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COMBUSTIBILULOrice consum, mare sau mic, să îie măsurat și controlat cu severitate!
OPINII ȘI PROPUNERI ALE UNOR SPECIALIȘTI

N-avem gaz metan și benzină de risipit 1 Nu ne pu
tem permite consumarea lor nerațională, nejustificată din 
punct de vedere economic I lată ce se desprinde din nume
roase scrisori sosite la redacție, care aduc în discuție noi

argumente în favoarea mai bunei gospodăriri a gazului 
' metan, a benzinei, propunînd măsuri concrete, organizato

rice, tehnice, legislative de economisire a acestor resurse 
energetice. Redăm, mai jos, cîteva din opiniile exprimate.

Gazul metan «mai bine 
gospodărit!

Gaztil metan se utilizează atit ca 
sursă de energie primară în diferite 
ramuri industriale, cit și ca materie 
primă în industria chimică. Ca puri
tate, gazul metan din tara noastră 
se situează pe primul loc din lume. 
Valorificarea superioară a gazului 
metan, asigurarea economiei națio
nale pe o perioadă cit mai îndelun
gată cu rezerve impun, in mod deo
sebit, economisirea sa, prin îmbună
tățirea randamentului’ aparatelor de 
ardere și reglare, înlocuirea gazelor 
naturale în procesul de ardere cu 
alți combustibili inferiori și alte mă
suri.

Aș dori să mă refer la cîteva ca
zuri de nechibzuită gospodărire a ga
zului metan. Astfel, sectorul de distri
buție a gazelor la consumatori, fiind 
încredințat consiliilor populare jur 
dețene, s-a dezvoltat și s-a coordo
nat după interesele fiecărei unități 
locale. De aici a rezultat existența 
la ora actuală a unui număr mare 
de consumatori de gaze fără apro
bare legală, a unei game excesiv de 
mare de recipienți și aparate de ar
dere neomologate. cu randamente 
scăzute, lipsa aparatelor de măsu
rare și control, care, in final, toate 
facilitează folosirea nerățidnală și 
risipa de gaz metan.

In vederea înlăturării fenomenelor 
de risipă a gazului metan s-au ela
borat o serie de acte normative, s-au 
creat organe de control, s-a legiferat 
penalizarea celor care încalcă nor
mele de utilizare rațională a gazelor, 
dar eficienta acestor măsuri nu a-a

concretizat în eliminarea neajunsu
rilor existente in multe întreprin
deri. Aș arăta că. după părerea mea, 
la risipa gazului metan contribuie în 
mod hotăritor nivelul prețurilor la care 
se distribuie în prezent gazele, nivel 
care nu cointeresează beneficiarii in 
reducerea consumului sau in înlo
cuirea lor cu alți combustibili. Amin
tesc în acest sens declarația făcută 
intr-un articol din „Scînteia" de un 
reprezentant al Fabricii de articole 
de sticlărie București : „Chiar dacă 
plătim mai mult pentru gazul metan 
consumat in plus, tot revine mal ief
tin decit o reparație". Și mulți be
neficiari de gaz metan gindesc așa ! 
La ora actuală, tarifele utilizate pen
tru alte surse de energie sint cu 
mult superioare tarifelor aplicate ’In 
livrarea gazului metan. Astfel, pre
țul gazului metan este de 2,6 ori 
mai mic decit al combustibililor so
lizi. fără să țineîn seama de valoa
rea de întrebuințare pe care o are 
și de gradul de confort pe care îl 
asigură. Firesc, ne întrebăm : op
tica greșită de apreciere a „eficien
ței" utilizării gazului metan la o se
rie de unități nu este o consecință 
a modului defectuos în care s-a sta
bilit și menținut prețul de producție 
și de livrare la gazul metan ? Dar 
aprecierea eficienței comerțului ex-

Ing. V. POPOV1C1U 
director general al Centralei 
gazului metan Mediaș

(Continuare in pag. a Il-a)
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DOCTORIȚA

Sibiu. în imobilul 
de la numărul 22. de 
pe strada XenopoL se 
află un dispensar de 
pediatrie. Unul din 
cele nouă care ve
ghează asupra sănătă
ții cetățenilor sub 
gase ani ai orașului.

— Avem in grijă 
2 269 de copii, dintre 
care 318 sub un an. ne 
spune medicul de cir
cumscripție Maria 
Popa.

— Cum izbutiți să 
veghea ti asupra sănă
tății a ti tor eonii ?

— Nu e deloc ușor, 
■e-ntelege. Văd zil
nic. in cabinet. 40—45 
de copii si 7—8. în 
funcție de solicitări, 
la domiciliu. Strădania 
mea este ca. in 
scurtul răstimp al vi
zitei. să văd cu cea 
mai mare atentie co
pilul. să stau de vor
bă cu mama, principa
la colaboratoare a me
dicului dindu-1 sfa
turi. răspunzindu-i la 
întrebări. Norocul meu 

al celorlalți me- 
pediatri este a- 

cela că majoritatea 
copiilor ce ne vin la 
consultații sint sănă
toși. Cred că nimeni 
nu-si pdate da seama 
mai bine ca no! de re
zultatele concrete ale 
creșterii nivelului de 
trai. Sint de 24 de ani 
medic de copii, iar de 
16 ani lucrez numai 
în această circum
scripție si pot să spun 
că am văzut cu ochii 
■mei cum s-a schimbat 
In bine modul de via
tă al familiilor din 
raza mea de activi
tate. Rar casă in care 
să nu-ti facă plăcere 
să intri : încăperi lu
minoase. sănătoase, 
confortabile : o hrană 
consistentă. în raport 
eu cerințele virstei. 
Deci, din punctul nos
tru de vedere este me
diul potrivit creșterii 
unor coDii sănătoși, 
robustl Aceste condi
ții materiale, de care 
foarte puține familii 
■e bucurau la începu
tul carierei mele, sint 
eompletate de intere-

Canale prin care 
se risipește benzina

Citeva probleme privind modul In 
care se utilizează benzina, la care 
vreau să mă refer în rindurile de 
față, cred că merită toată atenția. 
Este vorba, mai intii. de lipsa de 
spirit gospodăresc in mînuirea bo
nurilor de benzină, în cantități fixe, 
puse la dispoziția unităților econo
mice. In mod inadmisibil, o mare 
parte din aceste bonuri sint înstrăi
nate la persoane particulare, acestea 
folosindu-le pentru procurarea de 
benzină pentru mașinile lor persona
le. Sint numeroase cazurile cind au 
fost confiscate în stațiile noastre 
PECO bonuri care nu erau proprie
tatea celor veniți să-și alimenteze 
turismele. Printre întreprinderile ca
re dau dovadă de lipsă de preocu
pare în organizarea evidenței bonu
rilor de benzină aș aminti Trustul 
de construcții Industriale, U.M.T.F. 
și întreprinderea de autoturisme, 
toate din .Pitești. Pe motivul că ne
voile aprovizionării impun deplasa
rea autovehiculelor în toată tara, 
conducerea întreprinderii de autotu
risme Pitești solicită mari cantități 
de bonuri, cu mult peste cota sta
bilită. Bonurile sint însă folosite, de 
regulă, pentru alimentarea autovehi
culelor în stațiile PECO ale orașului 
Pitești și — de ce să n-o spunem ? — 
o parte din bonuri sînt utilizate de 
personalul uzinei, care le consumă cu 
mijloacele auto pe care le au la 
dispoziție.

Este de ' remarcat, de asemenea, 
tendința de a se consuma benzină 
superioară celei indicate in cărțile

tehnice ale mașinilor, pe motivul că 
mașina alimentată astfel „fuge mai 
tare". Această „fugă mai tare" costă, 
înseamnă consum în plus de benzi
nă, intrucit este știut că pentru a 
obține viteză mai mare este nevoie de 
carburanți mai mulți, de calitate su
perioară. în acest sens, este foarte 
binevenită noua reglementare care 
stabilește limite economice de vite
ză pentru autovehiculele proprietate 
de stat și cooperatistă.

Mai trebuie arătat că multe Între
prinderi prezintă date „umflate" la 
fundamentarea planului de aprovi
zionare : acest lucru le permite să 
obțină repartiții mari de benzină, 
peste nivelul necesar, să înregistre
ze la .sfirșit de trimestru .economy 
de carburanți, fără rnci un’ fel de' e- 
fort din partea lor. într-o atare si
tuație se găseau, la sfirșitul trimes
trului II, unități constructoare de 
mașini și de construcții industriale, 
ale Ministerului Minelor, Petrolului 
și Geologiei, ale Ministerului Trans
porturilor și Telecomunicațiilor, ale 
Ministerului Agriculturii, Industriei 
Alimentare și Apelor, ale Consiliului 
popular județean Argeș.

Cum se vede, implicațiile lipsei de 
spirit gospodăresc sînt foarte mari. 
De aceea sint de dorit măsuri ferme 
șl imediate din partea forurilor de 
resort ale unităților vizate, pentru a 
închide toate canalele de risipă.

Ing. Florian TOADER 
director al I.L.P.P. Argeș

La Fabrica de stofș de mobila din Capitală au intrat în producția 
curenta produsele contractate pe anul 1974. în acest scop s-au creat 
condiții optime prin asigurarea materiilor prime, utilaje moderne de 
mare randament și forța de muncă corespunzătoare. în anul care 
vine, fabrica va prezenta cumpărătorilor noi țesături din materiile 
prime indigene : poliester, poliamide texturate, P.N.A. Pentru diver
sificarea sortimentelor s-a montat recent o mașină care produce je- 
nilie _ o gamă variată de fire de efect — pentru stofe de decora- 
țiuni interioare. în fotografie : aspect de lucru în una din secțiile 

' fabricii

BRAȘOV:

25 de capacități de producție 
au fost date în funcțiune

BRAȘOV (Corespondentul „Scin- 
teii". Nicolae Mocanu). — In cursul 
lunii octombrie, activitatea de con- 
strucții-montaje pe șantierele din 
județul Brașov s-a situat la o cotă 
superioară lunilor precedente, reali- 
zindu-se in acest interval 9 la sută 
din planul anual. Ritmul susținut 
de lucru din ultimele luni a permis 
unui număr de întreprinderi indus
triale — ..Tractorul". întreprinderea 
pentru lianți, întreprinderea de 
postav Prejmer. întreprinderea de 
cariere și balastiere. „Nivea". În
treprinderea de tricotaje și indus
tria laptelui — să-si realizeze sar

cinilor de plan pe acest an la activi
tatea de construcții-montaj. In 
alte întreprinderi, cum ar fi Com
binatul chimic Victoria. „Colorom" 
și I.M.A. din Codlea, întreprinderea 
chimică Rișnov, realizările, in pro
cente. au depășit media pe județ. 
De subliniat că. datorită ritmului 
înalt de lucru din ultimele luni și 
a recuperării unor restanțe, s-a 
reușit ca planul de punere in func
țiune pe 10 luni să fie depășit pe 
județ cu 13 la sută, fiind predate 
beneficiarului un număr de 25 ca
pacități de producție.

® UN MARE Șl MERI
TAT SUCCES (Turneul 
in U.R.S.S. al Teatru
lui Giulești)
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• ECRANUL
® EXPOZIȚII
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sul viu pe care oă-^ 
rintii îl arată fată de 
tot ce este legat de 
creșterea copiilor. Ni
mic nu mai este lăsat 
la voia întimplării. ca 
altădată, cind efortu
rile noastre se loveau 
de Ignoranta părinti- 

lipsa lor de 
Cum 

multi < 
pe care-i 
sint 
unii

lor. de 
cultură, 
neam, 
copiii 
zilnic 
Doar 
duși pentru ___
foarte ușoare. în 
ceastă privință, cred 
chiar că unii părinți 
exagerează cînd ne 
cer. mortia. cutare 
medicament, de obi
cei antibiotice. în ase
menea cazuri mă su
păr. ..Dispensarul nu 
este prăvălie", le spun. 
Nu este vorba, firește, 
de economisirea me
dicamentelor ce se a- 
cordă gratuit, ci de 
faptul că ele trebuie 
prescrise cu sriiă si 
numai in urma con
sultației de rigoare.

— Spuneați că pă
rinții 6int principalii 
dumneavoastră co
laboratori. DuDă cum 
se vede insă, nu se 
ooate generaliza apre
cierea.

