaj a marcat un drum 
al perfecționării și afirmării 
capacității de creație tehnică a 
muncitorilor, maiștrilor și ingi
nerilor de aici. In ultimul timp, 
aici au fost realizate 5 tipuri noi 
de războaie de țesut de mare 
complexitate tehnică.

HARGHITA

Sistematizarea
localităților

O dată cu terminarea schiței de 
sistematizare a orașului Vlăhița, 
aflată in curs de elaborare, toa
te cele nouă orașe ale județului 
vor dispune de aceste schițe atit 
de importante in vederea dezvol
tării lor viitoare. Pînă la sfîrși- 
tul anului, numărul schițelor de 
sistematizare a comunelor se va 
ridica la 42, doar 7 răminind 
pentru anul viitor. Se pune un 
accent deosebit pe sistematizarea 
comunelor Ditrău, Praid, Tul- 
gheț și Lunca de. Jos, care, da
torită dezvoltării lor intense, vor 
deveni, in viitorii ani, orașe.

BACAU

ț
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18,00 Deschiderea emisiunii. Melo
dii interpretate de Mariana 
lonescu, Aurel Ioniță, Stă- 
nescu-Românești (la vioară), 
Dumitru Rusu și Traian 
Tîrcolea.

18.15 Ecranul — emisiune de infor
mație și critică cinematogra
fică.

18,45 Stop cadru • Cuvîntul dat. 
Rezolvarea de către comite
tul oamenilor muncii al în
treprinderii a propunerilor 
formulate în adunarea gene
rală. Raid-anchetă • Organi
zarea activității cantlnei- 
restaurant a Uzinei „Electro- 
putere" din Craiova.

19.15 Publicitate.
19,20 1001 de seri.
19,30 Telejurnalul de seară.
20,10 Film serial : „Aghiotantul 

excelenței sale" (V) — Pro
ducție a Televiziunii sovie
tice.

20,50 Prim-plan : prof. univ. dr. 
docent Octavian Fodor — rec
torul Institutului de Medicină 
și Farmacie din Cluj. Imagi
nea : Mihai Romașcu. Emisiu
ne de Rodica Rarău.
Refrene fără vîrstă cu Doina 
Badea, Ruxandra Ghlață, 
Jepn Păunescu, Anca Dimi- 
triu, Mirabella Dauer, George 
Brener. Dansează un grup de 
balerini de la Opera Română 
din București. Redactor : Ale
xandru Nlță. Regizor : Anca 
Sandu.
Telejurnalul de noapte. 
Finala „Cupei Davis“ la te
nis de cîmp : S.U.A.—Româ
nia. Ultimele două meciuri 
ele simplu. înregistrare de la 
Charlotte — S.U.A.

21,20
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(Urmare din pag. I)

FILME DOCUMENTARE
PE ECRANELE CAPITALEI

PRODUCȚII ALE STUDIOULUI 
„AL. SAHIA" și „ANIMAFILM"

Pacea, Viitorul : Vizita delegației 
de partid și guvernamentale ro
mâne, conduse de tovară.șul Nicolae 
Ceaușescu, în R.P. Chineză ; Miorița, 
Flamura : Vizita președintelui Con
siliului de Stat al României, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, în Finlanda ; 
Laromet : Vizita delegației de partid 
și guvernamentale române, conduse 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, în 
R.P.D. Coreeană ; Grivița, Moșilor : 
Vizita delegației de partid și guver
namentale române, conduse de to-

roviar : Visele copilăriei ; Crîngașî, 
Munca: Orizont științific 7/971; 
Gloria, Modern, Excelsior : Orizont 
științific 8/971 ; înfrățirea : Ceasor
nicul universului; Unirea: Dănilă 
Prepeleac ; Lira : Catalizatorii ; Flo- 
reasca : Vînătoarea ; Volga : Pisoiul; 
Flacăra: 
Oamenii 
Peștera ;
hoterapie , „„
iatul care face totul pe jumătate, Că
suțe ascunse, Corbuda.
PRODUCȚII ALE STUDIOURILOR 

DIN ALTE ȚARI

Pirații cosmosului ; Arta : 
acestui pămînt ; Rahova : 
Progresul : Sugestie și psi- 
; Doina : Cele 12 Juni. Bă-

varășul Nicolae Ceaușescu, în R. P. 
Mongolă ; Ferentari : Vizita d -iega- 
■ei de partid și guvernamentale ro- 
.îâne, conduse de tovarășul Nicolae 
leaușescu, în R.D. Vietnam ; Lucca- 
ărul : Culturismul ; Festival : Oma- 
{iu ; Central: Pulberea răului ; Fe-

Buzcști : Buhara (U.R.S.Si) ; Bu- 
cegi : Motet pentru primăria din To- 
run (R.P. Polonă) ; Giulești : Stele 
pe gheată : Popular : Meșterii din 
Iran (R.P. Bulgaria) ; Cosmos : Ștam
pila (R.P. Polonă).

tificatelor de înmatriculare pînă la 
remedierea deficiențelor semnalate.

Cum se explică asemenea fapte 
grave pentru siguranța circulației ? 
Ce spun conducătorii auto aflați în 
cauză '! Surprinzător, nici unul dintre 
șoferii în culpă nu s-a arătat a fi în 
necunoștință de cauză ; toți cunoșteau 
la perfecție defecțiunile autovehicu
lelor pe care le conduceau.

— Nu v-ați dat seama, cînd ați 
plecat din garaj, că nu vă funcțio
nează frina de mînă ? — îl întrebăm 
pe Gh. Marin, de la autobaza Fe
rentari.

— Ba da, știam. Eu am reclamat 
acest defect de mai multe ori. în 
schimbul de noapte lucrează doar 
3—4 mecanici, care spun că nu pot 
face față volumului mare de lucrări. 
Trebuie să treacă o săptămînă, dacă 
nu și mai mult, pînă mașina intră în 
revizie, ca sa fii sigur că ți se repară 
asemenea defecte. Nu avem, de ase
menea, piese de schimb și trebuie să 
ne cîrpim mereu de la o zi la alta.

— Șoferii sînt obligați — ne spune 
Constantin Șoita, locțiitorul șefului 
de garaj la „Vatra luminoasă" — să 
consemneze în fișa mașinii toate de
fectele care apar in parcurs. Dacă 
nu sînt consemnate, noi nu avem 
cum să le descoperim decît la re
vizie.

— în cazul celor 30 de mașini, gă-s, 
site cu defecte la garajul dv., aceste 
defecte n-au fost sesizate ?

— Probabil că nu.
— Inexact !
— Am sesizat în repetate rînduri 

defectele pe care le-au găsit astăzi 
organele de miliție la mașina mea — 
afirmă Petre Florian, șofer pe tro
leibuz în acest garaj. Dar eu am 
spus, eu am auzit. Noaptea, în loc 
să facă reparații, mecanicii noștri 
dorm. Am găsit în mașina mea me
canici dormind și, deși am adus 
cunoștința conducerii acest fapt, 
s-a luat nici o măsură.

— Dv. de ce ați ieșit din garaj 
dovada de funcționare expirată ?

(Șoferul Gh. Ivan, căruia îi adre
săm această întrebare, lucrează pe 
autobuzul 32 B 9187. Nu are certifi
cat de înmatriculare pentru că i-a 
fost ridicat în august, tot pentru de
fecțiuni tehnice la mașină, și acum 
a fost găsit cu autovehiculul in ace
eași stare ; în plus, cu dovada de 
funcționare expirată).

— Ce să fac, tovarășe, mi-au cerut 
cei de la garaj 
și-am plecat..

Iată, pe scurt, 
cații. Indiferent 
organele de 
chis ochii in fața unor 
abateri grave de la legea 
de la normele obligatorii 
gura întregului parc aflai

la 
nu
CU

să

o 
de

plec în cursă,

parte din expli- 
natura acestora, 

miliție n-au în- 
asemcnea 

circulației, 
de a asi- 
în exploa-

în județul Teleorman campania a- 
gricolă de toamnă a inceput sub sem
nul unor ample mobilizări de forțe, 
pentru strîngerea într-un timp cit mai 
scurt a, recoltei, pentru pregătirea te- 
renultfi și însămînțarea în timp optim 
a culturilor de toamnă. In prezent, 
însă, ritmul în care decurg lucrările 
d? sezon este nesatisfăcător, departe 
de posibilitățile existente. ,.t> analiză 
a cifrelor din situația operativă a 
Direcției generale, agricole este edifi
catoare : pină la 7 octombrie, din cele 
128 500 ha cu porumb au fost recol
tate doar 53 647 ha. La această lucra
re sînt înregistrate serioase .rămîneri 
în urmă. în cooperativele agricole 
Lunca, Filiștea, Găleteni, Tătărăști, 
Ciobănești, Crîngeni și altele, consi
liile de conducere, președinții și ca
drele tehnice nu au organizat bine 
munca, nu au mobilizat toate forțele 
de care dispun pentru strîngerea re
coltei. O serioasă rămînere în urmă 
la recoltat, cu efect nedorit asupra 
volumului producției și calității aces
teia, se înregistrează la cultura florii- 
soarelui. Mai sînt în județ peste 3 000 
ha de pe care nu a fost strînsă re
colta.

într-un ritm nesatisfăcător se des
fășoară lucrările de eliberare, pre
gătire a terenului și însămînțat. Deși 
limita finală a timpului optim pentru 
însămînțarea griului a sosit, din cele 
113 500 ha destinate acestei culturi au 
fost însămînțate doar 36 179 ha. Aceas- 

... ta se explică prin slaba folosire a 
tractoarelor., și mașinilor, lipsa de or- 

,, ganizare a .muncii în schimburi pre
lungite. Deși orzul a răsărit și se 
dezvoltă frumos în cea mai mare 
parte a suprafeței însămînțate unele 
unități, nici n-au început semă
natul, iar altele, cum sint cele din 
Negreni și Bălăci, nu și-au ridicat 
încă sămînța de orz de la I.V.C. La 
ora actuală 
ca cele din
Călmățuiu, 
Mingăne'ști.
din bazele de recepție între 80—100 
tone sămință de grîu.

Consemnăm și cu acest prilej faptul 
că în I.A.S. din județ lipsa de sincro
nizare între recoltatul porumbului și 
transportul acestuia în baze a creat 
o situație de-a dreptul îngrijorătoare, 
în toate cele 5 unități agricole de

sint cooperative agricole 
Negreni, Mereni, Gratia, 
Cîmperceni, Scrioaștea, 
care au încă de ridicat

stat activitatea la recoltat a fost sis
tată. în fermele acestor întreprinderi 
există la ora actuală peste 14 000 tone 

. porumb recoltat, așezat pe pămînt și, 
desigur, în pericol de a se de
grada. Deși s-a încercat să se con
vingă factorii de răspundere din con
ducerea ceițtțari^.LT-A- că lipsa rpjj-.,.^ 
lqacelor de transport duce la degra
darea recoltei, la întîrzierea lucrări
lor, pînă acum nu există nici un semn 
că această problemă ar fi tulburat li
niștea cuiva din conducerea centrală 
a întreprinderii de transport auto.

Considerăm că organele locale, toți ’ 
factorii de răspundere din județ, 
consiliile de conducere și cadrele de 
specialitate din cooperativele agricole 
de producție și întreprinderile agricole 
de stat au datoria de a-și concentra, 
în aceste zile, eforturile pentru,-a .or
ganiza mai bine munca la recoltat’ și 
însămînțat, astfel ca să se recupereze 
grabnic rămînerile în urmă înregis
trate pînă acum. Există această posi
bilitate pentru că există forțe meca
nice și manuale suficiente în județ.

AI. BRAD
corespondentul „Scînteii1

Monografia 
orașului

Sub egida biroului comitetului 
municipal de partid, la Bacău 
a apărut o amplă monografie a 

■'drașuluiJ Dupa'TjWhaursiune in 
istoria Bacăului, lucrarea relevă 
marile transformări economice 
și social-culturale care au avut 
loc aici în anii construcției so
cialiste și, în mod deosebit, în 
cursul cincinalului trecut. Mono
grafia, ilustrată cu numeroase 
hărți și fotografii, prezintă pen
tru prima dată tipărită noua 
stemă a municipiului.

MARAMUREȘ

O inițiativă 
lăudabilă

tare o stare tehnică corespunzătoare. 
Peste 160 de conducători auto au fost 
sancționați și s-au aplicat amenzi 
contravenționale în valoare de peste 
12 500 lei. Sint, firește, măsuri nece
sare, menite să-i cheme la ordine pe 
toți cei care ignoră legile, obligațiile 
elementare pe care le au, de a ve
ghea ca fiecare mașină să plece în 
cursă numai atunci cînd întrunește 
toate condițiile cerute de siguranța 
circulației. In legătură cu deplina efi
ciență a intervenției organelor de 
miliție considerăm că ar trebui făcut 
un pas înainte. Sigur, este foarte 
bine că organele de miliție sancțio
nează, pentru abateri de această na
tură, în primul rînd conducătorii 
auto. Ei sînt obligați, conform legii, 
să verifice atent principalele sisteme 
de lucru ale mașinii, înainte de a

stantin Petrescu, directorul tehnic — 
dar nu putem aborda această ches
tiune fără a lua în discuție, în pri
mul rînd, probleme de fond.

— Care ar fi acestea ?
’— Sint cel puțin trei. E vorba, în 

primul rînd, de vechimea parcului 
nostru, care duce în mod automat la 
o stare tehnică necorespunzătoare a 
unei bune părți a mijloacelor de 
transport. Mai mult de 35 la sută 
din autobuze au depășit o normă de 
casare, iar gradul de îmbătrînire al 
troleibuzelor se află intr-un stadiu și 
mai avansat. Aș vrea, de asemenea, 
să rețineți faptul — pe care nu-1 
aducem pentru prima dată la cunoș
tința presei — că I.T.B. lucrează și 
în acest an cu numai jumătate din 
necesarul de piese de schimb și cau
ciucuri. Vă dați seama că, în aceste

birourile direc- 
a consiliului

CIND ȘEFUL DE GARAJ 
ÎNCHIDE UN OCHI SHS

co- 
în-

pleca în cursă, și de a refuza ieși
rea în traseu, "atunci cînd constată 
că mașina nu este perfect pusă la 
punct. Dar legea stabilește în același 
timp obligații precise, în această di
recție, și pentru șefii de garaje, re
vizorii tehnici, conducătorii de 
Ioane, ca organe specializate ale
treprinderii, care poartă întreaga răs
pundere a modului cum sint verifi
cate și întreținute mașinile, într-îin 
cuvint a stării lor tehnice. Or, după 
părerea noastră, în această acțiune 
exigența organelor de miliție a func
ționat mai slab tocmai la această ca
tegorie, a responsabililor administra
tivi — conducători ai întreprinderii, 
șefii de garaje, revizorii tehnici, șe
fii de coloane (au fost sancționați 
doar 9 dintre aceștia și nici un șef 
de garaj).

Statistica accidentelor, de la noi 
și din alte țări, cuprinde, printre 
factorii cauzali, la loc de frunte, și 
starea tehnică a mașinilor. întrucît 
controlul efectuat de organele de mi
liție a fost „bogat" în constatări la 

. acest capitol, am ținut să prezentăm 
concluziile lui 
prinderii de 
(I.T.B.).

— Nu vreau
de puțin lipsurile care aparțin con
ducerii I.T.B. — ne spune ing. Con-

și conducerii -Intre- 
Transport București.

să minimalizez cîtuși

condiții, nu se poate asigura întot
deauna o întreținere tehnică cores
punzătoare mașinilor. Sint proble
me pe care le aducem în fiecare an 
la cunoștința consiliului popular mu
nicipal, Comitetului de stat pentru 
economia și administrația locală, 
C.S.P.-ului, dar ele nu și-au găsit 
pînă acum o rezolvare deplină.

Prezentă Ia această discuție, ing. 
Gabriela Frăsinel, șefa serviciului 
tehnic, a mai amintit o problemă :

— Autobuzele, troleibuzele și tram
vaiele noastre sînt oblicite să preia 
în orele de vîrf un spor de călători 
cu 30—50 la sută peste capacitatea 
reală. Nu trebuie să fii mare specia
list ca să-ți dai seama că o astfel de 
„exploatare" contribuie la uzarea mai 
rapidă, la deteriorarea stării tehnice 
a autovehiculelor.

într-adevăr, deși I.T.B. cere de mai 
mulți ani organelor competente ale 
consiliului popular municipal deca
larea programului uzinelor și insti
tuțiilor, pentru a se realiza o încăr
care rațională a mijloacelor de trans
port în orele de vîrf și o servire co
respunzătoare a călătorilor, practic 
nu s-a mișcat un deget în această ac
țiune. S-au făcut studii, s-au făcut 
calcule din care rezultă că gradul de 
uzură al mașinilor este proporțional 
cu sporul de călători preluat, dar ele

stau la „dospit" în 
ției de specialitate 
popular municipal.

Repetăm — incă 
într-adevăr, o serie 
ordin general privind starea tehnică 
a mașinilor care trebuie să stea în 
atenția nu numai a I.T.B., ci și a al
tor factori. Dar ele nu trebuie să 
țină loc, în continuare, de paravan 
pentru justificarea unor deficiențe 
de organizare și disciplină. Orga
nele de ‘miliție apreciază că 90 la 
sută din defecțiunile tehnice consta
tate 'cu prilejul acestei acțiuni pu
teau și pot fi remediate cu forțele 
proprii ale I.T.B., ale unităților sale 
de reparații și revizie. Cine trebuie 
să pună ordine în garajele întreprin
derii, pentru ca obligații de serviciu 
cum ar fi întreținerea curentă a au
tovehiculelor, verificarea sumară a 
acestora înainte de a ieși în cursă, să 
fie îndeplinite cu responsabilitate ? 
Cine trebuie să reorganizeze activita
tea formațiilor de lucru — maiștri, 
electricieni, mecanici — în așa fel 
îneît să existe personalul de întreți
nere și asistență tehnică prevăzut în 
normative, nu ca astăzi, cînd în 
unele garaje există un singur mais
tru la 100—120 de autovehicule ?
Cine trebuie să asigure în garaje 
existența unor grafice judicioase pe 
baza cărora — prin rotație — fiecare 
mașină să fie supusă cel puțin săptă- 
minal unui control general, care să 
ofere garanția că autovehiculul res-y 
pectiv se află in deplină stare de 
funcționare ? Nimeni altcineva decît 
conducerea I.T.B.

Desigur, problemele pe care le are 
de rezolvat conducerea I.T.B., ața 
cum rezultă și din explicațiile date, 
nu sînt deloc ușoare. De altfel se 
știe că, în general, lucrătorii din a- 
cest sector, cu toate greutățile pe care 
le au, depun eforturi stăruitoare, zi 
și noapte, pentru perfecționarea acti
vității lor, pentru îmbunătățirea con
dițiilor de transport oferite călători
lor. în repetate rînduri conducerea 
I.T.B. s-a dovedit receptivă la obser
vațiile și sesizările cetățenilor, ale o- 
piniei publice, și sîntem convinși că 
și de data aceasta se vor . face eforturi 
reale pentru valorificarea mai bună a 
forțelor proprii, a potențialului teh
nic și uman de care se dispune.- De 
altfel, în finalul convorbirii, directo
rul tehnic al I.T.B. ne-a înfățișat și 
un plan de măsuri urgente, care ur
mează să fie aplicate în practică și 
care vizează atît perfecționarea ac
tivității de întreținere și revizie, cit 
și efectuarea unui control mai rigu
ros, în garaje și autobuze, pentru ca 
de la respectarea normelor cu privi
re la asigurarea stării tehnice a 
mașinilor să nu se mai facă nici un 
rabat. Sînt de fapt măsuri reglemen
tate prin legea circulației și I.T.B.-ul, 
ca toate întreprinderile de transport, 
are obligația să le respecte întocmai.

o dată — sînt, 
de probleme de

Rețeaua sanitară a județului 
Maramureș și-a îmbogățit în a- 
ceastă toamnă zestrea cu un 
număr important de cadre cu 
pregătire medie și superioară. 
Pentru cei 27 de medici tineri 
care debutează în această nobilă 
profesie, direcția județeană sa. 
nitară a pregătit o surpriză : ei 
vor face un stagiu de 3 luni la 
centrele de sănătate din Tg. Lă- 
puș, Leordina, Ruscova și Copal- 
nic-Mănăștur, unde sub îndru
marea unor cadre cu experiență, 
se vor familiariza cu problemele 
de asistență medicală in mediul 
rural.