— Din păcate. în 
creșterea copiilor, ca 
si in fotbal, toată lu
mea se pricepe. Une- 

gfatului compe- 
___.„Zi - ’ ii 
asta preferat cel al 
vecinei. Aceste ..bine
voitoare" vecine pre
scriu medicamente și 
regimuri ” 
care, după cum 
lesne 
mai i 
tătii 
bil. 
cale i 
tia. 
tinerele mame. 
ceDtia 
să-si alăpteze

spu- 
dintre 

i văd 
sănătoși, 
sint a- 
afectiuni 

a-

ori. ---------
tent al medicului 
este

alimentare 
este 

» de presupus, 
mult strică sănă- 
copiluluL- Proba- 
tot pe această 

si-a făcut apari- 
mai ales printre 

-:~2. con- 
că nu trebuie 

Oa-O. copiii.
Ore întregi stau să le 
conving ce important 
este alăptatul pentru 
sănătatea copilului si 
ce comod pentru ele. 
obligate altminteri 6ă 
prepare hrana celui 
mic. Inutil să spun că 
acelea care se lasă

convinse vin apoi 
să-mi mulțumească. 
Am de furcă si ■ 
nele bunici, 
crescut atîtia 
spun ele. Ca 
sint și nu i-am l 
după carte. Și
'ii dumneata să 
înveți De mine, fe
meie bătrînă. cum 
să-mi cresc nepoții ?“ 
E foarte greu să le 
explici, fără să le jig
nești. că altele sint 
astăzi cerințele si po
sibilitățile. Dar 
contează aceste 
necazuri Pe lingă 
tisfactiile cu care 
fesia noastră este a- 
tit de generoasă ?

...Intr-adevăr, ce bu
curie mai mare iși 
poate dori un medic 
pediatru, decit aoeea 
de a-și vedea foștii 
pacienți — luați in gri
jă, uneori, născu ți pre
matur — astăzi oameni 
in toată firea, sănă
toși, avînd la rindul 
lor copii, pe care, fi
rește. li Încredințează 
tot doctoriței Maria 
Popa. Pinâ cu cită va 
vreme în urmă, dînsa 
se ocupa de toți copiii 
sub 14 ani. O nouă re
glementare ii Încre
dințează pe oei de 
virstă școlară unor 
dispensare de specia
litate. Doctorița Popa 
se interesează Insă si 
acum de ..copiii ei". A 
fost surprinsă... citind 
listele celor admiși in 
diferite școli, pentru a 
vedea dacă printre 
numele afișate se află 
și cele ale foștilor ei 
pacienți... Flagrant 
delict de sentimenta
lism 1

...Stind de vorbă cu 
doctorița Maria Popa, 
urmărindu-i activita
tea zilnică, înțelegi de 
ce sute și sute de fa
milii sibiene o iubesc 
șl o stimează, aoordin- 
du-i omagiul Încrede
rii depline — îngriji
rea sănătății copiilor 
lor.

cu u- 
..Am 

copii, 
brazii 
hrănit 
acum 

i mă

sa- 
pro-

Rodlca ȘERBAN

Noua aerogară din Bacău

Au îndeplinit 
planul pe primii 

trei ani 
ai cincinalului
Plnâ aoun. H unită» econo

mice din județul Alba au reali
zat prevederile de plan pe 
primii 3 ani al cincinalului. 
Avansul clțtlgat — precise*, 
ză Alexie Canavolu, direc
torul direcției județene de 
statistică — permite acestor 

■ colective fruntașe, care lucrează 
în contul celui de-al patrulea 
an al cincinalului, să obțină 
pină la finele lui 1973 o produc
ție industrială suplimentară în 
valoare de peste 497 milioane lei.

★
Oamenii muncii din unitățile 

Industriale ale municipiului 
Roman și-au realizat, cu 55 de 
zile mai devreme, sarcinile de 
plan pe primii trei ani ai cin
cinalului. Avansul obținut va 
pernflte colectivelor din uni
tățile industriale amintite să 
Încheie cei trei ani cu un 
spor de peste 500 milioane lei 
la producția globală și marfă șl 
cu un volum de produse expor
tat suplimentar in valoare de 
117 milioane lei valută. Aceste 
depășiri se vor concretiza In 
65 000 tone țevi din oțel, 45 000 
mc prefabricate din beton ar
mat, 11 200 000 cărămizi ș.a in 
valoare de 14 milioane lei și alte 
produse.

BILANȚ RODNIC 
ÎN BĂTĂLIA

PENTRU ECONOMII
De o deosebită Importanță 

s-a dovedit inițiativa muncito
rilor Grupului de șantiere con- 
strucții-instalațîi Rogojelu, care 
și-au propus să lucreze o zi pe 
lună cu materiale economisite, 
el reușind să economisească, de 

*la începutul anului, 65 tone 
metal și 55 mc placaj și cheres
tea pentru cofraje. Minerii de 
la Ploștina, de unde a por
nit inițiativa ..Contul de econo
mii al formațiilor de lucru", 
au economisit 150 mc lemn de 
mină, 64 mc cherestea de răși- 
noase, precum și însemnate 
cantități de . armături metalice 
evaluate la peste 1 700 000 lei. 
Petroliștii schelei Țicleni, colec
tivul Combinatului de lianți și 
azbociment Bîrseștl șl cel al 
Combinatului de prelucrare a 
lemnului Tg. Jiu au diminuat 
cu peste’ 1 400 000 lei cheltuie
lile la mațerii prime și mate
riale. (Agerpres)

LOTUL OLIMPIC 
are nevoie de atleți, 
nu de... amintirea 
unor performanțe!

Citeva considerații in legătură cu posibilitățile 
de sporire a contribuției unor județe la alcătuirea 

lotului olimpic de atletism

Vremea rece, ploile și vîntul tăios 
i-au izgonit pe atleți din arene. A 
sosit ora cind se trage o linie și se 
face bilanțul sezonului In aer liber. 
Firește, apar întrecerile în săli ; 
totuși, adevăratul atletism rămîne 
acela din mijlocul stadionului 
olimpic, acolo de unde, o dată la 
patru ani, el domină autoritar toate 
celelalte sporturi. Știați cîți atleți 
au participat la ultimele Jocuri 
Olimpice ? 1 600 din toate colțurile
pămintului 1 Numai natația se apro
pie pină la două treimi din 'această 
cifră, în rest, abia dacă mai găsești 
vreun sport care să urce pină la 500 
de concurenți. Și din punctul de ve
dere numeric, deci, atletismul se ma
nifestă drept principalul erou al 
Jocurilor, iar medaliile Iui parcă ar 
avea un plus de strălucire în apre
cierea amatorilor de sport de pe 
glob. ’

Spuneam că a sosit ora bilanțuri
lor. Presa de specialitate publică in 
serie considerații de ordin tehnic-pe 
marginea rezultatelor și a perfor
manțelor sezonului abia încheiat. 
Biroul executiv al C.N.E.F.S. se 
pregătește să se pronunțe asupra 
evoluției lotului atletic român în 
primul an al noului ciclu olimpic. 
Ținînd seama de unul dintre prin
cipalele neajunsuri semnalate de

„Orășenii11 satelor frecventează 
căminul cultural?

analiza participării noastre la trecu
tele Jocuri de la Munchen, ne-am 
propus. împreună cu tov. Victor 
FIREA, secretar general al F.R.A., 
să discutăm cîteva aspecte privind 
contribuția județelor, a consiliilor 
județene pentru educație fizică și 
sport la constituirea lotului atletic 
pentru 1976.

REPORTER j Tovarășe Victor Fi
rea, analiza din toamna anului tre
cut dezvăluia slaba participare a 
atletismului din județe la alcătuirea 
lotului pentru Miinchen. Numai pa
tru județe au avut reprezentanți în 
lot, ceilalți aparțineau cluburilor 
bucureștene. Chiar dacă am lua In 
seamă prima legitimare a fiecărui 
sportiv am vedea că abia 10 unități 
din 40 (39 județe + municipiul
București) și-au adus contribuția la 
reprezentarea olimpică ! V-aș ruga 
sâ ne spuneți ce credeți despre sta
rea- actuală in această privință.

VICTOR FIREA : S-a scurs exact 
un an de la analiza din luna no
iembrie 1972. Sigur, în acest răstimp 
a crescut atenția organelor sportive 
locale față de atletism, mai cu sea
mă după apariția hotărîrii Plenarei 
C.C. al P.C.R. din 28 februarie —2 
martie a.c. In Argeș, Brăila, Mara
mureș, Caraș-Severin și în alte 
părți am înregistrat cîteva realizări 
remarcabile în organizarea și pre
gătirea performanței atletice. Totuși, 
nu voi ascunde că situația e încă de
parte de a fi mulțumitoare. Avem 
astăzi 73 de sportivi „nominalizați" 
de către federație pentru pregătirea 
olimpică în programul general apro^

Valerla MIRONESCU
(Continuare in pag. a IlI-a)

Plenara C.C. al P.C.R. din noiem
brie 1971 a pus un accent deosebit 
pe cuprinderea In sfera educației a 
tuturor categoriilor de oameni al 
muncii, activitatea politică si cultu- 
ral-educativă fiind chemată ca. prin 
formele si mijloacele specifice, să 
contribuie la formarea constlintel 
maselor, la ridicarea nivelului gene
ral al cunoașterii si educației socia
liste a acestora. O educație care, 
asa cum subliniază documentele 
plenarei, trebuie să albă un carac
ter multilateral, să cuprindă un pu
blic cit mai larg, muncitori si Inter 
lectuali, tineri și virstnid. Fac a- 
ceastă precizare deoarece doresc să 
mă refer in continuare la o catego
rie socială, destul de numeroasă In 
condițiile unei societăți care se in
dustrializează. cu o prezentă nota
bilă In viata satelor si orașelor 
noastre, dar care, uneori, scapă de 
sub incidența actlvitățif cultural-e
ducative de masă : cind spun toate 
acestea, mă gindesc la navetiști, la 
așa-numiții „orășeni" ai satelor.

Una din problemele specifice ale 
județului Ilfov, cu pondere sporită

fată de alte județe, este cea a na- 
vetismulul care cuprinde un număr 
mare de oameni ai muncii de toate 
profesiile. Astfel. 40—50 la sută din 
tinerii si 20—25 la sută din vîrstnicii 
care locuiesc in satele județului 
nostru muncesc în întreprinderile

Roșie" — lucrează peste 2 500 mun
citori care iși au domiciliul în co
munele Curcani. Budesti'. Chirnogi. 
Radovanu. Mltreni etc., comune si
tuate în jurul orașului.

După cum indică cercetările so
ciologice. acești oameni care se de

Azi vă prezentăm o experiență bună privind 1 

participarea navetiștilor la activitatea 

cultural - educativă

din București și în cele ale orașelor 
învecinate. Peste 50 la sută din in
telectualii satelor — profesori, me
dici. ingineri agronomi etc — sint 
bucuresteni și se deplasează zilnic, 
la serviciu In altă localitate decit' 
cea in care isi au domiciliul. Un 
exemplu concret este edificator. în 
trei întreprinderi mari din orașul 
Oltenița — Șantierul naval, filatu
ra și fabrica de conserve „Valea

plasează zilnic 50—100 km. uneori 
nu sînt antrenați In activități edu
cative nici la Întreprinderea la care 
lucrează, nici la domiciliu. Pornind 
de la aepastă situație concretă 
ne-am propus cuprinderea cit mai 
largă in acțiuni cultural-educative 
a navetiștilor.

Din sondajele efectuate șl din 
practica de fiecare zi. am ajuns la 
concluzia că slntem datori să ole»

rim acestei categorii a populației, 
cu un „statut" special, acțiuni con
crete în funcție de specificul jude
țului. al fiecărei localități, de con
dițiile existente la fiecare loc de 
muncă. Și iată citeva 'din acțiunile 
întreprinse.

în vederea apropierii muncii cul
turale de problemele concrete ale 
vieții am generalizat în toate comu
nele județului experiența căminului 
cultural din comuna Berceni intitu
lată „Fiecare Instituție culturală — 
în pas cil viata localității**. în ce 
constă, ne scurt, această experiență ? 
Comuna este situată la 15‘ km de 
Capitală si peste 50 la sută din 
populație (iar tineretul In proporție 
de 90 la sută) lucrează în.întreprin
derile și instituțiile din București. 
Toate acțiunile culturale organizate

Dumitru BORIGA 
președintele 
Comitetului de cultură 
fi educație socialistă 

__________ al, județului Ilfov 

^Continuare in pag. a Hl-a)
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actualitatea culturală COMBUSTIBILUL
UN MARE SCENA

PREMIERE TEATRALE

Șl MERITAT SUCCES
Aflat la „ecuatorul" 

turneului său în 
U.R.S.S., Teatrul „Giu
lești" ișl poate înscrie 
in palmares o nouă 
contribuție la popu
larizarea peste hotare 
a artei scenice româ
nești.

Seria de spectacole 
prezentate la Teatrul 
de dramă din Lenin
grad cu piesele „Meș
terul Manole", de Lu
cian Bl aga, „Casa care 
a fugit pe ușă", de 
Petru Vintilă, și „Mă
sură pentru măsură", 
de William Shakes
peare. s-a bucurat de 
o asistentă pe cit de 
numeroasă, pe attt de 
exigentă, jar elogiile 
exprimate de presa și 
de specialiștii 
grădeni •sint __
te. Vineri seara, la fi
liala Teatrului acade
mic de artă din Mos
cova (M.H.A.T.), ar
tiștii români au jucat, 
in prezența lui K. V. 
Voronkov, adjunct al 
ministrului culturii al 
V R.S.S.. a lui Gheor- 
ghe Badru’. ambasa
dorul României la 
Moscova, a unui nu
meros public moscovit, 
piesa „Meșterul Ma
nole", urmind ca sim- 
bâtă seara să prezin
te „Casa care a fugit 
pe ușă", iar duminică 
„Măsură pentru mă
tură".

încă din ajunul tur
neului la Leningrad, 
cunoscutul teatrolog 
sovietic Turi Golovas- 
cenko, doctor in este
tică. scria in ..Lenin- 
gradskaia Pravda" 
despre Teatrul „Ciu
lești" : „Teatrul care, 
la 25 de ani. se poate 
mindri cu 125 de pre
miere. 7 500 spectacole 
și 3 500 000 spectatori", 
in al cărui repertoriu 
iși găsesc loc. in afară 
de dramaturgia ro
mână. clasică și con
temporană. Shakes
peare. Gogol. Lev 
Tolstoi, Schiller, Os-

lento- 
elocven-

trovski. Garcia Lor
ca, Eduardo Filippo, 
Brecht. Beaumarchais. 
Komeiciuk și Rozov". 
,.Mi s-au întipărit viu 
in amintire vizitele la 
Teatrul „Ciulești" — o 
sală sobră, dar exce
lentă. un public care 
percepe activ acțiunea 
scenică, atmosfera din 
culise — Îmbibată de 
emoțiile creației, dar 
ospitalieră. In primul

in
Turneul
U.R.S.S.
Teatrului

„Giulești"

rtnd însă, spectacolele, 
fiecare semnificativ, 
vădind faptul că. in 
România, se bucură de 
prețuire nu numai 
arfa teatrelor cu vechi 
tradiții, ci și creația 
tinerilor". Omul de 
teatru sovietic încheia 
adresindu-se cititorilor 
leningrădeni : „Sint
convins că reprezen
tațiile actor i-k>r ro
mâni vor oferi specta
torilor noștri ore de 
adevărată delectare ar
tistică".

Și, ca un bilanț, 
Iuri Golovaecenko 
reamintește : „îna-inte 
de turneul Teatrului 
„Giulești” îmi expri
mam convingerea in 
presa leningrădeană că 
reprezentațiile acestui 
teatru vor oferi spec
tatorilor noștri ore de * 
delectare artistică. Nu 
am greșit, așa a fost. 
Teatrul românesc din 
București a avut la 
Leningrad un mare și 
meritat succes".

Zia-rcle „Izvestia",

„Sovetskala kultura" 
au prezentat la rindul 
lor aspecte ale vieții 
leetrei’e românești, in- 
s-stind asupra Crea
ției actorilor din Giu
lești. Elogiind măiestria 
regizorului Dinu Cer- 
nescu (toate cele trei 
spectacole II aparțin, 
după cum se știe), cri
ticul de artă mosco
vit Elena Azernikova 
acrie, printre altele : 

„«Meșterul Manolc- 
nu a fost pusă nici o 
dată in scenă, dar tea
trul (Ciulești) a dis
trus în 1968 mitul des
pre așa-zisul caracter 
nescenic a! acesteia 
(...) «Măsură pentru 
măsură- nu face parte 
din creațiile cele mai 
des puse in feenă ale 
lui Shakespeare ; nici 
pe scenele românești 
n-a fost montată, dar, 
In 1971, teatrul (Giu
lești) nu numai că a 
adus in fața spectato
rului român această 
piesă s?miui*ată, dec 
a oferit o temă de me
ditație Dină și colegi
lor britanici, care, pe 
bună dreptate, il con
sideră pe Shakespeare 
dramaturgul lor (...) 
și. in sfirșit, creind, in 
colaborare cu proza
torul Petru VintiEă, 
spectacolul cu «Ca'a 
care a fugit pe ușă- 
(1972), teatrul a desco
perit pentru scena ro
mânească un nou dra
maturg de talent".

Ziarul 
kultura" 
de asemenea, intr-unui 
din numerele sale, re
zultatele la fel de Îm
bucurătoare ale tur
neului pe care il în
treprinde in țara noas
tră teatrul de dramă 
„Maxim Gorki" din 
Leningrad, suMlni-ind 
in felul acesta rodni
cia acestor manifestări 
oentru viața spirituală 
a celor două popoare.

„Sovetska’a 
elogiază,

Laurențiu DUȚA
Moscova, noiembrie.

ECRANUL
PREMIERE CINEMATOGRAFICE

MONOLOG. Producție a studiouri
lor sovietice, prezentată in cadrul 
„Zilelor filmului sovietic". Scena
riul : Evgheni Gavrilovici. regia : I- 
lia Averbach. Cițiva actori de reală 
forță — Mihail Gluzki, Margarita 
Terehova, Marina Neelova, Stanislav 
Liubșin.

Filmul abordează aspecte etice ale 
societății sovietice, cu implicații ge- 
neral-umane : relațiile dintre gene
rații, raportul profesiune-viață, pro
blema pasiunii, căutării creatoare și 
a inerției in cercetarea științifică.

FIUL MECANICULUI DE LOCO
MOTIVA. Producție a studiourilor 
din R.P.D. Coreeană. Pornind de la 
un episod din războiul de eliberare.

filmul relatează faptele pline de vi
tejie ale unui grup de copii care — 
datorită istețimii lor — reușesc să 
captureze un tren inamic încărcat cu 
muniții.

OMUL DIN LA MANCHA. Pro
ducție a studiourilor americane. Sce
nariul : Dale Wasserman, după un 
musical de Mitch Leigh, regia : 
Arthur Hiller. Printre interpreți a- 
par citeva nume celebre ale cine
matografiei lumii : Peter O’Toole, 
Sophia Loren, James Coco, Harry 
Andrews. O comedie muzicală care 
încearcă „Împletirea" vieții lui Cer
vantes cu cea a nemuritorului său 
erou Don Quijote.

EXPOZIȚII
• La SALA DALES se pot vizio

na expozițiile retrospective >: Ion Iri- 
mescu. Ion Musceleanu.

• Miercuri 14, ora 19. la galeria 
„Galateea" se va deschide expoziția 
de artă decorativă ~ 'Radu Tănăsescu.

• Marți 13. ora 13, in sălile Mu
zeului de artă al Republicii Socialis
te România se va deschide expoziția: 
..Broderia artistică la sirbi" secolele 
XIV—XIX.

Uniunii artiștilor 
ultimul timp, o

• La Uniunea arhifecților a avut 
toc de curind vernisajul expoziției 
de tapiserie, desen, sculptură — Doi- 
aa Lungu, Ion Lungu.

• Cela Grigoraș Neamțu (tapise
rie), Pavel Bucur (sculptură), expun 
la galeriile „Simeza".

• Filiala Arad a 
plastici acordă, in 
atenție sporită promovării tinerelor 
talente. în acest context se înscrie 
și ultima expoziție de grup al cărei 
vernisaj a avut loc joi, 8 noiembrie, 
1973. la galeriile de artă „Alfa" din 
Arad. Tinerii artiști plastici arădeni 
Nistor Cupșa. Tiberiu Orvos și Va
sile Sandu expun 24 de lucrări de 
pictură executate in ulei și tehnică 
mixtă, iar Ionel Muntean expune 5 
sculpturi în lemn.

Aniversarea a 350 de ani de la înființarea 
școlii generale din comuna Bățani-Mari

SFINTU-GHEORGHE (Corespon
dentul „Scinteii”. Tomori Geza). — 
Duminică, locuitorii comunei Bățani- 
Mari au sărbătorit, intr-un cadru 
festiv, aniversarea a 350 de ani de la 
înființarea școlii generale din locali
tate, care, in decursul veacurilor, a 
contribuit la educarea a zeci și zeci 
de generații in spiritul dreptății și 
unității sociale, al prieteniei și fră
ției, la răspindirea științei și culturii 
pe aceste meleaguri, unde de veacuri 
trăiesc și muncesc împreună oa
meni ai muncii români și maghiari.

Azi, această școală generală, mai 
tînără ca niciodată, ca și sutele de 
școli din țara noastră din mediul 
rural, dispune de săli de clasă lumi-

noase, de laboratoare . moderne, de 
cadre bine pregătite, care permit ca 
procesul de învățătură să se desfă
șoare in condiții la fel de bune ca 
și in școlile din mediul urban, fiind 
și aceasta o dovadă a preocupării 
conducerii de partid și de stat pen
tru dezvoltarea și perfecționarea în
tregului sistem de invățămlnt.

Participant» la adunarea jubiliară 
— membrii biroului comitatului ju
dețean de partid, profesori. învăță
tori. elevi șl foști elevi ai școlii, lo
cuitori ai comunei, precum și nume
roși alți invitați — au adresat o tele
gramă d° mulțumire Comitetului 
Central al P.C.R. tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

LA ARAD AU LUAT SFIRȘIT

„Zilele teatrului arădeann

TEATRUL NAȚIONAL DIN CLUJ 
prezintă duminică, 18 noiembrie, In 
premieră pe țară: „Singurătatea tră
gătorului la țintă", aparținînd dra
maturgilor clujeni Vasile Rcbrcanu 
șl Mircea Zaclu. Interpretează : Car
men Galin, Anton Tauf, Nicolae 
Iliescu, Gheorghr M. Nutescu. Dorel 
Vișan, Bucur Stan, Totu Coloman, 
Ion Marian, Ghcorghe .Turca, Lftluț 
Octavian. Regia: Victor Tudor Popa. 
Decorul: Mircea Matcaboji. Costume: 
Edith Schrantz Kunovlts.

Inspirată din viața tineretului uni
versitar, piesa aduce in dezbatere 
probleme din sfera eticii, susținlnd 
marile valori ale societății noastre 
socialiste.

TEATRUL DRAMATIC DIN BRA
ȘOV anunță cea de-a doua premieră

a stagiunii, cu piesa „Faia din Da
fin" de Dan Tărchilă. Regia : Ștefan 
Alexandrescu ; scenografia : Ion
Crlstodulo.

In distribuție: Constanța Comftnoiu, 
Mircea Breazu, Flavius Constanti- 
nescu, Mircea Andrecscu, Mihai Po
pescu și Zoe Maria Albani.

TEATRUL DE STAT DIN BOTO
ȘANI ș|-a deschis noua stagiune 
teatrală cu premiera drame» „Vlalcu 
Vodă" de AL Davila. Acest spectacol, 
realizat In regia lui Mircea Corr.lș- 
teanu (scenografia: Elena Buzdugan) 
coincide cu împlinirea a 15 ani de 
activitate a Teatrului „Mihai Emi- 
nescu". In acest timp, actorii botoșă- 
neni au prezentat 110 premiere in 
4 250 de spectacole, la care au luat 
parte un număr de soectatori ce de
pășește de peste 30 de ori populația 
orașului (1 320 000).

consum, mare sau mic, să
măsurat și controlat cu severitate!