? ARGEȘ

Un nou centru
stomatologic

La Pitești s-a dat in folosință 
un nou centru stomatologic. Clă
direa modernă dispune de 10 ca
binete de lucru pentru adulți și 
copii. Pot beneficia zilnic de 
tratament circa 400 de pacienți. 
Centrul este înzestrat cu 5 la
boratoare dentare, un serviciu 
de radiologie, o stație de steri
lizare și aparatură de înalt nivel 
tehnic de fabricație^românească.

Expoziție a 
portului popular 

moldovenesc
Muzeul etnografic al Moldovei 

din Iași a deschis in sala „Vic
toria" din localitate o intere
santă expoziție a portului popu
lar moldovenesc. Expoziția, care 
cuprinde costume naționale din 
zona lașului, din depresiunea 
Domelor, Cimpulung Moldove
nesc, Rădăuți, Neamț și Valea 
Trotușului, va face cunoscut 
publicului larg bogatul tezaur 
de obiecte și piese rare aflate 
depozitul muzeului și care nu 
află în expoziția permanentă 
xistentă la Palatul culturii.

DE LA CORESPONDENȚII 
„SCÎNTEII"

in
se
e-
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La Copenhaga, în preliminariile turneului olimpie

întoarcerea de la Budapesta 

a delegației Consiliului Central 
al U. G. S. H.

FRANCE PRESSE
mai larg al eforturilor 

consacrarea fotbalului nos- 
plan internațional ea re- 
o pagubă morală. Discutînd

Este ade- 
i întoarcă 
făcut-o cu

în min. 47) de la Copenhaga 
irecuperabilă

vizită, 
încercat să 
dar au 1 

ale efortului fizic și

J5

Petrolistului

CUPA DAVIS“

DANEMARCA - ROMÂNIA: 2-1 „Românii sînt
Primele minute ale partidei Dane

marca—România, disputată ieri după- 
amiază pe Idraets Parken din Copen
haga, ne-au reamintit — fără plă
cere, desigur — de un alt joc din
tre cele două formații, desfășurat cu 
opt ani în urmă la București, pe 
stadionul „23 August". Atunci, spec
tatorii, care întirziaseră un sfert de 
oră, douăzeci de minute, au avut 
surpriza să constate că, în timpul 
respectiv, danezii și înscriseseră 
două goluri. Și atunci, ca și acum, 
nu rapiditatea înscrierii golurilor a 
fost stupefiantă, ci lipsa de replică a 
reprezentanților noștri la fazele res
pective. Este drept, de data aceasta, 
primul gol n-a mai fost opera ad
versarilor, ci a unuia dintre jucă
torii români — Boc. Era minutul 2 
— și stupoarea a pus stăpînire pînă 
și pe jucătorii rutinați din formația 
română. Zece minute mai tîrziu, 
Petersen, necontrat de nimeni, în ca
reu, a marcat printr-un șut tras din 
obligație (de atacant).

La 2—0, echipa noastră olimpică, 
„consolidată" serios cu jucători din 
primul lot reprezentativ, părea o 
formație alcătuită din tineri descum
păniți care se află la primul lor meci 
internațional și acționează mai ales 
sub impulsul momentului, nu în spi
ritul unei științe a jocului, căpătată 
La urmare a unei bogate experiențe 
competiționale, pe parcursul căreia a 
avut în față echipe mult mai puter
nice decît „unsprezecele" pe care îl 
întîlnea în această după-amiază.

înclinăm să credem că și-a spus 
aici cuvîntul și o anumită doză de 
autoîncredere exagerată — nu puțini 
fiind cei care, în euforia rezultatului 
cu Finlanda, au considerat meciul de 
la Copenhaga ca o simplă formali
tate. Or, echipa daneză a arătat o 
tactică — apărare bună, cu contra
atacuri rapide — și un joc modern, 
simplu, incisiv, direct pe poartă, în 
timp ce formația noastră s-a prezen
tat cu o apărare care nu știa să se 
apere, cu un atac care nu știa să 
atace. Ar merita, de asemenea, de 
reflectat puțin la mitul „superiori
tății tehnice individuale" a unora din 
jucătorii noștri — dacă a te pierde 
în driblinguri excesive, a te despărți 
chinuit de minge, a da pase fără 
adresă, a „bubui" mingile , spre 
poartă la distanțe hilare de buturi în
seamnă „finețe tehnică...". Trebuie să 
spunem că jucătorii noștri cei mai 
buni — cei care au fost pe

Idraets Parken — nu și-au onorat 
cartea de 
vărat, ei au 
cursul jocului, 
„armele albe" 
mai puțin, sau deloc, cu cele potrivi
te pentru situația în care se aflau, 
pentru adversarii ce li se opuneau. 
Angajîndu-se în „lupta corp la corp“ 
pe tot terenul, ei au dat, de fapt, o 
mină de ajutor partenerilor de dis
pută în menținerea avantajului luat 
de aceștia în acele prime minute. în 
aceste condiții, era normal ca clasa 
incontestabilă a unor fotbaliști ca 
Dumitru, Nunweiller, Ldcescu, Dem- 
brovschi, Iordănescu etc. să nu se 
vadă lungi perioade de timp, iar a- 
părarea danezilor să spulbere cu 
neașteptată ușurință toate atacurile 
organizate de reprezentanții noștri. 
Poate că dacă Iordănescu, Neagu sau 
Dembrovschi ar fi fost mai oportuni, 
în unele faze, în special din repriza 
a doua, rezultatul meciului să fi fost 
altul. Dar, opiniile noastre despre 
ceea ce s-a întimplat la acest meci 
ar fi rămas aceleași. >

în perspectiva luptei pentru califi
care la turneul olimpic, înfrîngerea 
la limită (Dembrovschi a redus sco
rul

unghiul 
pentru 
tru pe 
prezintă 
acest aspect, nu putem să nu arătăm 
că ideea de a angaja fotbaliști din 
primul lot reprezentativ în întrece
rea olimpicilor este greu de justificat, 
atît în ceea ce privește sensul com- 
petițional (probabil și alți jucători ar 
fi putut „realiza" 1—2 la Copenhaga), 
cit și sub raportul utilizării rațio
nale a forțelor fotbalului nostru, atît 
de larg angajat acum.

Poate că singurul aspect pozitiv al 
întilnirii de ieri constă în aceea că 
a devenit destul de limpede că în
locuirile în schema unsprezecelui re
prezentativ vor fi destul de greu de 
făcut, olimpicii veritabili — Cheran, 
Popovici, Tătaru, Boc etc — dind un 
randament scăzut, chiar și din punc
tul de vedere al mișcării de ansam
blu a formației.

în sfirșit, meciul cu Danemarca de 
la Copenhaga trebuie apreciat ca o 
lecție 
lecție 
tează,

dură pentru jucătorii noștri, o 
în care nu consecințele con- 
ci învățămintele.

Valentin PĂUNESCU

la înălțime în această finală**...
Echipa de tenis a S.U.A. con

duce cu scorul de 2—1 în finala 
„Cupei Davis“, pe care o susține 
cu selecționata României la Char
lotte (Carolina de nord).

învinși în primele două partide 
de simplu — transmite corespon
dentul agenției France Presse — 
românii Ilie Năstase și Ion Țiriac 
au redus scorul întrecînd in proba 
de dublu cu 7—5, 6—4, 8—6 pere
chea americană Stan Smith—Erik 
van Dillen. Meciul a durat ceva 
mai mult de două ore și s-a ter
minat pe ploaie. Dublul român s-a 
dovedit din nou unul din cele mai 
puternice din lume, fără a putea 
spune că de data aceasta Țiriac și 
Năstase ar fi jucat la cea mai bună 
valoare a lor. Năstase, jucătorul nr. 
1 al echipei române, se pare că 
nu-și regăsește forma care i-a adus 
atîtea victorii în acest, an. In schimb 
Țiriac a jucat remarcabil și a fost 
singurul din cei patru jucători care

nu a ratat nici unul din serviciile 
sale. Victoria românilor în partida 
de dublu trezește din nou interesul 
față de confruntarea de la Charlotte 
și poate că mulți specialiști prezenți 
aici ar fi de acord că românii ar 
fi putut cîșt.iga această finală dacă 
Ilie Năstase nu ar fi fost suferind, 
iar Țiriac ar fi cîștigat partida 
cu Froehling, partidă al cărui re
zultat a fost viciat de unele erori de 
arbitraj. Dar și așa românii sînt la 
înălțime în această finală în care 
opun o dîrză rezistență redutabilei 
echipe a S.U.A.

într-o declarație făcută cores
pondentului Agenției France Presse, 
Țiriac a spus : „Cu arbitri de linie 
neutri situația ar fi fost alta și 
poate că în momentul de față sco
rul ar fi fost in favoarea noastră. 
Dar încă nu este totul pierdut, mai 
sînt de jucat încă două partide de 
simplu, oricum nu vom mai pierde 
cu 5—0 ca acum doi ani la Cleve
land".

Duminică s-a înapoiat în Capitală, 
venind de la Budapesta, delegația 
Consiliului Central al Uniunii Gene
rale a Sindicatelor din România, con
dusă de tovarășul Virgil Trofin, 
membru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului Cen
tral al U.G.S.R., care, la invitația 
Consiliului Central al Sindicatelor 
din R. P. Ungară, a întreprins o vi
zită pentru schimb de experiență în 
această țară.

Din delegație au făcut parte tova
rășii Ileana Peter, vicepreședinte al 
Consiliului Central al U.G.S.R., teh
niciană la Fabrica de încălțăminte 
„Clujana", Petru Despot, mebru al 
Comitetului Executiv al Consiliului 
Central al U.G.S.R., prim-adjunct al 
președintelui Consiliului pentru pro
blemele economice și pregătirii pro

fesionale al Consiliului Central al 
U.G.S.R., Vasile Păcuraru, membru 
al Consiliului Central al U.G.S.R., 
președintele Consiliului județean al 
sindicatelor Bacău, Gavrilă Henter, 
activist la Comisia pentru relațiile 
internaționale ale sindicatelor.

La înapoiere, în Gara de Nord, de
legația a fost întîmpinată de tova
rășii Gheorghe Petrescu, Nicolae Ga- 
vrilescu. Oliviu Rusu, vicepreședinți 
ai Consiliului Central al U.G.S.R., 
Pavel Ștefan, Paul Nagy, Larisa 
Munteanu, secretari ai Consiliului 
Central al U.G.S.R., de membri ai 
Comitetului Executiv al Consiliului 
Central al U.G.S.R., de activiști ai 
sindicatelor.