O idee valoroasă
rămasă în dosare

„ZILELE MUZICII DIN ROMANIA"
ÎN R. D. GERMANĂ

Intre 18 și 26 noiembrie vor avea 
loc in R.D. Germană „Zilele muzicii 
din Republica Socialistă România", 
acțiune Înscrisă in acordul cultural 
dintre cele două țări. Programul bo
gat întocmit în acest scop va permi
te, asemenea „Zilelor muzicii din 
R.D. Gcrnțiană". manifestare organi
zată anterior in țara noastră, o mai 
profundă cunoaștere reciprocă a re
alizărilor contemporane in domeniul 
creației și interpretării muzicale.

Reputata formație corul „Madri
gal", sub conducerea dirijorului Ma
rin Constantin, va prezenta un re
pertoriu ilustrativ al genului la Ber
lin. Dresda. Erfurt, Heiligenstadt și 
Leipzig. Alți valoroși interpreți ro
mâni — pianistul Valentin Gheor
ghiu, violonistul Mihai Constantines-

CONCERTE
• Astă-seară, la Ateneul Român, 

ora 20, se poate asculta un recital de 
orgă oferit de Iosif Gerstenengst.

• Eugenia Moldoveanu, Dan Mu- 
șetescu, in cadrul ciclului „Laureați 
ai concursurilor internaționale" 
susține recitaluri miercuri 14, 
20. la Sala mică a Palatului.

• Simfonicul Filarmonicii, vineri 
16, simbătă 17, la Ateneul Român, 
ne oferă, sub bagheta lui Mircea 
Cristescu, intr-un concert coral-sim- 
fonic. oratoriul „Triumful păcii și al 
adevărului" de Haendel.

O Miercuri seară, ora 19,30, Corul 
de cameră al Liceului de cultură 
generală nr. 25, sub bagheta Euge
niei Văcărescu-Necula, prezintă un 
interesant concert coral.

• Din manifestările Conservato
rului nțepționăm cohcertul. orchestreț 
,.C.ajn'erața“ — aâtă-se'îfra, or>- 20, 
sala ..George Enescu”. 1

• Marți, ora 19,30, pe scena Ope-ț 
rei Române, în „Carmen" va apărea 
Sigrid Kehl (R. D. Germană), iar in 
„Rigoletto" — miercuri, ora 19,30, 
solistul bulgar Savin Markov.

• La Staatstheater din Saarbrucken 
au fost invitați de curind soliștii O- 
perei Române : Cornelia Ang°lesou, 
Elena Sițnionescu. Valentin Teodo- 
rian. Constantin Gabor, Cristian Mi- 
hăilescu, dirijorul^ Constantin Bu- 
geanu pentru a participa la prezen
tarea canodooerei mozartiene „Flau
tul fermecat". Ziarele au menționat 
„succesul de mare triumf", entuzias
mul primirii oaspeților din Româ
nie. jocul, calitatea deosebită a so
liștilor Operei Române".

cu, dirijorii Mihai Brediceanu și Ion 
Baciu — vor colabora, in această pe
rioadă, cu Filarmonicile din Dresda 
și Halle, cu Orchestra simfonică a 
Radiodifuziunii din Berlin și Capela 
de Stat din Weimar, care vor pre
zenta lucrări de George Enescu, 
Paul Constantin eseu. Ion Dumitres
cu. Pascal Bentoiu și Wilhelm 
Berger.

In capitala R. D. Germane va 
avea loc un colocviu cu tema „Crea
ția muzicală in Republica Socialistă 
România — realizări și preocupări 
actuale mai importante", la care vor 
participa și reprezentanți ai vieții 
noastre muzicale. Un colectiv al O- 
perei Române din București urmea
ză să dea spectacole cu „Rigoletto" 
și „Boema", în timp ce un grup de 
s’udenți ai Conservatorului „Ciprian 
Porumbescu" vor fi oaspeții colegi
lor lor din Berlin. Weimar. Dresda. 
Totodată, numeroase orchestre sim
fonice din R.D. Germană au înscris 
in programele de concert opere ale 
comoozitorilor români, unele din 
manifestările prevăzute urmind să 
fie transmise și de posturile de ra
dio din această țară.

iectele, desenele șl documentația teh
nică de execuție pentru construcția 
dispozitivului și experimentarea lui. 
Am depus același dosar șl la alte fo
ruri competente, dar dispozitivul 
propus nu s-a executat și experi
mentat pină acum. După cite cunosc, 
astfel de sisteme de transport se a- 
plică in alte țări, ca U.R.S.S., R.D.G., 
R.F.G., S.U.A., cu o eficiență eco
nomică mare. Iată de ce propunerea 
(ir trebui reconsiderată și aplicată.

Gheorqhe CARPINIȘAN 
întreprinderea mecanicâ Mirșa

Gazul metan mai
bine gospodărit I

ARAD (Corespondentul „Scinteii", 
Constantin Simion). In perioada 3—11 
noiembrie a.c., la Arad, sub genericul 
„Zilele teatrului arădean" s-au desfă
șurat manifestările consacrate Împli
nirii unui sfert de veac de existență a 
teatrului de stat din localitate. Suita 
de manifestări a prilejuit spectato
rilor din orașul de pe Mureș dteva 
reintîlnirl interesante cu arta teatra
lă, cu mesagerii acestei arte pe me
leagurile arădene. O astfel de rein- 
tilnire a avut loc cu ocazia simpo
zionului pe tema „Teatrul actual și 
actualitatea teatrului", organizat sub 
auspiciile Asociației oamenilor de 
artă din instituțiile teatrale și muzi
cale. Interesante și reușite s-a» do
vedit a fi vizitele și întîlnirile acto
rilor teatrului arădean, ale altor invi
tați la manifestări, cu muncitorii de 
la Întreprinderile „Tricoul roșu" si

U.T.A., cu elevii de la liceul peda
gogic, cu membrii cenaclului literar 
„Lucian Blaga". Programul „Zilelor 
teatrului arădean” a cuprins, de ase
menea, premiera cu spectacolul- 
coupă „Cinci leșinuri" de A. P. 
Cehov, spectacole cu piesele „De 
două ori Caragiale", „Joc de pisici” 
de Orkăny Istvan în interpretarea 
colectivului sărbătorit Cu acest pri
lej, teatrele german, maghiar șl Tea
trul Național din Timișoara au pre
zentat spectacole cu piesele „Intre 
noi doi n-a fost decit tăcere" de Lîa 
Crișan, „Operația" de Tomcsa San
dor și „Poate acesta e secretul" de 
Sergiu Levin. Programul ultimei zile 
a cuprins și spectacolul omagial 
„File de cronică" dedicat împlinirii a 
25 de ani de la înființarea primei 
instituții teatrale permanente la 
Arad.

Ca șef al serviciului de aprovizio
nare la întreprinderea mecanică Mir
șa, m-am ocupat de reducerea con
sumului de benzină la această uzină, 
care, printre altele, are sarcina de a 
echipa șaslurlle camioanelor fabri
cate la Brașov. Șasiurlle se aduc de 
la Brașov la Mirșa. In acest scop, 
întreprinderea mecanică Mirșa folo- 
șește zilnic 60—70 șoferi, angajați 
permanent!, care transportă aceste 
șasiurl pe o distanță de peste 120 
km ; pe fiecare șasiu — un șofer. Con
sumul de benzină-motorină jl alți 
carburanți pentru un șasiu transpor
tat pe distanța de la Brașov la Mirșa 
este de circa 50 de litri. E ușor de 
apreciat că numai pentru acest trans
port. al zecilor de mii de șasiurl, 
consumul de benzină sau motorină 
trece într-un singur an de 500 de 
tone. Pentru a reduce și raționaliza 
consumul de carburanți, am propus 
și înregistrat la cabinetul tehnic al 
întreprinderii mecanice Mirșa, in 
anul 1970, o propunere de inovație, 
însoțită de documentația tehnică 
respectivă. Inovația mea, denumită 
„Sistem de transport șasiuri", se 
bazează pe un dispozitiv mecanic de- 
montabil — un jug cu ajutorul că
ruia se facilitează formarea unui 
tren de circa 11 m lungime din trei __ _
șasiuri cuplate și transportate de un . a f» dăunătoare sănătății celor 
singur șofer și, deci, cu uh consum 
de benzină mai redus pe fiecare 
șasiu.

Inovația mea este Însoțită de pro-

Supunem atenției 
o soluție

mai economica
cu un colectiv de spe- 
elaborat și experimentat

(Urmare din pag. I)

împreună 
cialiști am 
cu deplin succes, Încă din anul 1969, 
unele soluții noi pentru spălarea și 
degresarea pieselor, prin care se e- 
conomisesc importante cantități de 
benzină. Rezultatele cercetărilor 
noastre au fost comunicate în revis
te de specialitate. Dar se vede că 
nu au ajuns Ia cunoștința tuturor 
celor interesați. Noi . le stăm în con
tinuare la dispoziție, oferind aceste 
rezultate tuturor, pentru ca piesele 
să nu se mai spele cu benzină, ci cu 
alte soluții eficiente, ieftine -și ’fără 

r care
lucrează cu ele.

Prof. dr. inq. N. TECUȘAN
Institutul politehnic Timișoara

tcrlor cu produse pentru fabricarea 
cărora s-au consumat cantități im
portante de gaz metan, ca și cu pro
ducția de gaze, nu este denaturată 
de prețul scăzut al acestora ?

Pentru Înlăturarea lipsurilor sem
nalate, consider că trebuie luate mă
suri hotărite in vederea reunirii tu
turor sectoarelor care concură la va
lorificarea gazelor In cadrul unei 
singure unități, unui singur organ, 
caro să coordoneze in mod unitar și 
să răspundă de : cercetarea geologi
că, exploatarea rațională a zăcămin
telor gazeifere, a sistemului națio
nal de transport prin conducte ma
gistrale de distribuție la consuma
tori și Îmbunătățirea randamentului 
instalațiilor de ardere, perfecționarea 
aparaturii de reglare, măsurare și 
Control.

Concomitent cu măsurile organi
zatorice propuse, sint necesare :

• Concentrarea activității de con
strucție a aparatelor de’ardere și re
glare în cadrul unor unități specia
lizate in acest domeniu, precum și a 
celei de execuție a lucrărilor de In
stalare, Întreținere și exploatare • 
aparatelor de ardere și reglare.

• Corelarea prețului de producție 
șl de livrare al gazelor cu al celor
lalți combustibili, in vederea cointe
resării beneficiarilor in reducerea 
consumului de gaze, a aprecierii re
ale a 'eficienței economice privind 
exportul produselor la obținerea că
rora se utilizează gaz metan.

(Agerpres)

Gheorqhe 
P1RVĂN

__ asemenea 
stabilindu-se 
corespun’ză- 

pentru reme- 
in

CORESPONDENȚII „SCÎNTEII" TRANSMIT

PROGRAMUL I

operetei In per- 

emisiune de ac- 
critlcă clnemato-

17.30 Curs de limba franceză. Lec
ția G8.

18,00 Telex.
18,05 La ordinea zilei. Azi, județul 

•' polj. ■ 1
18.20 Căminul..
13,40 O istorie a 

sonaje.
19,00 Ecranul — 

t’ialițate și 
grafică.

19,15 Publicitate.
19.20 1001 de seri : „Pistoletul".
19.30 Telejurnal o Cincinalul Îna

inte de termen. 1973 — an 
hotărîtor.

20,00 Cîntecul săptămtntl : „Tot 
ctntlnd ca clocîrlla". Muzica 
A. Giroveanu. Versuri 
Negrin. Interpretează 
tian Popescu.

20,05 Mai aveți o întrebare 7 Cit 
de probabil este... timpul 
probabil (II).

este...

20.40 Publicitate.
20.45 interpretul preferat — 

Stănescu.
20,55 Revista literar-artlstică 

„Arta prezentului — o artă 
despre prezent".

21.35 Publicitate.
21.40 Roman foileton : ~

— producție a 
engleze. Episodul

22,30 24 de ore.

PROGRAMUL n

20,00 Âvănpremler&.
, ao,O6 Film,,serfal „în ultimul .mi

nut11.' Episodul IV — „Copilul 
pierdut".

20.40 Teleencldopedla.
21,20 Telex.
21,25 Drumuri In istorie. „Istorie 

de Început — Țara Hațegului"
— documentar.

21.45 Melodii, melodii cu ' Geor- 
geta Mlhalache, George Ena- 
che șl Radu Tozo.

22,00 Cfirțl și Idei. Dezbatere asu
pra lucrării „Informatica" de 
J. Arsac. Participă : prqf. 
Edmond Nicolau șl dr. Con
stantin Rălăceanu. Prezintă : 
Andrei Bacalu.

in confruntare
„Tinerele" 
televiziunii

Fermitatea legii 
nu poate fi 

eludată

Locuri de odihnă
și tratament pentru 

lunile noiembrie
și decembrie 1973

Filialele întreprinderii de tu
rism, hoteluri și restaurante — 
București (Bd. Republicii nr. 4 
și 68) oferă, în condiții avanta
joase, locuri de odihnă și trata
ment în următoarele stațiuni 
balneoclimaterice : Sinaia, Pre
deal, Bușteni, Tușnad, Borscc, 
Slănic-Moldova, Călimănești, Că- 
ciulata, Olănești, Vatra Domol, 
So vata, Herculane, Bazna, Pu
cioasa. Posesorii de bilete bene
ficiază și de reducere la 
transportul pb C.F.R. cu 50 la 
sută. De reținut faptul că pen
tru stațianile Sinaia, Bușteni, 
Predeal și Borsec se pot procura 
bilete și pentru serii de odihnă 
pe o durată mai scurtă de 12

• pe scurt, din țară» pe seur t, din țară»

• Un colectiv de ingineri si teh
nicieni de la Întreprinderea de 
prospecțiuni și explorări geologice 
din BAIA MARE a proiectat și re
alizat, in atelierele Întreprinderii, 
in cadrul acțiunii de autodotare. o 
platformă mobilă pentru supat pu
țuri cu suitori in ax. Noua Insta
lație se distinge prin rapiditate și 
randament sporit față de vechile 
platforme, prlntr-un ina.lt grad de 
securitate a muncii. Primii care 
beneficiază de noul instrument de 
lucru sint minerii de la Venera — 
Ilba și Măgura — Baia Borșa.

• „Partidului slăvit, patriei iu
bite" — astfel este intitulat con
cursul artistic organizat in județul 
GORJ In cinstea celei de-a 30-a 
aniversări a eliberării patriei. An- 
trenlnd toate formațiile artistice, 
soliști vocali șl instrumentiști, co
ruri de la casele de cultură, clu
buri, cămine culturale etc., con
cursul își propune să constituie un 
omagiu adus marii sărbători.

• La- ORA VIȚA, oraș cu înde
lungate tradiții minerești și de cul-

tură din sudul Banatului, s-a des
chis o interesantă expoziție privi
toare la istoria și etnografia aces
tor meleaguri. Expoziția va avea 
caracter permanent și este deschisă 
in clădirea teatrului, cel mai vechi 
din țară, și. in același timp, primul 
edificiu teatral construit din piatră 
din sud-estul Europei.

• La BAIA DE ARAMĂ, unde 
există o veche îndeletnicire în țe
sutul covoarelor. cooperația mește
șugărească a Înființat o secție de 
covoare, una de țesături cu lucru 
la domiciliu și o alta de cusături 
cu motive populare specifice aces
tei zone.

• în orașul HÎRLAU s-a consti
tuit societatea culturală „Petru Ra- 
reșu, menită să contribuie la îm
bunătățirea activității politico-ideo- 
logice și cultural-educative de ma
să in această localitate. Ea ișl va 
desfășura activitatea în special In 
domeniul răsplndlrli cunoștințelor 
polltico-ldeologice și cultural-ștlin- 
țifice, literare, muzeistice, teatru.

coregrafie, artă plastică, folclor, 
sport și turism.

• La SATU-MARE s-a deschis 
o amplă și sugestivă expoziție — 
„Din realizările agriculturii jude
țului", prilejuită de frumoasele 
succese obținute în acest an în 
toate sectoarele producției agricole 
vegetale și animale.

• In orașul BISTRIȚA, între
prinderea județeană de industrie 
locală a deschis un spațios magazin 
specializat In prezentarea și vîn- 
zarea propriilor produse : mobilă, 
articole de uz casnic, artizanat, ar- 
tioole de decor interior.

• Țăranii cooperatori din 
consiliului intercooperatist CRAS- 
NA-SĂLAJ au hotărlt înființarea 
unei asociații comune de creștere a 
animalelor. Prima de acest gen din 
județ, asociația dispune de un nu
meros efectiva de bovine șl ovine, 
de suprafețe de teren aferente, pre
cum șl de complexe zootehnice co
respunzătoare.

In luna ianuarie a.c., 
printr-o scrisoare so
sită din comuna Moto- 
șeni, județuk Bacău, se 
sesiza redacției că la 
cooperativa agricolă 
de producție din loca
litate nu se manifestă 
suficientă grijă față 
de avutul obștesc, se 
comit abuzuri și ilega
lități chiar de către 
unii dintre cei inves
tiți de obște să ve
gheze la respectarea 
cu strictețe a legalită
ții, la bunul mers al 
activității în unitate.

Intruqit scrisoarea se 
referea la fapte ce cad 
sub incidența Codului 
penal, redacția a tri
mis-o pentru efectua
rea cercetărilor de ri
goare Procuraturii ju
dețene Bacău. Răs
punsul primit la .23 
februarie a.c. confirmă 
faptul că Gh. Ghelase, 
contabil-șef, C. Cio
chină, casier, și A 
Mihăilă, ajutor conta
bil, abuzind de func
țiile ce le dețineau, cu 
știrea președintelui 
C.A.P., au luat din 
gestiunea cooperativei 
cantitatea de 330 kg 
tablă galvanizată — 
adusă pentru nevoile 
unității — plătind un 
preț mal mic decit cel 
legal ; din cauza negli
jenței conducerii coo
perativei, mii de kilo
grame de griu și po
rumb s-au depreciat, 
păgubindu-se avutul 
obștei ; s-au acordat 
unor cetățeni (D. Mi
hăilă, E. Geneș, V. 
Antoche), drept chirie 
pentru imobilele folo
site de C.A.P., canti
tăți de cereale cu 
mult mai mari decit 
prevedea legea etc.

In finalul răspunsu
lui se menționa că 
„asemenea aspecte au 
fost semnalate inspec
toratului miliției jude
țene spre a întreprin
de verificări corespun
zătoare și a stabili 
răspunderile legale in 
funcție de vinovăția 
fiecăruia". Era de aș
teptat ca, in cel mai 
scurt timp, redacția 
să fie informată asu
pra măsurilor luate 
pentru înlăturarea a- 
buzurilor și restabi
lirea legalității. Acest 
lucru nu s-a intimplat 
insă nici pină in pre
zent. în schimb, în 
luna septembrie a.c., 
la redacție am primit 
o altă sesizare din 
care reieșea că. ne- 
luindu-se măsuri Îm
potriva celor vlnovați, 
la cooperativa respec
tivă s-au comis, in 
continuare, alte ilega
lități. De pildă, conta
bilul șef al C.A.P., 
Gh. Ghelase, și-a atri
buit în plus, fără să 
aibă dreptul, 83 nor
me, pentru care a scos 
ilegal, In luna iunie, 
din magazia coopera
tivei 498 kg porumb.

Sesizată din nou. 
Procuratura județea
nă Bacău a răspuns 
redacției că cele sem
nalate corespund ade
vărului. Ni s-a comu
nicat, totodată, că s-a 
cerut și conducerii 
U.J.C.A.P. să intervină 
în acest caz și „să 
tragă la răspundere 
disciplinară pe conta
bilul șef* (?!). Intru- 
cit nu s-a luat nici o 
măsură, socotim nece
sară intervenția comi
tetelor comunal și ju
dețean de partid.

Receptivitate 
față de cerințele 

cetățenilor
In rețeaua comer

cială din comuna și 
colonia muncitorească 
Doiceștl, județul Dîm
bovița, s-au semnalat 
cu citva timp in urmă 
o serie de neajunsuri. 

■^Scrisoarea adresată 
redacției se referea, 
bunăoară, la faptul 
că ....pentru desface
rea legumelor și fruc
telor nu există decit 
un singur chioșc, dar 
și acela necorespunză
tor aprovizionat ; di
versele produse Lacta
te și, mal ales, laptele 
și iaurtul se primesc 
in cantități insuficien
te, iar gestionara refu
ză să dea curs propu
nerii cetățenilor de a 
se introduce sistemul 
distribuirii laptelui și 
iaurtului pe bază de 
abonament”. In scri
soare se menționa, de 
asemenea, că din ma
gazinul alimentar lip
sesc dulceața, gemul, 
compotul, cacaoa și 
alte articole alimenta
re. Cit privește meze
lurile sau alte produ
se din carne, acestea 
nu se aduc, deoarece 
utilajele frigorifice nu 
funcționează.

Comitetul municipal 
Tirgoviște aj P.C.R., 
căruia 1 s-a trimis a- 
ceastă sesizare, a răs
puns redacției că cele 
semnalate sint juste $1, 
in consecință, s-a pro
cedat la o analiză te
meinică a cauzelor ce 
au generat 
lipsuri, 
măsuri 
toare 
dierea lor. Astfel, 
răspuns se menționea
ză : „...6-au dat in
dicații conducerii coo
perației de consum să 
asigure în t colonia 
muncitorească Doicești 
un regim de aprovi
zionare cu mărfuri și 
produse agroalimenta- 
re la nivelul unităților 
din raza municipiului 
Tirgoviște, Sotinga și 
Mija". Totodată, „pen- 
trit a satisface cererea 
de consum la lapte și 
iaurt s-a stabilit ca 
la aceste produse să 
se introducă sistemul 
de abonamente luna
re. Au fost reparate 
agregatele frigorifice 
din dotarea magazine
lor, necesare depozită
rii și expunerii produ
selor ușor alterabi-

încheiere, 
‘răspunsul precizează 
că biroul Comite
tului municipal Tîr- 
goviște al P.C.R. 
va urmări periodic 
modul în care organip 
zatorii comerțului să
tesc se preocupă de 
îmbunătățirea aprovi
zionării și servirii 
populației din această 
colonie muncitorească. 
Concis, la obiect
• Consiliul popular 

al orașului Cimpulung- 
Muscel : „In perioada 
anilor 1974—1975 sint 
planificate a se exe
cuta lucrări de extin
dere a rețelei de ali
mentare cu apă a ce
tățenilor. Pină atunci, 
se vor întreprinde u- 
nele acțiuni care să 
permită îmbunătățirea 
alimentării cu apă a 
unor zone (strada 
Parcul Mirea, Aleea 
Uleia etc.), situate pe 
terasa superioară a o- 
rașului : raționalizarea 
consumului de apă și 
aplicarea unor restric
ții, precum și efec
tuarea unor modificări 
provizorii la legăturile 
conductelor de distri
buție din acest sec
tor”.

• întreprinderea de 
transport București ; 
„Pentru îmbunătăți
rea transportului in 
comun in zona Bujo- 
reni—Drumul Taberei, 
am suplimentat pu- 
mărul de troleibuze pe 
liniile 84 și 93 și al 
autobuzelor de pe li
nia 108. In vederea 
evitării aglomerației in 
orele de virf — pină 
cînd posibilitățile de 
dotare ne vor permite 
și alte îmbunătățiri — 
s-au luat măsuri de 
urmărire mai atentă 
a modului în.care se 
respectă graficul de 
circulație in această 
zonă a orașului".

• Consiliul popula* 
al județului Vaslui : 
„Pentru a fi redat cir
culației, drumul co
munal Puiești—Iezer— 
Ruși a fost supus u- 
nor ample lucrări de 
modernizare ; s-a a- 
menajat- rampa Iezer 
pe o distanță de 1 km; 
s-au construit și re
parat podurile și po
dețele de pe acest tra
seu ; s-au efectuat 
lucrări de terasare și 
s-ah săpat șanțurile 
de scurgere".

• întreprinderea re* 
țele electrice Pitești î 
„In vederea înlocuirii 
instalației electrice, 
care a devenit neco
respunzătoare, în co
muna Pirșcovani, ju
dețul Olt. In anul 1974 
se va executa recon-» 
strucția a 10,8 km linii 
electrice aeriene de 
joasă tensiune pa • 
stilpi de beton și con
strucția a 2 posturi de 
transformare de cit» 
63 kVA, pentru a M 
îmbunătăți tensiune® 
la abonați"*
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• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT Reprezentantul P. C. R. la cel de al Vl-lea 
Congres al P. C. Peruan s-a întors în CapitalăFOTBAL : Etapa a XIII-a

în fruntea clasamentului, nimic nou
® Doar liderii au ciștigat în deplasare • Scărul etapei, la Petroșani • Candidați la 
titlul de golgeter: Mulțescu (ieri, 3 goluri), Adam, Mateescu și Țarălungă (cite două) 

• „Golul 300", autor: Rosznai

CLASAMENTULREZULTATE TEHNICE
• S.C. BACAU—UNIVERSITATEA CRAIOVA 3—4 (1—3). Au mar

cat : Marcu (mm. 16). Ulm (min. .16). TarUunfi (mln. 59 ti 69). pen- 
tru craioveni : Vătaf u (min. 6). Pani (min. 71), Munteanu (min, 77) 
pentru băcăuani.