Au fost prezenți Ferenc Martin, 
ambasadorul R. P. Ungafe la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Semnarea unui protocol de colaborare 
intre ministerele industriei materialelor

de construcții din România și Uniunea Sovietică

Devenită tradițională „Cupa Petro
listului", organizată de consiliul ju
dețean al sindicatelor din Prahova, 
și-a încheiat întrecerile. La diferite 
discipline sportive, atletism, hand
bal, popice, volei, au participat peste 
12 000 de tineri (cu aproape 2 000 mai 
mulți decît în competiția anului pre
cedent). Cele mai bune rezultate în 
faza pe județ au fost obținute de 
asociațiile sportive din orașul C'im- 
pina, cărora le-au fost decernate 
trofee — „Cupa petrolistului ediția a 
10-a“ — precum și de asociațiile „Pe- 
trolistul-Boldești" și „Rafinorul-Te- 
leajen".

întreceri dedicate Zilei Petrolistu
lui. au mai avut loc intre sportivii 
petroliști din județele Dîmbovița și 
Buzău.

PE LACUL HERĂSTRĂU

Privind la demonstrația
>. . I;
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| Pe Iacul Herăstrău, duminică dimi

neața, o priveliște mai puțin obiș
nuită : printre vaporașe, bărci și hi
drobiciclete, un grup masiv de iah
turi, mici cit o coajă de nucă. Pîn- 
zele celor 24 de ambarcațiuni „Opti
mist" — tip de, iaht pentru uzul co
piilor între 6 și 14 ani — sînt mî- 
nuite cu prjcepere de către mici na
vigatori, membri ai pepinierei Clu
bului nautic universitar din Bucu
rești.

In lumina soarelui, corpurile mi
nusculelor nave apar translucide da
torită materialului plastic din care 
sînt confecționate. Construcția lor, 
realizată din plasticul românesc nu
mit „Nestropol", a fost realizată 
în mod foarte economic, in regie pro
prie, de către C.N.U. De ce a avut, 
totuși, nevoie un club universitar, 
destinat performanței, să construias
că zeci de ambarcațiuni pentru 
copii ? Simplu : dacă un selecționer 
la fotbal sau la alte jocuri sportive 
privește copiii cum bat mingea și 
apoi își alege viitorii elevi dintre 
acei ce dovedesc aptitudini, tot așa 
tehnicienii ialitingului trebuie să-i 
vadă pe copii plutind, manevrînd 
ambarcațiunile, spre a selecționa pe 
viitorii iahtmani de performanță. 
Astfel a apărut flotila de „Opti
miști" ce a încintat ieri privirile 
spectatorilor ocazionali sau 
special pe malurile lacului 
răstrău...

Demonstrația de duminică, 
nizată de direcția de specialitate din 
Ministerul învățămîntului, avea 
drept scop popularizarea iahtingu- 
lui, practicabil cu ușurință și prin 
mijloace foarte economice, în rîndul 
școlarilor bucureșteni. Din păcate, 
deși anunțată și prin ziarul nostru, 
inițiativa nu a găsit înțelegere prin
tre acei ce sînt obligați prin lege să

veniți
He-

org-a-

OINĂ

Combinatul Poligrafic
București, campioană

națională
Timp de trei zile stadionul muni

cipal din Botoșani — complet reno
vat — a găzduit finala celei de-a 
XX-a ediții a campionatului republi
can de oină, întrecere sportivă la 
care au luat parte cele mai bune 10 
echipe din țară, cîștigătoarele celor 
5 faze zonale. întrecerile finale — 
în total 45 de jocuri — au demonstrat 
vigoarea și frumusețea jocului nostru 
național, larga lui răspîndire în sa
tele și orașele patriei noastre. 
După disputarea tuturor jocurilor, pe 
podiumul de onoare au urcat primele 
trei echipe clasate : 1. Combinatul 
Poligrafic București (C.P.B.), 2. Di
namo București, 3. Avîntul Curcani 
(județul Ilfov).

Demifondul cu antrenament mecanic, rămîne una dintre cele mai spectaDemifondul cu antrenament mecanic, rămîne una dintre cele mai specta
culoase probe ale ciclismului pe pislăculoase probe ale ciclismului pe pislă

DIN COLȚUL TRIBUNEI

Meciuri multe...

CICLISM

Demifondul
tu antrenament mecanic 

a încheiat sezonul

La București s-a semnat un pro
tocol de colaborare între ministerele 
industriei materialelor de construcții 
din Republica Socialistă România și 
Uniunea Sovietică. Protocolul pre
vede promovarea unor acțiuni de 
colaborare tehnico-economică și ști
ințifică, realizarea unor schimburi 
de experiență, documentații și in

formații în domeniul industriei ma
terialelor de construcții.

Documentul a fost semnat de Va- 
leriu- Cristescu, adjunct al ministru
lui industriei materialelor de con
strucții, și de M. D. Vorobievschî, 
adjunct al ministrului industriei ma
terialelor de construcții al U.R.S.S.

Duminică la amiază, delegația so
vietică a părăsit Capitala.

de velodrom
. • NOII

DAN
CAMPIONI: C. POPESCU, 
MARIN (VOINȚA)

velodromului s-au închis 
sezo- 

sfîrșit 
antrena-

• Deschiderea Expoziției internaționale de echipament și utilaje

se ocupe de proDagarea sportului 
școlar. Ieri, La Herăstrău n-au venit 
nici directori de școli, nici cadre di
dactice direct interesate, nici repre
zentanți ai organizațiilor de pionieri. 
Deși fuseseră înștiințați de către 
C.N.U. sau direcția de specialitate 
din minister !

Noroc de părinții grijulii cu sănă
tatea și educația sportivă a copiilor 
lor ! Sînt de față în momentul în 
care, după demonstrație, un pionier 
în vîrstă de opt ani și jumătate vine 
Însoțit de părinți la antrenorul An
drei Butucaru. — Știi să înoți ? — 
Da. — Ai vreo notă sub opt ? — Nu ! 
Atunci, tinere Mircea Irimia, te aș
tept la primul antrenament, miercuri 
după-amiază la ora 15.

Șirul demonstrațiilor organizate de 
C.N.U. nu se- va încheia în Bucu
rești. Duminica viitoare, la invitația 
Consiliului pentru educație fizică și 
sport Argeș, jumătate din flotilă va 
evolua pe lacul Bascov de lingă Pi
tești. Elevii piteșteni vor vedea cu 
ochii lor cit de simplu și de plăcut se 
manevrează iahturile „Optimist" de 
către colegii lor bucureșteni : Horia 
Ispas, 11 ani, campion național, Mi- 
hai' Butucaru, 13 
Radu Marian și 
ambii în vîrstă 
și de alți cîțiva
Cunoscînd la fața locului serio
zitatea cu care piteștenii își pregă
tesc intrarea in lumea sporturilor 
nautice — exploatind resursele sal
bei de lacuri artificiale gata con
struite sau aflate în construcție — e 
probabil că demonstrația „Optimiști
lor" se va bucura de mare atenție și, 
firește, de succes în rîndurile școla
rilor argeșeni.

ani, vicecampion, 
Barbu Cristescu, 

de 10 ani, precum 
iahtmani precoci.

Valeriu MIRONESCU

BOX

Boboc și Dobrescu
printre protagoniștii• •

Turneul internațional de box de .la 
Berlin a continuat cu disputarea me
ciurilor din cadrul galei rezervate 
semifinalelor. O evoluție excelentă a 
avut pugilistul român Ștefan Boboc, 
care în limitele categoriei semi- 
muscă l-a învins la puncte, după un 
meci de foarte .bun nivel tehnic, pe 
Strelnikov (U.R.S.S.). în finală repre
zentantul nostru îl va întîlni pe 
Rocke (R.D.G.) învingător în meciul 
cu Riviera (Cuba). Din lotul boxeri
lor români prezenți la acest turneu, 
s-a mai calificat pentru finală Paul 
Dobrescu (cat. ușoară), cafe și-a ad
judecat victoria la puncte în partida 
susținută cu Siebert (R.D.G.). Adver
sarul său în finală va fi valorosul 
pugilist sovietic Fedotov. Finala ca
tegoriei grea va opune pe cubanezul 
Stevenson cehoslovacului Motyl.

întîlnirea bucureștenilor cu handba
lul masculin, de la finele săptămînii 
trecute, anunța a satisface, ca să spu
nem astfel, ambele tabere : pe jucă
tori, pentru că sala Floreasca le este, 
totuși, mai familiară ; pe spectatori, 
pentru că o revedere a fruntașilor 
handbalului nostru (și ai lumii !) pro
mite, firesc, bune partide, de un 
înalt nivel tehnic. Nu mai mică preo
cupare pentru calitatea partidelor de 
acum, pentru forma selecționabililor 
au avut-o tehnicienii federației de 
specialitate, interesați deopotrivă să 
definitiveze lotul național și să știe 
de la ce nivel să pornească pregătirile 
„tricolorilor" în vederea turneului o- 
limpic.

Cele trei zile de handbal (15 me
ciuri =15 ore de joc) s-au încheiat 
însă fără a fi oferit motive de satis
facție pentru public, pentru specia
liștii federali. Momentele de handbal 
adevărat, fazele spectaculoase, tehni
ca individuală auputut fi remarcate 
în foarte puține partide, și nici atunci 
pe o durată mai mare de timp. Ex
plicații care să scuze oarecum pe ju
cători, pe antrenori au apărut, se în
țelege, dar — cum s-ar zice — ele nu 
„încălzesc" pe nimeni, făcînd în fond 
un deserviciu handbalului în gene
ral, prestigiului său internațional. Să-, 
răcia, lipsa de varietate a schemelor 
de joc — chiar și la echipele fruntașe 
ale clasamentului' — penetrabilitatea 
apărărilor, forma slabă a portarilor 
nu au trecut neobservate. Chiar și în 
rîndul activiștilor federației, „feno
menul" a fost comentat ca atare, 
deși — spre nedumerirea noastră — 
uneori antrenorii și jucătorii au fost 
scuzați pe motiv că „echipele au ne
voie de puncte, nu să dea spectacole 
de handbal". Nu încape îndoială că 
întrecerile pentru campionat au 
miza lor, se luptă pentru titlul de 
campion sau... pentru evitarea retro
gradării. Dar oare aceste țeluri pot 
fi atinse mai ușor prin joc șablon, 
prin pase lente, prin „plimbarea" in
terminabilă a mingii în atac (acel 
joc pasiv, prea puțin sancționat de 
arbitri.:.), cu șuturi exclusiv din să
ritură ?