• F.C. CONSTANȚA—POLITEHNICA IA$1 2—0 (2—0). Au mar
cat : Mirculescu (min. 21) fi Caraman (min. 28).

• U.T.A.—UNIVERSITATEA CLUJ 1-0 (1—0). A marcat : Bro- 
fovschl (min. 16).

• SPORTUL STUDENȚESC—RAPID 1—0 (1-4). A marcat : Cio- 
cirlan (min. 40).

• STEAGUL ROȘU—F.C. PETROLUL 3-0 (2—0). Au marcat : 
Mateescu (min. 34 si 88). Anghcl (min. 40).

• C.S.M. REȘIȚA—POLITEHNICA TIMIȘOARA 2—3 (1—0). Au 
marcat : Pușca? (min. 33) si Nes (oro vi ci (min. 66) pentru reșițeni ; 
Buntrău (min. 73) și Dașcu (min. 80) pentru timișoreni.

• JIUL—A.S.A. TG. MUREȘ 4—0 (0—0). Au marcat : Mulțescu 
(min. 56. 67 și 81). și Rosr.nal (min. 78).

• C.F.R. CLUJ—F.C. ARGEȘ 2—0 (0—0). A marcat : Adam (min. 
58 din 11 m. fi min. 69).

• STEAL* 1 A—DINAMO 2—0 (1—0). Au marcat : Dumitru (min. 12) 
ti Pantea (min. 54).

Participarea la aceste con- /
cursuri „Pronosport" se face pe )
buletine separate, dar după ace- i 
leași reguli, ca plnă In prezent ’
De asemenea, taxele de pârtiei- 
pare pentru fiecare variantă sint i
aceleași ca la orice concurs obiș- ‘
nuit. (

Valorile unitare ale dstiguri- 7
lor se stabilesc separat in ca- 1
drul categoriilor respective, pe /
fiecare program, conform regu- 1
lamentului actual. Așadar, fie- (
care concurs este separat unul /
de celălalt. începlnd de la pro- )
gram plnă la premiile care se i
atribuie. Cu alte cuvinte, parti- /
cipind la ambele concursuri, ’
există posibilitatea de a obține 
două premii tn aceeași etapă t ( 

tru ca aceștia să cunoască situațiile 
concrete din localitate și să parti
cipe. în măsura posibilităților. la 
rezolvarea lor.

Noi dorim ca asemenea modalități 
de acțiune să fie extinse și vom 
munci în acest sens, stabilind s co
laborare mal strlnsă cu Comitetul 
de cultură și educație socialistă al 
municipiului București și consiliul 
sindical municipal.

Am arătat mai sus că intelectua
lii satelor din județ, mal ales pro
fesorii, sint In mare parte navetiști. 
Multi dintre ei. cum ar fi. de pildă, 
cel din comunele Tămădău. Dom
nești. Mihăileștl. Stefănești partici
pă efectiv la acțiunile culturale 
care se desfășoară In căminele cul
turale șl în biblioteci. Dar. In ace
lași timp, era necesar să organizăm 
si manifestări speciale pentru el, 
glndite în funcție de pregătirea lor. 
Am procedat In felul următor : 
membrii brigăzilor științifice si alți 
conferențiari, colaboratori din muni
cipiu] București, cu ocazia deplasă
rilor In comune, după ce răspund 
întrebărilor puse de cetățeni, discu
tă cu intelectualii problemele lor 
specifice, informlndu-i cu noutățile 
care au apărut In diverse specia
lități.

Avem. în privința muncii cu na
vetiștii. încă destule greutăți. Am 
început cu entuziasm, am stimulat 
initiative, dar nu am avut Întotdea
una continuitate, munca noastră 
desfășurindu-se cu Intermitente. Nu 
toti activiștii culturali cunosc sufi
cient situațiile concrete existente șl 
categoriile de navetiști, iar. de mul
te ori. manifestările sint uniforme, 
fără nuanțări. în funcție de cerințe 
si de posibilitățile de timp, fără a 
insista suficient asupra comportării 
etico-morale a acestora la domiciliu 
si la locul de muncă. De aceea, con
siderăm că acest Început v* trebui 
continuat cu si mal multă exigență 
pentru a extinde aria de cuprinde
re a acțiunilor cultural-educative 
asupra tuturor categoriilor de eetâ- 
tent șl. implicit, ’ asupra navetiș
tilor.

UNIV. CRAIOVA
F.C. CONSTANȚA 
C.S.M. REȘIȚA 
STEAUA
UNIV. CLUJ
F.C. ARGEȘ 
DINAMO 
SPORTUL STUD. 
STEAGUL ROȘU 
JIUL
POLI. TIM.
C.F.R. CLUJ
A.S.A. TG. MUREȘ 
RAPID
POU. LAȘI
U.T.A.
S.C. BACAU 
F.C. PETROLUL

n 9 3 1 28-13 «
13 I 2 3 24-13 18
13 5 S 3 22-18 15
13 8 2 5 18-14 14
13 6 2 5 13-10 14
13 6 2 5 21-20 14
13 8 2 S 18-17 14
13 8 1 8 20-15 13
13 5 3 5 12-11 13
13 5 2 6 17-14 12
13 4 4 5 11-13 12
13 5 2 6 17-26 12
13 5 2 8 16-25 12
13 4 3 6 14-17 11
13 5 1 7 11-17 11
13 5 1 7 13-19 11
13 4 1 8 17-24 »
13 3 2 8 12-20 8

ETAPA VIITOARE
(18 noiembrie)

Universitatea Craiova — C.S.M. 
Reșița, A.S.A. Tg. Mureș — Sportul 
studențesc, Universitatea Cluj — 
Jiul. Politehnica Timișoara — Rapid, 
F. C. Petrolul — F. C. Constanța. 
Steaua — C.F.R. Cluj, Politehnica 
Iași — Steagul roșu. F. C. Argeș — 
U.T.A., Dinamo — S. C. Bacău.

RUGBI: Ieri la Valence

0 bună comportare a rugbiștilor noștri 
în compania selecționatei Franței

Scor final i 7—6 pentru francezi. Echipa noastră a condus cu 
6—3 pînă în min. 74

Stadionul „Chambelliere" din Va
lence (Franța) a găzduit feri dupft- 
amiază cea de-a 21-a partidă dintre 
reprezentativele de rugbi ale Româ
niei și Franței. întilnirea de acum, 
continuind o veche și frumoasă tra
diție, a avut și un caracter oficial, 
desfăsurlndu-se in cadrul ediției 
1973 74 a „Cupei națiunilor F.I.R.A.'4.

Interesul suscitat de această con
fruntare sportivă l-a demonstrat 
chiar «i numai faptul că toate bile
tele de intrare pe stadion (peste 
18 000) se epuizaseră încă dinaintea 
zilei meciului. După cum se știe, o 
asemenea Intilnire cu rugbiștii fran
cezi este pentru echipa noastră re
prezentativă un fel de examen 
anual, constituind, dacă se poate 
spune astfel, testul adevăratei valori 
la încheierea sezonului. Pe de altă 
parte este de reținut că ocazia con
fruntării cu selecționata României 
are pentru rugbiștii francezi o la fel 
de mare importanță, căci înseamnă 
o ultimă fi utilă verificare înaintea 
intrării echipei Franței Intr-o nouă 
ediție a „Turneului celor cinci na
țiuni". Așadar, de o parte și de alta, 
antrenorii au fost foarte atenți cu 
alcătuirea și pregătirea celor mai 
redutabile reprezentative.

Sore surprinderea poate a celob 
mal mulți dintre, spectatori (ca și a 
noastră, a celor ce am urmărit 
aseară secvențe pe „micul ecran'*), 
echipa română a dat o replică ne

sperat de curajoasă. înaintarea fi, 
In numeroase momente, șl linia de 
trei-sferturi au luptat de la egal cu 
adversarii lor, nefâcind posibilă în
scrierea de puncte decit o singură 
dată. Autorul celor trei puncte 
(singurele, repetăm, din prima re
priză) a fost mijlocașul la deschi
dere Romeu. Imediat după pauză, 
sportivii iȚOștrl se arată mai deciși. 
Tracul a trecut 1 Ofensiva lor este 
mal insistentă, pasele mal exacte. 
Survine egalarea. Durbac execută cu 
precizia cunoscută (ca altădată Pen- 
ciu !) o lovitură de pedeapsă dicta
tă de arbitrul Irlandez Pat d’Arcy. 
Momente de oarecare derută, acum 
In tabăra francezilor. La scurt timp, 
același Durbac înscrie încă trei punc
te. de asemenea, din lovitură de pe
deapsă. România conducea in minu- 
tul 57 cu 6—3 I Lupta continuă cu 
ardoare sporită. Francezii caută să 
străpungă prin joc la mină. Ei ob- 
țin o încercare (min. 74, prin Ber- 
tranne), luind din nou conducerea : 
7—6.

Putem apune că. deși au pierdut, 
rugbiștii noștri merită felicitări pen
tru jocul practicat De altfel, acest 
rezultat este cel mai «trins din 1968 
încoace, după victoria realizată (tot 
la limită : 15—14) de reprezentativa 
României la București.

I. D.

Duminică după-amiazâ s-a Îna
poiat in Capitală, venind de la Linia, 
tovarășul Ion Ilîescu, membru su
pleant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., care a reprezentat 
Partidul Comunist Român la cel de-al

Ministrul științei și cercetării 
din Austria a părăsit Capitala

Dr. Herta Flrnberg, ministrul ști
inței fl cercetării din Austria, care, 
la Invitația Consiliului Național al 
Științei și Tehnologiei, a făcut o vi
zită In țara noastră, a părăsit dumi
nică, 11 noiembrie. Capitala.

La plecare, pe aeroportul Otopeni 
ministrul austriac a fost condus d« 
prof. Ioan Ursu, președintele Consi
liului Național pentru Științe șl 
Tehnologie. Alexe Popescu, adjunct 
al ministrului educației si Jnvăță- 
mlntului, de alți membri ai condu
cerii C.N.Ș.T.

A fost prezent Werner Sautter, am
basadorul Austriei la București.

Referindu-se la convorbirile avute 
la București, dr. Herta Flrnberg a 
arătat, lntr-o declarație făcută unui 
redactor Agerpres, că acestea au 
fost deosebit de fructuoase. Ca ur

Vl-lea Congres al Partidului Comu
nist Peruan.

La 6oslre, pe aeroportul Otopeni, a 
fost de față tovarășul Constantin 
Băbălău, membru supleant al Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C.R.

(Agerpres)

mare, a spus ministrul austriac, în 
foarte scurt timp vor putea fi reali
zate proiecte concrete de colaborare 
Intre cele două țări In numeroase 
domenii ale etidnței șl tehnologiei, 
în acest sens, domnia sa a subliniat 
diversitatea de forme pe care o poa
te avea această colaborare.

Institutele de cercetări, precum ei 
celelalte obiective vizitate, care a- 
testâ potențialul ridicat științific ei 
tehnic al României, primirea cordia
lă care ni S-a făcut pretutindeni, 
discuțiile purtate intr-o atmosferă 
deosebit de caldă, a spus In Înche
iere ministrul oaspete, Îmi dau con
vingerea că planul acestei colaborări 
va reuși, pe deplin, iar relațiile ști
ințifice șl tehnice dintre țările noas
tre vor cunoaște o continuă dezvol
tare.

Seri* L Celuloza Călărași — Ceah
lăul Piatra Neamț 0—2, Metalul Plo- 
peni — Știința Bacău 3—0, Viitorul 
Vaslui — Gloria Buzău 1—0, F.C. 
Galați — Oțelul Galați 2—C.S.M. 
Suceava — Victoria Roman 2—4, Pro
gresul Brăila — Caraimanul Bușteni 
1—0, Petrolul Moinești — Metalul 
Mija 0—0, C.S.U. Galați — Construc
torul Galați 2—1. C.F.R. Pașcani — 
Delta Tulcea 1—0.