Din păcate, calitatea slabă a me
ciurilor de la Floreasca a fost o 
continuare a calității slabe a parti
delor de acum două săptămîni de la 
Galați, unde, de asemenea, dominate 
de miză, în goană după puncte (și 
numai după puncte), echipele nu au 
avut în vedere decit victoria, chiar 
și cu prețul durităților excesive, al 
lezării grave a spiritului de sportivi-

1 puțin
tate. Antrenorii noștri de handbal 
manifestă în continuare o prea mică 
încredere în elementele tinere, pe 
banca rezervelor întîrziind mult o 
serie de jucători cu real talent (altfel 
nici n-ar fi fost probabil promovați 
în lotul de seniori !). N-am vrea să 
se creadă că încercăm o imixtiune 
în munca antrenorilor — oameni res
pectați și respectabili, cu mare expe
riență și cu recunoscută reputație — 
dar, din acest punct de vedere, se 
observă că nici în meciurile relativ 
ușoare ei nu-i preferă, nu încearcă 
să-i rodeze (cu riscul de rigoare, alt
fel nu este posibil !) pe tineri, pe noii 
veniți în formațiile cluburilor res
pective.

Citeva cuvinte despre arbitraje. 
„Cavalerilor fluierului" li se repro
șează că, în dorința de a nu scăpa 
meciul din mină, intervin adesea 
exagerat de mult, influențînd cursi
vitatea — și așa relativă — a faze
lor, dictînd eliminări pentru faulturi 
clasice. Personalitatea arbitrului, nu 
decurge din prea dese întreruperi de 
joc, din gestică teatrală și stridenta 
fluierului.

Porțile 
în mod oficial ieri Ia amiază, 
nul de ciclism pe pistă luînd 
cu cursa de demifond cu
ment mecanic. Publicul prezent în 
tribune, recepționînd ușor frumuse
țea acestui gen de alergare pe pistă, 
a aplaudat la scenă deschisă disputa 
dintre cuplurile participante și în 
final pe noii campioni — C. Po
pescu, Dan Marin — reprezentanți 
ai clubului Voința București (an
trenor : Al. Someșan).

Victoria acestora — imprevizibilă, 
totuși, după primele două manșe, 
cind aveau numai 20 m avans față 
de cuplul V. Burlacu, Marin Nicu- 
lescu (Olimpia''-București) îi-de
venit'aproape certă în mahșți'a,. 
treia ; ciclistul (C. Popescu) și moto- 
ciclistul (Dan Marin) de la Voința 
s-au desprins net de ceilalți, reușind 
ca la terminarea celui de-al treilea 
sfert de oră de alergare să aibă un 
avans de circa 400 m față de cuplul 
de la Olimpia. în mod practic, a pa
tra și 
putea 
pentru 
lescu au
grup, pentru a recupera, chiar dacă 
nu total, diferența față de liderii 
cursei. Tactica noilor 
fost însă excelentă ; au 
mențină în apropierea 
cuplului de la Olimpia
jumătatea manșei au declanșat 
atac irezistibil, spulberînd orice șansă 
de cîștig a tuturor celorlalți concu- 
renți. Iată distanțele parcurse de 
cupanții primelor trei locuri : 1. 
Popescu, Dan Marin (Voința) 
68 900 m în cele patru manșe â

ultima 
schimba 
moment 
încercat

manșă nu mai 
ordinea, deși 
Burlacu + Nicu- 

să se „rupă" de

pentru agricultură, 
si industria e

Duminică dimineața, în Complexul 
expozițional din Piața Scînteii s-a 
deschis Expoziția internațională de 
echipament și utilaje pentru agri
cultură, industria alimentară și indus
tria de ambalaje ; ea inaugurează 
programul manifestărilor de amploa
re organizat de țara noastră între 
edițiile Tirgultii Internațional Bucu
rești.

Pusă în slujba dezvoltării relațiilor 
în aceste importante domenii ale co
merțului internațional, expoziția re
unește producători din sectoare ale 
producției de echipament, mașini, 
utilaje și accesorii pentru agricul
tură, industria alimentară și industria 

' ambalajelor, dâr și din cele .legate 
direct de,.‘. satisfacerea exigențelor 
consumatorului — echipament de 
control fitosanitar și al calității, in
stalații de autoservire, sisteme de 
prezentare, echipament pentru re- 

z. clama comercială.
Pe o suprafață interioară și pe 

platforme în aer liber, totalizînd 
15 000 mp, expun peste 200 de firme 
din 20 de țări — Anglia, Austria, Bel
gia, Cehoslovacia, Danemarca, Elve
ția, Finlanda, Franța, R. F. a Germa-, 
niei, Grecia, Israel, Italia, Iugoslavia, 
Olanda, Polonia, Spania, S.U.A., Sue
dia, Ungaria și România. întreprin-

industria alimentară
de ambalaje
derile din țara noastră ocupă 0 su
prafață de peste 5 000 mp.

La deschidere, au participat mem
bri ai conducerii unor ministere și 
organizații economice, ai unor cen
trale industriale, întreprinderi româ
nești de comerț exterior, ziariști ro
mâni și corespondenți. străini, un 
numeros public.

Au fost prezenți membri ai corpu
lui diplomatic.

Cuvintul de deschidere a fost rostit 
de Hristache Zambeti, vicepreședinte 
al Camerei de Comerț.

Apoi, ministrul comerțului exterior, 
Cornel Burtică, a tăiat panglica inau
gurală, declarînd deschisă Expoziția 
internațională de echipament șl uti- 

- laje pentirn. agricultură, industria a- 
limentară și industria de ambalaje.

Expoziția este găzduită în Pavilio
nul central și 5 pavilioane adiacen
te și va funcționa concomitent cu 
cel de-al V-Iea Pavilion de mostre 
de bunuri de consum.

Expoziția este deschisă pînă la 19 
octombrie a.c.

★
Cu prilejul inaugurării expoziției, 

Camera de Comerț a României a ofe
rit un cocteil.

(Agerpres)
campioni 
căutat să 
imediată 
și cam
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un Cronica, zilei
o- 
C.

15

Ion DUMITRIU

■ min. fiecare ; 2. V. Burlacu, M. Ni- 
culescu (Olimpia) — 68 440 m ; 3. G. 
Negoescu, Iulian Gociman (Steaua) 
66 270' m.
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Tri zilele acestea, s-a desfășurat în Capitală, turul II al campionatului na
țional de hochei, lată o imagine din întîlnirea Dunărea ~

Gheorghieni
Foto : S. Cristian

DIN LUMEA LARGĂ
SPORTIVII ITALIENI continuă să 

domine întrecerile Jocurilor medite
raneene de la Izmir. După cea de-a 
4-a zi, in clasamentul pe națiuni pe 
primul loc se află Italia cu 11 me
dalii de aur, urmată de Spania — 2 
medalii de aur, Iugoslavia, Franța, 
Republica Arabă a Egiptului, Grecia 
și Turcia cîte o medalie de aur.

Concursul individual feminin de 
gimnastică a fost cîștigat de italianca 
Angela Alberti — 36,50 puncte, secun
dată de iugoslava Havelka — 35,65 
puncte. în competiția de înot, spa
niolul Antonio Corali s-a clasat pe 
locul întîi, la 400 m liber, cu timpul 
de 4’19’.7/10, in timp ce iugoslava Ana 
Boban a cîștigat proba de 100 m 
liber cu timpul de l’01”8/10.

Rezultate la alte discipline 
tive : Fotbal : Turcia-Tunisia 
Franța-Siria 1—0 ; Polo pe
Iugoslavia-Turcia ' 17—1 ; baschet : 
Tunisia-Siria 85—82 ; Iugoslavia-Gre-

cia 87—66 ; Turcia-Egipt 75—52 ; hal
tere (cat. mijlocie) Jakovou (Grecia) 
460 kg la totalul celor trei stiluri.

dru (România),
(U.R.S.S.) și Ilona 
slovacia).

Zoia Rudnova
Vostova (Ceho-

spor- 
0—0 ; 
apă :

SELECȚIONATELE DE FOTBAL 
(juniori) ALE POLONIEI ȘI FIN
LANDEI și-au disputat cele două 
partide contînd pentru preliminariile 
viitorului turneu. U.E.F.A. Ambele 
jocuri s-au încheiat la egalitate : 2—2 
pe terenul formației finlandeze. Ia 
Lahti, și 1—1 în jocul retur, la Jirar- 
dov. Avînd înscrise mai multe goluri 
în deplasare, tinerii fotbaliști polonezi 
se califică pentru etapa următoare.

INTRE 29 ȘI 31 OCTOMBRIE ora
șul Miskolcz va găzdui campionatele 
internaționale de tenis de masă ale 
Ungariei, la care și-au anunțat par- 
ticiparea sportive și sportivi din 13 
țări.

Printre concurentele angajate în 
competiția feminină se numără cu
noscutele campioane Maria Alexan-

DE RUGBI A 
întreprinde în 

un turneu de 10 
de Nord și Fran-

SELECȚIONATA 
AUSTRALIEI va 
cursul acestei luni 
meciuri în America 
ța. în vederea acestor deplasări, fo
rul australian a selecționat un nu
măr de 25 de jucători, în frunte cu 
internaționalii Mcgrill, Fairfax, Bat
terman și Shaw.

ASOCIAȚIA EUROPEANĂ DE 
ATLETISM a fixat haremurile de 
participare la cea de-a treia ediție a 
campionatelor europene de atletism 
pe teren acoperit, programate în zi
lele de 11 și 12 martie 1972 la Gre
noble. Aceste haremuri vor trebui 
îndeplinite în cadrul unor concursuri 
de sală, între 11 noiembrie 1971 și 28 
februarie 1972.

Ministrul industriei metalurgice, 
Nicolae Agachi, însoțit de un grup 
de specialiști, care, la invitația Uni
unii siderugiștilor din Iugoslavia, a 
avut la Belgrad convorbiri în ve
derea examinării unor noi posibili
tăți de extindere a colaborării în do
meniul siderurgic dintre cele două 
țări, s-a întors duminică dimineața 
în Capitală.

La sosire, printre persoanele ofi

ciale se afla Iso Njegovan, ambasa
dorul R.S.F. Iugoslavia la București.

★
Colectivul Teatrului de năpuși din 

Constanța a plecat, duminică, In R.S.F. 
Iugoslavia, pentru a participa la 
„Festivalul teatrelor de păpuși din 
Serbia" ce se va desfășura la Bel
grad.

Agerpres)

IN JUDEȚUL IAȘI
I

Un nou șantier de muncă 
patriotică a tineretului

Duminică dimineața, în comuna 
Bălțați, județul Iași, a avut loc în- 
tr-un cadru festiv deschiderea șan
tierului. național de muncă patriotică 
a tineretului la conducta de aducți- 
une a apei Timișești-Iași. După pre
zentarea raportului de către Ion Ia- 
noș, comandantul șantierului, tova
rășii Vasile Potop, prim-secretar al 
Comitetului județean Iași al P.C.R., 
președintele consiliului popular ju
dețean, și Vasile Nicolcioiu, secretar 
al C.C. al U.T.C., au salutat pe bri
gadieri.

Cei 1 200 de tineri din fabricile și 
uzinele lașului, de pe ogoare, din fa
cultăți și școli, prezenți la acest exa
men al hărniciei și dragostei de pa
trie, au adoptat cu entuziasm textul

unei telegrame adresate C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, în 
care se arată printre altele :

Dînd glas sentimentelor de profund 
patriotism, care animă tînăra gene
rație, noi, brigadierii de pe șantierul 
național de muncă patriotică a tine
retului pentru construcția conductei 
de aducțiune a apei potabile Timi
șești-Iași, vă exprimăm, și cu acest 
prilej, atașamentul față de politica 
înțeleaptă pe care partidul nostru, 
dumneavoastră personal, mult sti
mate și iubite secretar general, o pro
movați cu consecvență, pentru înflo
rirea continuă a patriei, pentru creș- 

.terea prestigiului națiunii noastre în 
întreaga lume.

(Agerpres)

STREHAIA — LA 500 DE ANI
Populația orașului Strehaia, jude

țul Mehedinți, a luat parte dumi
nică Ia manifestările prilejuite de 
aniversarea unei jumătăți de mile
niu de existență documentară a lo- ’ 
calității și a 50 de ani de la declara
rea sa ca așezare urbană.

în cursul dimineții, la Casa de cul
tură a avut loc o intilnire a fiilor 
orașului Ia care, alături de localnici, 
au fost prezenți Traian Dudaș, prim- 
secretar al Comitetului județean 
Mehedinți al P.C.R., președintele^ 
consiliului popular județean, repre
zentanți ai organelor județene de 
partid și de stat. Au luat parte, de 
asemenea, o delegație a oamenilor 
muncii din Negotin, localitate din 
R.S.F. Iugoslavia cu care este înfră
țită Strehaia, precum și invitați din 
alte județe ale țării.

După un bogat spectacol susținut 
de formații artistice din oraș și ju
deț, cei prezenți au asistat la cere
monia dezvelirii bustului lui Mihai 
Viteazul, care, între 1582 și .1588 a 
îndeplinit funcția de bănișor de Me
hedinți cu reședința la Strehaia. Pe 
frontispiciul mînăstirii din localitate 
a fost apoi fixată o placă comemora
tivă dedicată aniversării unui secol 
și jumătate de la mișcarea revolu
ționară condusă de Tudor Vladimi- 
rescu.

Aniversării orașului i-au fost dedi
cate o sesiune de comunicări știin
țifice, vernisajul unei expoziții jubi
liare și al unui muzeu al orașului, 
deschiderea unui parc distractiv, ex
puneri în întreprinderi, instituții și 
școli.

(Agerpres)



Pe fronturile de luptă Critici în S. U. A
din Indochina la adresa programului

economic al Administrației

' PNOM PENH 10 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția cambod- 
giană de știri, baza militară de la 
Ampuk continuă să se afle sub tirul 
susținut al forțelor patriotice khmere, 
în încercarea de a înlătura presiunea 
exercitată de patrioți, inamicul a tri
mis, la 4 octombrie, întăriri unități
lor dislocate în zona acestei baze mi
litare. Trupele inamice au fost inter
ceptate de forțele de eliberare din 
Cambodgia pe șoseaua nr. 7, care 
le-au provocat pierderi însemnate. 
Potrivit primelor rapoarte, patrioții 
cambodgieni au distrus 15 tancuri și 
113 autoblindate. Ei au făcut prizo- 

i nieri un număr însemnat de soldați 
inamici și au capturat importante 
cantități de material de război.

WASHINGTON 10 (Agerpres). — 
Precizind unele puncte ale progra
mului economic înfățișat de preșe
dintele Nixon, ministrul de finanțe 
al S.U.A., John Connally, a arătat că 
guvernul va deține autoritatea finală 
in adoptarea hotărîrilor privind pre
țurile și salariile. Din declarațiile 
sale reiese că organismele a căror 
constituire a anunțat-o președintele 
vor avea un rol pur consultativ, de
ciziile lor fiind supuse spre aprobare 
guvernului.

în legătură cu noile măsuri pre
zentate de Administrație, senatorul 
George McGovern, unul din princi
palii pretendenți 
tidului democrat 
dențiale de anul 
„Președintele nu 
vint despre una

la candidatura Par- 
în alegerile prezi- 
viitor, a declarat : 
a spus nici un eu- 
din cauzele princi-

A.F.L.- 
rezerve

Caracterizind 
guvernamental, McGo- 

un 
bussines 
oamenii

pale ale inflației — continuarea răz
boiului din Vietnam. Șomajul masiv, 
care cuprinde întreaga țară și repre
zintă cea mai gravă problemă a Sta
telor Unite a fost, de asemenea, tre
cut complet sub tăcere în cuvînta- 
rea șefului statului", 
programul 
vern a arătat că „el reprezintă 
cadou uriaș făcut marelui 
și o discriminare față de 
muncii".

Liderii centralei sindicale 
C.I.O. au exprimat serioase 
față de măsurile guvernamentale. 
Observatorii pun sub semnul între
bării participarea reprezentanților 
sindicatelor la organismul pentru 
controlul salariilor și prețurilor, a 
cărui constituire este prevăzută în 
programul prezidențial.

Țările africane îngrijorate de criza

monetară occidentală

paris.- Miting NAȚIUNILE UNITE

al prieteniei intre
comuniștii din Franța 

R.D.G. si R.F.G.7

5

întrevederi
ale ministrului

de externe

Seul. Imagine de la recentele demonstrații studențești antiguvernamentale. 
Studenții au cerut abolirea instrucției militare obligatorii, refuzînd să fie 

carne de tun pentru regimul antipopular din Coreea de sud

Oameni de știință japonezi 
împotriva bazelor americane

din Okinawa

VIETNAMUL DE SUD. — Agenția 
de presă Eliberarea anunță că for
țele patriotice din Vietnamul de sud 
au interceptat în dimineața zilei de 
7 octombrie un batalion inamic care 
se deplasa de la Xa Mat spre Thien 
Ngom.

în urma luptelor, forțele de elibe
rare au distrus o companie și au do- 
borît două

ADDIS-ABEBA 10 (Agerpres). — 
Grupul african al Băncii mondiale și 
Fondului Monetar Internațional, 
care a participat la reuniunea anuală 
a celor două organisme 'de la Wa
shington. a întocmit un raport. Fă- 
ctit public la sediul reuniunii miniș
trilor africani, întruniți vineri în ca
pitala 
funda 
criză 
Orice

Etiopiei, raportul relevă pro- 
îngrijorare față de actuala 

monetară interoccidentală. 
soluție autentică la dezordinile

financiare curente — se spune în do
cument — trebuie să fie ridicată in 
acele organisme internaționale care 
lac posibilă participarea deplină a 
tuturor guvernatorilor.

Raportul menționează că guverna
torii Băncii africane cer guvernului 
Statelor Unite să ridice suprataxa de 
10 la sută asupra importurilor, im
pusă Ia 15 august, asupra unor pro
duse din țările africane.

TOKIO 10 (Agerpres). — 170 de 
scriitori, savanți și alte personalități 
marcante ale culturii japoneze au a- 
dresat membrilor Dietei japoneze și 
Comisiei senatoriale pentru afaceri 
externe a Congresului S.U.A. o de
clarație in care cer lichidarea baze
lor militare americane din Okinawa 
și se pronunță împotriva amplasării 
pe insulă a unor subunități ale „for
țelor de autoapărare" japoneze.

în întreaga Japonie se intensifică 
în aceste zile lupta forțelor progre
siste pentru retrocedarea completă a 
Okinawei, fără baze militare, în le
gătură cu apropiata sesiune extraor
dinară a Dietei, ale cărei dezbateri 
se vor concentra, în principal, asupra 
acordului japono-american asupra 
acestei insule.

avioane inamice.
de presă anunță, pe de 
că autoritățile saigoneze

i
Agențiile 

altă parte, 
au confiscat sîmbătă alte patru ziare 
și o revistă care au publicat arti
cole demascînd farsa electorală de la 
Saigon. Numărul ziarelor și reviste
lor confiscate în ultimele două zile 
se ridică astfel la 15, menționează a- 
genția Associated Press.

STOCKHOLM : încheierea 
„săptămînii Vietnamului”

STOCKHOLM, r- Pe străzile, cen
trale ale capitalei:-suedeze .'S^a des
fășurat sîmbătă o demonstrație îm
potriva intervenției Statelor Unite în 
Vietnam.

După cum informează agenția U- 
nited Press International, peste 1 000 
de membri ai unor organizații paci
fiste suedeze au participat la această 
demonstrație, care marchează sfîrși- 
tul acțiunilor inițiate în cadrul „săp
tămînii Vietnamului".

PARIS 10 (Agerpres). — Un miting 
al prieteniei între comuniștii din 
Franța, R. D. Germană și R. F. a 
Germaniei s-a desfășurat sîmbătă în 
sala „Mutuality" din Paris. Luînd 
cuvîntul, FranfOis Billoux, membru 
al Biroului Politic al P. C. Francez, 
Friedrich Ebert, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.S.U.G., și Ger
hard Deumlich, membru al Prezidiu
lui conducerii P. C. German, au re
levat importanța convocării confe
rinței general-curopene în problemele 
securității și colaborării, au subliniat 
necesitatea stabilirii de către toate 
statele a unor relații diplomatice 
normale cu cele două state germane 
și au evocat solidaritatea și priete
nia militantă a comuniștilor din 
Franța, R.D.G. și R.F.G.