In clasament, după 13 etape, con
duce Gloria Buzău (20 p.). Pe locul 
doi — d.S.M. Suceava (19 p.).

DIN TOATE SPORTURILE
TENIS

• Finala probei de simplu a tur
neului international de la Stockholm 
s-a disputat intre suedezul BjOrn 
Borg și americanul Tom Gorman. 
Coniirmind evoluția remarcabilă din 
tururile precedente, cind i-a elimi
nat pe Năstase $1 Pilici, tinărul Borg 
(17 ani) l-a întrecut. în semifinale, 
cu 4—6, 6—3. 7—6 pe Jimmy Connors 
(S.U.A.), in timp ce Gorman l-a În
trecut cu 6—4. 3—6. 6—1 pe olande
zul Tom Okker, Finala a revenit, 
destul de greu (6—3, 4—6, 7—6), lui 
Gorman.

In semifinalele probei de dublu. 
Hie Nâstase și Jimmy Connors au 
eliminat pe Okker și Riessen, care, 
după ce au pierdut primul set (5—7), 
au abandonat. In finală, perechea 
Năstase, Connors va intiini cuplul 
Bob Carmichael, Frew Mcmillan, 
(4—6. 6—3. 7—5 in partida cu Harun 
Rahim, Barry Phillips Moore).

• S-a încheiat turneul internațio
nal de tenis pentru „Cupa»-Dewar", 
desfășurat la Billingham. In finala 
probei de simplu, englezul Roger 
Tylor l-a învins cu 6—2, 8—3 pe
americanul Grover Reid. Iată și re
zultatele celorlalte finale : simplu 
femei : Virginia Wade (Anglia) — 
Nathalie Fuchs (Franța) 6—0. 6—2 ; 
dublu bărbați : Hordjik, Dowdeswell 
— Paish, Lloyd 3—6, 6—3, 6—3 ;
dublu femei : Wade. Redondo — Co
les. Walsh 6—7, .6—3, 6—2.
. • Turneul Internațional de tenis

Un gol foarte ușor înscrii de Steaua in poarta formajiei gâlâjene

Lotul olimpic are nevoie de atieți
(Urmare din pag. I) 

bat de către C.N.E.F.S. Dincolo de 
faptul că, și sub aspectul cantitativ, 
acest număr mi se pare insuficient 
spre a realiza selecția unul lot va- 
lores la pretențiile olimpice, observ 
că mai sint pe lista programului 
menționat 25 de județe fără nici o 
participare la reprezentarea din 
1976 ! Gindiți-vă. cit potențial ră- 
mîne latent pe scara întregii țări 1 
La aceasta adaug că, după părerea 
mea, chiar județele care-și aduc 
contribuția la alcătuirea lotului îți 
pot spori considerabil aportul.

R, t Am remarcat faptul că la ple
narele C.N.E.F.S. ca și la cele ale 
comitetului F.R.A, atit dv. cit fl 
alți activiști ai federației ați criti
cat unele organe sportive locale 
(consilii județene) pentru lipsa de 
atenție față de atletism, pentru 
aceea că ele dau prioritatea In
dicată ăezvoltirll atletismului in 
genera! fi. in speță, atletismului de 
performanță. Ați afirmat cu acele 
prilejuri că viitorul performanței in 
acest sport, inclusiv al reprezenta
tivei olimpice, va depinde in bună 
măsură de atitudinea organelor 
sportive județene. Referitor la a- 

și la exploatarea „potenția
lului latent" despre «are aminteați 
mai Înainte, v-aș ruga să argumen
tați pe scurt aprecierile făcute.

V. F. î Voi încerca, prlntr-o com
parație Intre citeva județe, să de
monstrez posibilitățile pe care le

DIVIZIA B
Seria a Il-a. Electrooutere Craio

va — Metalul D robe ta Tumu-Severin 
3—0, C.S.M. Sibiu — Flacăra Moreni 
3—0, Dunărea Giurgiu — C.S. TTrgo- 
viște 2—1, Dinamo Slatina — Gaz 
metan Mediaș 1—0, Tractorul Bra
șov — Metrom Brașov 2—1, Șantie
rele Navale Oltenița — Carpați Bra
șov 4—0, Nitramonia Făgăraș — Pro
gresul București 2—0, Chimia Rimni- 
cu Vilcea — Minerul Motru 2—1, 
Metalul București — Autobuzul 1—0.

După 13 etape, în clasament con
duce Chimia Rm. Vilcea (20 p.). Pe 
locul doi. Tractorul Brașov și C.S.M. 
Sibiu (ambele cu cite 18 p.).

desfășurat pe teren acoperit la 
Sydney a fost ciștigat de australia
nul Rod Laver. După ce in semi
finale l-a întrecut cu 6—4, 3—6, 6—6 
pe compatriotul său Rosewall, Rod 
Laver l-a lntllnit in finală pe John 
Newcombe (Australia). Finala a du
rat 170 de minute și a revenit lui 
Rod Laver cu scorul de 3—6, 7—5, 
6—3, 3—6, 6 4.

La sfirșltul turneului federația 
australiană a alcătuit echipa care va 
lntîlni in semifinala „Cupei Davis*', 
selecționata Cehoslovaciei (16—18 
noiembrie, la Melbourne). Echipa 
australiană este alcătuită din Rod 
Laver. John Newcombe, Ken Rose
wall și Mal Anderson.

VOLEI
• La Sofia, In „Cupa campionilor 

europeni" la volei (masculin), echipa 
bulgară T.S.K.A. Septemvrisko 
Zname a Învins cu 3—0 (15—9, 15—8, 
15—7) formația Panathinaikos Atena.

RUGBI
• Peste 15 000 de spectatori au ur

mărit la Cardiff meciul internațio
nal de rugbi dintre echipele Țării 
Galilor și Australiei. Scor : 24—0
(12—0) pentru Țara Galilor.
• La Dublin, Irlanda — Argentina 

21—8 (9—4).

FOTBAL
• între 13 și 19 noiembrie Ia Monte 

Carlo se va desfășura un turneu in

putem pune relativ repede in va
loare. Mă voi folosi de exemple ex
trase chiar din coloanele ziarului 
..Scinteia". De pildă. In paginile 
ziarului se critica participarea foarte 
slabă a reprezentativei județului 
Timiș la campionatul pe echipe. De 
altfel, ea a și retrogradat din pri
ma divizie ! Cine lși Închipuia în 
urmă cu vreo șase ani câ in Timiș 
(și Timișoara !), altădată centru re
putat, atletismul de performanță se 
va degrada pină într-atit incit In 
1973 să nu mai poată da nici un 
atlet lotului preliminar olimpic ?! 
Sau, la extrema cealaltă : In titlul 
unei cronici se sublinia victoria re
prezentativei argeșene in campiona
tul feminin pe echipe ! Cine-și ima
gina că Argeșul, altădată atit de 
slab dezvoltat in domeniul atletis
mului, va ajunge să cucerească 
titlul național pentru echipele femi
nine?! Iată de altfel și o scurtă 
comparație la dțiva indici : Argeș 
— sportivi „nominalizați" de către 
F.R.A. in pregătirea olimpică — 11 
(Timiș — OI); recorduri naționale, 
seniori fl juniori in 1973 — Argej — 
77 (Timiș — 1), titluri de campioni, 
seniori și juniori In 1973 — Argeș — 
29 (Timiș — 0). Spre a face și mai 
sensibilă comparația, voi adăuga 
că, de exemplu. Maramureșul, județ 
In care atletismul abia se Înfiripă 
(1 stadion cu pistă și 22 de profe
sori de specialitate ; in schimb Ti
miș — 7 stadioane cu piste, plus o 
sală specială de 80 m lungime șl 40

Seria a III-a. C.F.R. Timișoara — 
Vulturii Textila Lugoj 2—1, Corvinul 
Hunedoara — Olimpia Satu-Mare 
0—0, Minerul Anina — Metalurgistul 
Cugir 1—0, Unirea Arad — Olimpia 
Oradea 2—0, Textila Odorhei — Mu
reșul Deva 1—0, Gloria Bistrița — 
U.M. Timișoara 0—1, Arieșul Turda — 
Industria Sirmei Cimpia Turzii 2—1, 
Minerul Cavnic — Minerul Baia 
Mare 0—1, F.C. Bihor — Victoria 
Cărei 2—1.

După 13 etape, conduce Olimpia 
Satu-Mare (18 p.). Pe locul doi, (la 
golaveraj) Victoria Cărei, cu 16 p.

ternațional de fotbal pentru echipe 
de juniori. La acest turneu vor par
ticipa echipele reprezentative a opt 
țări. Selecționata României va juca 
în grupa B, alături de Belgia, Iugo
slavia și Suedia. Din grupa A fac 
parte selecționatele R. F. Germania, 
Irlandei, Franței și Italiei. Progra
mul1 juniorilor noștri: la 14. noiem
brie cu Suedia, la 16. noiembrie cu 
Iugoslavia și la 17 noiembrie cu 
Belgia.

GIMNASTICĂ
• Palatul sporturilor din Buda

pesta a găzduit un concurs interna
țional de gimnastică la care au luat 
parte sportivi și sportive din R. D. 
Germană. Polonia. U.R.S.S. și Unga
ria. In concursul feminin, la indivi
dual compus pe primul loc s-a cla
sat Kristina Medvecki (Ungaria) — 
75,50 puncte. La masculin a ciștigat 
polonezul Sajna — 110,15 puncte.

AUTOMOBILISM
• Raliul internațional desfășurat 

pe șoselele statului Michigan s-a 
încheiat la Alma cu victoria sporti
vilor canadieni Walter Boyce și 
Doug Woods, care' au concurat pe o 
mașină „Toyota-Corolla". Pe locul 
secund, la 22 minute de cîștigători, 
echipajul american Jim Walker — 
Terry Palmer - („Volvo 142-S“). Din
tre cele 61 de echipaje care au luat 
startul, numai 23 au încheiat cursa 
(traseul a măsurat 2 735 km).

de profesori calificați în atletism I) 
deține următorii „indici" : 3 spor
tivi In lotul olimpic, 3 recorduri na
ționale și 4 titluri de campioni in 
1973 ! Mi se pare limpede din exem
plificările aduse că, pe de o parte, 
se pot dobindi progrese relativ ra
pide in locurile unde atletismul abia 
pornește la drum, pe de altă parte, 
e posibil sâ se refacă urgent tere
nul tocmai acolo unde atletismul 
și-a avut pînă de curind tradițiile 
sale. în ambele situații insă, rezul
tatele se vor condiționa numai in 
raport de atenția reală a conduceri
lor consiliilor județene pentru- edu
cație fizică și sport față de atle
tism, In raport de prioritatea efec
tivă, sub toate aspectele, pe care o 
vor acorda acestui sport.

R. : Nu ne-am propus astăzi să 
discutăm despre lipsurile și neajun
surile din activitatea sportivilor ti
neri sau consacrațl, să ne referim la 
antrenori și alți specialiști, la clu
buri și asociații, la federație însăși. 
Aceasta nu înseamnă nici că ase
menea lipsuri nu există, nici că nu 
trebuie să luptăm cu.toată fermita
tea pentru curmarea lor, pornind in 
primul rind de la F.R.A.

V. F. : Intr-adevăr, neajunsuri, 
unc-ori serioase, persistă la toate ni
velurile. Slntem conștlenți de exis
tența lor și, în activitatea F.R.A., 
depunem eforturi spre a ne perfec
ționa munca, solititind la aceasta șl 
contribuția critică a organelor spor
tive Județene.

DUPĂ „TURNEUL PRIETENIA" LA JUDO
Solemnitatea depunerii unor coroane

participat 
Bulgaria, 
Germană, 
Ungaria,

Concursul internațional de judo 
din sala Floreasca a prilejuit — așa 
cum se intirrfplă de obicei cu Întrece
rile sportive cunoscute sub numele 
de „Turneul Prietenia" — o tre
cere in revistă a tinerilor judokanl 
între 16 și 20 de ani. Au 
sportivi din nouă țări — 
Cehoslovacia, Cuba, R. D. 
R. P. Mongolă, Polonia, _______
U.R.S.S. și România — fiecare din
tre loturi marcind trăsături specifi
ce. dar toate laolaltă conducind la 
părerea că jucfo-ul ca sport are pre
tutindeni o dezvoltare spectaculos 
de rapidă.