Extinderea grevei
minerilor spanioli

MADRID 10 (Agerpres). — Greva 
minerilor spanioli, declanșată săptă- 
mîna trecută în marele bazin Oveido, 
s-a extins, zilele acestea, cuprinzind 
peste 7 500 de participanți. Greviștii 
revendică drepturi politice și îmbu
nătățirea condițiilor de muncă. Cea 
mai mare parte a greviștilor sînt 
salariați în minele întreprinderii de 
stat „H'unosa", care controlează peste 
80 la sută din producția carboniferă 
a acestui bazin.

agențiile de presă transmit:
fîlsxei Kosîghin, pre?edin~

tele Consiliului de
' U.R.S.S., a avut
regele Hassan al II-lea al Marocului, 
anunță agenția T.A.S.S. A fost efec
tuat un schimb
dezvoltarea relațiilor bilaterale, pre
cum și probleme internaționale de in
teres reciproc.

Miniștri 
convorbiri

al 
cu

de păreri privind

Noi naționalizări în Chile.
Guvernul chilian a hotărît sîmbătă 
să naționalizeze trei din cele mai im
portante companii din Chile — Com
pania Sudamericana de Vapores 
(companie maritimă), Cemento Me
lon (cea mai mare fabrică de ciment) 
și Manufacturera de Papeles y car-

al României
NEW YORK 10 (Agerpres). — Mi

nistrul afacerilor externe al Româ
niei, Corneliu Mănescu, a avut la 
New York întrevederi cu Mohammed 
Moussa Shafique, ministrul de ex
terne al Afganistanului, și cu Arte- 
mon Simbananiye, ministrul de ex
terne- al statului Burundi.

în cadrul acestor întrevederi au 
fost abordate probleme aflate pe or
dinea de zi a sesiunii Adunării Ge
nerale a O.N.U., precum și aspecte 
ale relațiilor bilaterale.

PEKIN

Acorduri economice

tones (fabrică de hîrtie , și celuloză). 
Cele trei companii vor fi preluate 
de corporația de stat pentru dezvol
tare (Corporacion de Fomento — 
Corfo).

Un grup de oameni de 
știință americani3 adresatun 
protest autorităților în legătură cu 
intenția acestora de a efectua explo
zii nucleare în Amcitka. în scrisoa
rea adresată / conducătorilor Comisiei 
pentru energia atomică a S.U.A., ei 
cer tuturor colaboratorilor comisiei 
să refuze să participe la pregătirile 
în vederea acestor experiențe.

Ciu En-Iai, premierul Consi
liului de Stat, -a primit delegația 
condusă de Cihat Baban, prima dele
gație oficială a Turciei care vizitează 
R.P. Chineză după stabilirea de re
lații. diplomatice între cele două țări. 
Cu acest prilej, menționează.'agenția 
China Nouă, a avut loc o-discuția, 
prietenească.

constatat, după cum specifică agen
ția, că în uitimii ani colaborarea e- 
conomică. tehnico-științifică și cul
turală franco-bulgară s-a dezvoltat 
sensibil, dar mai există încă mari po
sibilități pentru lărgirea ei.

In fotografia : urmările uneia din recentele explozii din Belfast (Irianaa 
de Nord)

Sesiunea Comitetului pe 
întreaga Indie 31 partidului de 
guvernămînt, Congresul Național In
dian, care s-a desfășurat în orașul 
Silma, 
genția 
primul ministru, 
a evidențiat importanța înfăptuirii 
programului social-economic inițiat 
de guvern pentru dezvoltarea multi
laterală a țării. Premierul indian a 
insistat, totodată, asupra necesității 
„lichidării discrepanțelor între ni
velul cțe trai al diverselor straturi so
ciale".

t
între Cipru și R.D. Ger

mană 3 f°st semnat> Nicosia, un 
plan de colaborare culturală pe pe
rioada 1971—1972.

a luat sfîrșit, anunță a-
Indinfo. Luînd cuvîntul, 

Indira Gandhi,

Primul ministru al Fran
ței, Jacques Chaban-Delmas, a pri
mit delegația guvernamentală a R.P. 
Chineze, condusă de ministrul co
merțului exterior, Pai Sian-kuo, a- 
flată în vizită în Franța. Cu acest 
prilej, menționează agenția China 
Nouă, primul ministru francez și șeful 
delegației R. P. Chineze au avut o 
discuție cordială și prietenească, în 
timpul căreia și-au exprimat_ spe
ranța că bunele 
și R.P. Chineză 
tinuu.

Primul ministru al Iorda
niei, Wasfi Tall, a părăsit Amma- 
nul, îndreptîndu-se spre Ryad, unde 
va transmite regelui Feisal al Ara- 
biei Saudite un mesaj din partea re
gelui Hussein. El a declarat că se va 
întreține cu regele saudit în legătură 
cu o serie de probleme de ordin ge
neral, precum și în legătură cu mi
siunea arabă de mediere (saudito- 
egipteană) în disputa dintre autori
tățile iordaniene și mișcarea de re
zistență palestineană.

Cei aproximativ 9 000 
de muncitori englezi de 13 
șantierele navale aparținînd firmei 
„Upper Clyde Shipbuilder" s-au în
trunit la Glasgow pentru a da o 'ri
postă hotărîtă încercărilor de șantaj 
și amenințărilor guvernului conser
vator, care intenționează să închidă 
două dintre cele patru șantiere ale 
firmei, situație în care 10 000 de 
muncitori navali ar fi puși pe dru
muri. Luînd cuvîntul, liderul sindi
cal James Erly a declarat că „mun
citorii sînt hotărîți să continue lupta 
lor antimono.polistă justă și nu se 
tem de amenințările cabinetului con
servator".

PEKIN 10 (Agerpres). — în, pre
zența împăratului Etiopiei, Haite Se
lassie, și a premierului Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze, Ciu En-Iai, la 
Pekin au fost semnate un'acord co
mercial și un acord de cooperare teh- 
nico-economică între cele două țări, 
apunță agenția China Nouă.

Cu ocazia vizitei în R. P. Chineză 
a împăratului Haile Selassie, amba
sadorul Etiopiei la Pekin a oferit un 
banchet. Au rostit toasturi împăra
tul etiopian și premierul Consiliului 
de Stat, Ciu En-lai, care au evocat 
relațiile de prietenie existente între 
cele două țări, exprimîndu-și spe
ranța că actuala vizită a suveranului 
etiopian și acordurile semnate cu a- 
cest prilej vor contribui la dezvol
tarea unei mai bune cooperări între 
Etiopia și R. P. Chineză.

Rasiștii sud-aîricani violează
sistematic frontierele Zambiei

• declară reprezentantul permanent

relații dintre Franța 
se vor dezvolta con-

experimentală 
a fost lansată 

la baza de cercetări

Racheta 
„Rohini-15" 
de India,de 
spațiale Sriharikota, în vederea tes
tării sistemelor de ghidaj ale unor 
eventuale rachete, mai puternice, 
purtătoare de sateliți ai Pămîntului.

Sesiunea Comitetului bul- 
garo-algerian de coIab°rare eco
nomică și tehnico-științifică a luat 
sfîrșit, la Sofia. A fost semnat un 
protocol cu privire la schimburile de 
mărfuri în 1972, în baza acordului 
comercial pe termen lung existent 
între cele două țări. După cum men
ționează agenția B.T.A.. anul viitor 
schimburile comerciale dintre Bulga
ria și Algeria vor atinge valoarea de 
aproximativ 50 milioane dolari.

Au fost arestați 50 de ofi
țeri argentâneni acuzati de 3 fi 
participat la încercarea de a-1 înlă
tura pe președintele Alejandro La- 
nusse, anunță agenția Associated 
Press.

A fost anulată interdicția 
asupra activităților politice 
în Pakistan, care durează de 
șase luni. Autorii legii marțiale 
din Pakistan au emis simbătă un de
cret în acest sens, anunță agenția As
sociated Press.

Lucrările sesiunii Comi
tetului comun cehoslovaco- 
vietnamez Pentru cooperare 
științifică și tehnică au luat sfîrșit la 
Hanoi. A fost semnat un protocol de 
colaborare în acest domeniu pe anul 
1971.

R.P.D. Coreeană și Insu
lele Mauriciusau hotărît să sta“ 
bilească relații consulare, anunță din 
Port Luis agenția A.C.T.C.

uConfruntări pe scena politică turcă

Calificînd drept dăună
toare campania desfășura
tă de Barzei ?i de președintele 
Uniunii creștin-sociale, Strauss,, îm
potriva politicii de normalizare a re
lațiilor R.F.G. cu statele socialiste, 
Wilhelm Simpfendorfer a demisionat 
din Uniunea creștin-democrată în 
semn de protest față de desemnarea 
lui Rainer Barzei ca lider al U.C.D. ■ 
Simpfendorfer este unul dintre cei 
mai vechi activiști ai U.C.D., fost mi
nistru al cultelor din landul Baden-' 
Wiirttenberg.

A paîra întâlnire între re- 
prezentanții societăților de Cruce 
Roșie din R.P.D. Coreeană și Coreea 
de sud va avea loc Ia 13 octombrie, 
anunță agenția A.C.T.C.

Instaurat cu șase luni în 
urmă, guvernul Nihat Erim 
trece în ultimele săptămini 
printr-o fază pe care cercu
rile comentatorilor politici 
din Ankara, 
drept critică

o apreciază 
și ale cărei 

consecințe asupra vieții po
litice în Turcia rămîn deo
camdată imprevizibile. Du
pă demisia, în cursul săp
tămînii trecute, a doi mem
bri independenți ai cabine
tului, „Partidul Dreptății" 
a decis, la rîndul său, să 
recheme din guvern pe toți 
cei cinci reprezentanți ai săi. 
Gestul formației lui Suley
man Demirel, care deține 
majoritatea în Medjilis, e- 
chivalează, după părerea 
observatorilor politici, cu 
un vot de neîncredere al 
parlamentului. Aflați în a- 
ceste zile în provincie, pre
ședintele republicii, șeful 
guvernului și liderii forțe
lor armate s-au reîntors de 
urgență la Ankara pentru a 
examina noua situație.

Guvernul Erim a fost in
stituit, după cum se știe, în 
condițiile create prin me
morandumul din 12 martie 
al liderilor militari care au 
cerut retragerea de 
putere a formației 
Suleyman Demirel și al
cătuirea unui cabinet „dea-

Ia 
lui

supra partidelor", care ar fi 
avut ca misiune înfăptuirea 
de reforme economice și 
sociale, in scopul potolirii 
nemulțumirii crescînde a 
păturilor majoritare ale 
populației. Noul guvern a 
elaborat un șir de proiecte 
în acest sens, preconizind, 
între altele, împroprietări
rea țăranilor, laicizarea în- 
vâțămîntului, întărirea po
zițiilor de stat în industrie, 
diminuarea ponderii capi
talului străin și condițio
narea prezenței lui de în
făptuirea unor obiective ale 
economiei naționale. în pa
ginile a diferite ziare din 
Turcia se pot întîlni apre
cieri potrivit cărora acest 
program a rămas înscris, 
pină în prezent, doar ca o 
intenție ; in același timp 
s-a înfăptuit o gamă de 
măsuri vizînd „instaurarea 
ordinii sociale", ca decreta
rea și apoi prelungirea suc
cesivă a „stării de asediu", 
în aceste împrejurări a fost 
obținut doar sprijinul par
tidelor ai căror reprezen
tanți in parlament, în po
fida numeroaselor disen
siuni ce-i separă, aveau ca 
țintă comună canalizarea 
forțelor revendicative pe 
făgașul resemnării și supu
nerii.

Observatorii evocă faptul 
că elementele conservatoa
re care au împiedicat în
făptuirea de reforme in 
cursul întregului deceniu 
ce a trecut au încercat să 
profite de situația creată 
prin îngrădirea mișcării 
populare, pentru a-și spori 
ponderea 
deciziilor 
influența 
intereselor lor — conținu
tul programului de refor
me anunțat. Presa turcă 
arată,. în acest sens, că în 
unele regiuni din estul A- 
natoliei s-a observat o re
crudescență a actelor tero
riste — inclusiv armate — 
ale marilor proprietari fun
ciari împotriva țăranilor 
fără pămint, în încercarea 
de a-i sili să nu mai insiste 
asupra revendicărilor de 
împroprietărire. S-au înre
gistrat, de asemenea, ac
țiuni îndreptate împotriva 
intențiilor referitoare, la 
modernizarea învățămîntu- 
lui. Deținătorii de capital 
au abandonat proiectele 
lor de investiții și au sistat 
chiar finanțarea unor o- 
biective aflate în lucru, 
ceea ce, după cum arăta 
recent vicepremierul Ka- 
raosmanoglu, a avut ca e- 
fect stagnarea dezvoltării

în elaborarea 
politice și a 
- prin prisma

economice și sporirea sim
țitoare a șomajului.

Pe acest fundal, arată 
observatorii, în guvern s-a 
produs o accentuare a di
ferențierii de opinii privind 
conținutul reformelor. Unii 
membri ai guvernului nu 
au mai apărat cauza înfăp
tuirii promisiunilor inițiale, 
în timp ce alții s-au pro
nunțat împotriva cedării în 
fața presiunii forțelor con
servatoare. Printre aceștia 
din urmă se află și fostul 
ministru al resurselor na
turale, Topaloglu, care — 
refuzînd să accepte restrîn- 
gerea acțiunilor preconiza
te inițial pentru sporirea 
ponderii statului în econo
mie — a fost nevoit să se 
retragă din guvern.

Retragerea miniștrilor 
„Partidului Dreptății" și, 
implicit, a sprijinului parla
mentului față de guvern 
readuce pe prim planul ac
tualității recentul avertis
ment public al liderilor mi
litari, care au ținut să 
sublinieze în public necesi
tatea de a se înfăptui re
forme „cu orice preț". Este 
o situație care se cere ur- 

■ mărită cu interesul cuve
nit.

Convorbiri economice 
franco-bulgare. Agenția BT A- 
anunță că la Paris au avut loc con
vorbiri între Franșois Xavier Ortoli, 
ministrul dezvoltării industriale și al 
cercetării științifice al Franței, și 
Hristo Panaiotov, ministrul industriei 
grele al Bulgariei,. aflat în vizită o- 
ficială în Franța. Cei doi miniștri au

MOSCOVA 10 (Agerpres). — 
O cameră cu bule de hidrogen 
lichid „Mirabelle", de construc
ție franceză, a fost montată la 
acceleratorul de protoni de 70 
miliarde Aectron-volti de 
Serpuhovo, de lingă Moscova, in
formează agenția T.A.S.S. Ca
mera a fost construită la cen
trul de cercetări Saclay, din a- 
propierea Parisului, special 
pentru cel mai puternic accele
rator de protoni din lume, în 
conformitate cu acordul inter
venit în 1966 între Comisariatul 
pentru energie atomică al Fran
ței și Comitetul pentru folosirea 
energiei atomice al U.R.S.S.

la

Al. CAMPEANU

Fostul prim-ministâu ita
lian, Mariano Rumor, a sosit sîm
bătă la Santiago de Chile pentru o 
vizită de trei zile. Rumor, lider al 
Partidului Creștin-Democratic din 
Italia, se .va întîlni în timpul șederii 

< sale în Chile cu fostul președinte de- 
mocrat-creștin chilian, Eduardo Frei, 
și cu actualul președinte al RepUbli-' 
cii Chile, Salvador Allende.

Mediatorul O.N.U. în 0- 
rientUl Apropiat, Gunnar Jar
ring, va părăsi la 27 octombrie New 
Yorkul, revenind la postul său de 
ambasador al Suediei la Moscova. 
Agenția France Presse, care difuzea
ză această informație, afirmă că Jar
ring nu are, pentru moment, inten
ția să plece în Orientul Apropiat, 
că el va reveni la New York în 
iembrie, cînd urmează să aibă 
dezbaterile Adunării Generale 
privire Ia situația din Orientul Apro
piat.

dar 
no- 
loc 
cu

NEW YORK 10 (Agerpres). - Re
prezentantul permanent al Zambiei 
la Organizația Națiunilor Unite, Ver
non Mwaanga, a informat Consiliul 

;de Securitate asupra „actelor siste- 
'matice de violare a frontierelor zam- 
biene", comise de forțele regimului 
rasist din Republica Sud-Africană. 

. El a menționat că ultimul incident 
de acest gen s-a petrecut la 5 octom
brie, cînd unități de infanterie și eli
coptere sud-africane au pătruns în 
Zambia, în regiunea de frontieră cu 
teritoriul Caprivi, administrat de 
R.S.A.

Reprezentantul zambian la O.N.U. 
a declarat că țara sa ar primi favo
rabil o misiune a Consiliului de 
Securitate, care să întreprindă la fața 
locului o anchetă asupra acestor ac
țiuni de încălcare a integrității teri
toriale și a suveranității Zambiei.

• DE PRETUTINDENI

LENINGRADUL 
„INVADEAZĂ" MAREA

Puternicele ploi care s-au abătut recent asupra Ceylonului au provocat 
inundații distrugătoare. în fotografie : o familie dintr-un cartier mărginaș 
al orașului Colombo, aflată în mijlocul apelor, își manifestă îndurerarea 

pentru locuința distrusă

1 JL
....
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Leningradul, al doilea oraș ca 
mărime din Uniunea Sovietică după 
Moscova, situat pe malurile Nevei 
și insulele din delta ei, se extinde 
pe seama apelor ce-l înconjoară, 
in partea sa de nord-vest a inceput 
construirea, pe dune artificiale, a 
unui mare cartier de locuințe. în 
perioada 1971—1975 aici se vor 
înălța edificii însumind o suprafață 
de o jumătate milion metri pătrați. 
Arhitecții consideră că soluția fi
xării clădirilor pe dune artificiale 
oferă largi perspective pentru con
tinua extindere a orașului. Con
structorii au și „smuls" din Marea 
Baltică cu ajutorul dragilor o plat
formă de uscat in suprafață de 
500 ha.

TOXICOMANIA 
Șl ARMELE NUCLEARE

Recent, presa americană releva un
fapt care a produs consternare în 
rîndul opiniei publice, in decursul 
ultimelor luni au fost arestați pen
tru consum de droguri un pilot de 
aviație detașat pe lingă comanda
mentul strategic al Forțelor aeriene 
americane, 20 de marinari de pe 
un submarin dotat cu rachete Pola
ris, 35 de soldați și ofițeri de la o 
bază din 
chete de 
tul ar fi 
ție dacă
toți acești toxicomani arestați de
serveau instalații de lansare pentru 
rachete cu încărcătură nucleară, 
lată încă un fapt care-pledează nu 
atît pentru stricta supraveghere a 
stocurilor de arme nucleare, cit mai 
ales pentru imediata lor desființare. 
Armamentul nuclear este periculos 
prin însuși faptul că există.

Florida echipată cu ra- 
tipul Nike-Hercules. Fap- 
produs mai puțină senza- 
nu s-ar fi specificat că

CĂLDURA ORAȘELOR

Centrele industriale- dens popu
late degajă căldură, aceasta este 
concluzia la care au ajuns oamenii 
de știință vest-germani. Ca exem
plu se dă faptul că temperatura ae
rului în centrul Munchenului este 
mai ridicată decit la marginea ora
șului. Energia produsă de autove
hicule, de întreprinderile industri
ale, de sistemele de încălzire a 
clădirilor și de oamenii înșiși mo
difică clima orașului făcînd-o mai 
caldă ; totodată, crește procentajul 
de bioxid de carbon și de praf din 
aer. Suprafețele construite se încăl
zesc și' ele mai ușor de la razele 
soarelui decit zonele verzi.

MISSISSIPPI... PE PÎNZĂ
Cea mai mare pictură din lume a 

fost realizată de pictorul american 
John Banvar, care a folosit drept 
model marele fluviu american Mis
sissippi. Pinza sa măsoară, nici mai 
mult nici mai puțin decit... trei mile, 
și ea este o uriașă frescă a fluviului 
de la izvor pină la vărsare. John 
Banvar și-a consacrat șapte ani din 
viață pentru realizarea acestei ope
re. 400 de zile i-au trebuit pentru a 
parcurge traseul și a executa schi
țele, iar 6 ani pentru transpunerea 
lor pe pînză.

ANTOLOGIA 
AUTOMOBILULUI

Parisul găzduiește tradiționalul 
Salon al automobilului. Anul acgsta 
sînt reprezentate circa 1 000 de fir
me, dar dintre modelele expuse nu
mai două sint noi — „Renault-15" și 
„Renault-17“. O atracție deosebită 
oferă vizitatorilor expoziția prezen
tată de organizația „Antologia auto
mobilului". Sînt expuse 70 de auto
mobile clasice, cel mai... vîrstnic 
fiind un „Peugeoț" datind din 1892.
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