De altfel, dacă e să ne. gîndim la 
Judo-ul din țara noastră — „Turneul

TRIBUNE FĂRĂ

SPECTATORI LA
UN SPORT DE

MARE SPECTACOL
Dacă ar fi să reținem scoru

rile și comportarea de pină 
acum ale echipelor Steaua și 
Dinamo in noul campionat na
țional de hochei pe gheață, am 
putea anticipa fără grijă că ti
tlul va rămlne la București. 
Candidatura celorlalte două 
formații din grupa A — S.C. 
Miercurea Ciuc și Dunărea Ga
lați — este pur teoretică, preo
cuparea lor de bază, chiar sin
gura am putea «pune, este... 
să nu retrogradeze in grupa B. 
O constatare, desigur, regreta
bilă, cu atit mai mulrt. cu cit 
un asemenea fenomen — deloc 
favorabil hocheiului nostru — 
apare evident chiar după aces
te prime două etape. Nu ne
găm faptul că loturile bucureș- 
tene sint mai puternice. Dar de 
aici și pină la diferențele de 
scor ce le-au obținut fiecare in 
compania celorlalte două colege 
din A calea este prea lungă. 
Experiența multor jucători, ca 
să nu mai vorbim de experien
ța antrenorilor de la Miercurea 
Ciuc și Galați îndreptățește pe 
oricine «ă pretindă o replică 
mai dlrză, o mai mare ambi
ție ori de dte ori formațiile res
pective joacă cu Steaua «au 
Dinamo. Nu credem că, spre 
exemplu, capacitatea fizică, 
pregătirea tehnico-tactică ale ho- 
cheiștilor din Miercurea Ciuc 
ee reduc doar la a face o re
priză egală cu Dinamo, «au că, 
de asemenea, cei din Galați 
nu-s In stare să țină piept decit 
o singură repriză echipei Stea
ua — cum s-a lntlmplat «îmbă
ta seara. Competiția aflindu-se 
de abia .la început, sperăm că 
pe parcurB lucrurile se vor nor
maliza lntr-o anumită măsură. 
In etapele viitoare, învinsele 
(fără pic de glorie) din primele 
două etape vor juca ș4 pe teren 
propriu. Poate că astfel, Jucind 
acasă în fața suporterilor, vor 
fi ceva mai ambițioase și mal 
tenace pe intreaga durată a 
partidelor.

Specialiști sau simpli specta
tori constată, totodată, că de
butul noului campionat de ho
chei B-a făcut ...fără public. 
Tribune pustii, și săptămlna 
trecută, șl acum două săptă- 
mini ! Organizatorii (nu numai 
proprietarul patinoarului, ci și 
cluburile, federația chiar) ar 
trebui să fie mal insistente In 
a populariza asemenea Jntilnlri, 
la un sport de mare spec
tacol. Un simplu anunț in 
ziare nu poate fi, in ca
zul hocheiului sau al altor 
sporturi, suficient pentru a 
popula tribunele. Educația pen
tru hochei, pentru sport In ge
neral, pretinde efort colectiv și 
perseverență, o mai mare so
licitudine în privința accesului 
copiilor, al elevilor din partea 
tuturor celor ce activează In 
mișcarea sportivă.

Cum o astfel de problemă își 
caută de mult rezolvarea, poa
te — In sfirșit. In acest sezon — 
lucrurile vor fl rezolvate.

Ion DUM1TR1U 

Prietenia" 8-a desfășurat la Bucu
rești tocmai cu prilejul împlinirii a 
cind ani de la constituirea Federa
ției române de judo — putem re
marca o evoluție dintre cele mai di
namice. In momentul constituirii 
F.R.J. erau afiliate numai 11 secții 
cu 218 «portivi. Azi există 149 (in 
toate județele, cu excepția Oltului !) 
șl 9 000 de membri legitimați 1 In 
plus, aproximativ 5 000 de copii 
practică in mod regulat Judo-ul la 
casele pionierilor și în școli. Majori
tatea sectelor aparțin asociațiilor 
sportive sindicale și cuprind, în ge
neral, tineri muncitori ; multe secții 
sint in școli și facultăți ; există și 
citeva secții militare, puternice, des
tinate exclusiv performanței.

Vqrbincț'jlespre performanță lnter- 
națioAala — judo-ul și-a făcut loc 
printre disciplinele olimpice — ară
tăm că valoarea de ansamblu a 
judokanilor români șe situează 
tăzi cam in primele 12 locuri 
lume (aproximativ, al șaptelea 
In Europa), fapt ce a justificat 
cluderea lotului reprezentativ 
pregătirile pentru o eventuală parti
cipare la J.O, din 1976. Totuși, în 
spiritul acestei reprezentări, și fără 
a intra astăzi intr-o analiză de fond, 
desprindem de pe urma „Turneului 
Prietenia" necesitatea unei șuite 
anuale, aproape neîntrerupte, de 
concursuri Interne și internaționale, 
șpre a spori rapid nu atit calitățile 
judokanilor români, cit experiența, 
punindu-le astfel in valoare capaci
tățile pînă la nivelul olimpic.

Există astăzi în Europa cel puțin 
șase reprezentative, puternice ca lot 
și totodată cu individualități — 
U.R.S.S,, R.D.G., Polonia. Franța, 
Olanda, Anglia — dar, după opinia 
specialiștilor, avem și noi 8 pină la 
10 luptători în stare să urce în ierar
hia europeană plnă la medalii. Să le 
ușurăm creșterea prin sistemul re
gulat al concursurilor, astfel ca în 
1974 (Londra — campionate euro
pene) și In 1976 (Vlena — campiona
te mondiale) să ne numărăm roa
dele pregătirii serioase pentru Jocu
rile Olimpice din Canada 1976.

as- 
din 
loc 
ln- 
in

V. M.

(Urmare din pag. I)
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și 
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aici de cămin si de bibliotecă sint 
legate de problemele ridicate de 
numărul mare de navetiști : princi
palele aspecte economice ale comu
nei. sarcinile cooperativei agricole 
de producție sau cele din domeniul 
edâcatiei. Programul de activitate 
al căminului cultural, ne lingă ac
țiuni legate de dezvoltarea sectoru
lui zootehnic si al culturii cereale
lor. de sarcinile campaniilor agrico
le. activități la care participă ingi
nerii. medicii veterinari sl alti spe
cialiști din comună, cuprinde mani
festări speciale- pentru navetiști. In 
cadrul clubului, care este deschis în 
fiecare zi. si la care afluența de ti
neri este mare, se discută despre 
„influenta Capitalei asupra tinerilor 
din comună" (aspecte negative 
pozitive), „dezvoltarea comunei 
problemele ei actuale" (multi tineri 
ajută părinții la munca timpului), 
„ce meserie să-mi aleg", „compor
tări ale tinerilor navetiști" etc. La 
aceste manifestări Iau cuvlntul se
cretarul comitetului de partid, di
rectorul școlii, directorul căminului 
cultural, alte cadre didactice, spe
cialiști din agricultură și, une
ori. directori al școlilor profesionale 
din București. Invitați ai căminului 
cultural.

în plus, clubul oferă tinerilor 
locuri distractive, iar in cadrul for
mațiilor artistice de amatori (bri
gadă artistică de agitație, formație 
de teatru, grup vocal, care au pro
grame adecvate) activează peste 70 
de tineri, majoritatea navetiști. Bi
blioteca comunală organizează pe
riodic expoziții de cărți Intre care 
un loc important 11 ocupă cele so
licitate de navetiști. Expoziția cu
prinde „Mica enciclopedie tehnică- 
industrlală", „Mari călătorii peste 
mări sl țări".

La căminele culturale din comu
nele Domnești, Clinceni. Adunați! 
Copăceni, Cioroglrla și in multe altele 
navetiștii care lucrează !n București 
participă ca Interpret! !n cadrul for
mațiilor artistice de amatori si ea

Duminici dimineața a avut loe, 
la Doftana, solemnitatea depunerii 
de coroane de flori în memoria co
muniștilor și a dețtnuților antifas
ciști care și-au găsit moartea acum 
33 de ani sub dărimăturils vechii 
temnițe.

Au depus coroane de flori repre
zentanți ai Comitetului județean 
Prahova al P.C.R., consiliului popu
lar Județean, Comitetului foștilor 
luptători antifasciști din Republica 
Socialistă România, Comitetului oră-

vremea

Timpul probabil pentre rilela 
de 13, 14 șl 15 noiembrie. In 
țară î Cerul va fl variabil, eu 
lnnorări mai accentuate in nor-

r
1
I
1

1
)
1

1
II1

0 noutate la ,Pronoșport“
După cum ni se comunică de 

la Administrația de Stat Loto- 
Pronosport, în zilele de 18 fi 25 
noiembrie, precum și la 2 și 9 
decembrie se ^organizează con
cursuri duble la „Pronosport". 
Mal precisă la fiecare dintre cele 
4 etape anunțate mai sus vor 
exista cite 2 programe de eon- 
curs. De subliniat faptul că fle
care din cele 2 concursuri „Pro
nosport" se va desfășura separat 
și in paralel, pe programe dife
rite (I și U), pe baza formulei 
actdale, fiind alcătuite astfel : 
programul I — cu meciuri din 
campionatele de fotbal diviiiile 
A și B din țara noastră ; pro
gramul II — cu meciuri din 
campionatele de fotbal diviziile 
A și B din Italia.

Si

spectatori la alte manifestări ala 
căminului (conferințe, expuneri, la 
cursurile universităților populare), 
sint cititori ai bibliotecilor etc. Re
iese din aceste exemple că nu poate 
exista o ruptură intre preocupările 
pe linie de producție ale navetistu
lui și ceea ce se petrece la domici- 

xliuț lui : că el participă, dacă i se 
oferă prilejul, alături de ceilalți 
consăteni, la acțiunile culturale .1 
economico-sociale ale localității. A- 
cestea ne-au fost confirmate si de 
sondajele efectuate, din care a re
ieșit că navetiștii se interesează de 
situația economico-socială a comu
nei. sint curioși să afle cum se va 
dezvolta ea In viitor, lucrează ală
turi de familiile lor In cooperative
le agricole de producție, au gospo
dării personale.

Iată tot atitea argumente care au 
pledat pentru organizarea unor ma
nifestări speciale pentru toti acești 
oameni, care. In orice caz. au mai 
puțin timp liber la dispoziție, tfu 
posibilitatea să participe la mani
festări culturale de bună calitate In 
București sau în orașele In care lu
crează. participă la unele acțiuni in 
întreprinderile și instituțiile unde 
sint salariațl. Iată de ce. pe lingă 
manifestările generale, am lnltiat si 
stimulat instituțiile cultural-artistlce 
să acționeze In acest sens. De exem
plu, Comitetul de cultură si educa
ție socialistă al municipiului Giur» 
elu. tn colaborare cu conșiliul sin
dical municipal, a organizat depla
sări In comunele Stănesti si Slobo
zia Intitulate ..La navetiști acasă". 
Aici au participat reprezentanți ai 
conducerilor Întreprinderilor din 
oraș, au purtat discuții cu navetiștii, 
l-au vizitat acasă. dupfi\ care cămi
nele culturale au găzduit spectacole 
la care au participat navetiștii sl fa
miliile lor alături de alți cetățeni ai 
comunei. într-un fel asemănător au 
procedat fi alte Întreprinderi si in
stituții din Capitală.

Aș mai aminti *1 faptul că orga
nele locale de partid si de stat In
formează pe navetiști cu probleme
le esențiale ale comunei tocmai pen

P.C.R. și eonsillu-șenesc Clmpina al 
lui popular orășenesc, ai unor Între
prinderi și instituții din județ.

După pelerinajul la cimitirul „Trei 
pruni", cei peste 1 000. de oameni al 
muncii de la întreprinderile cimpi- 
nene, rafinăriile și schelele Văii Pra
hovei, cetățeni din împrejurimi, elevi 
și excursioniști au vizitat muzeul 
Poftana, Îmbogățit În ultima vreme 
cu noi exponate.

(Agerprw)

dul și estul tării, unde se vor 
semnala ploi locale. în rest, ploi 
izolate. Vînt moderat. Tempera
turile minime vor fi cuprinse 
Intre minus 4 și plus 6 grade, 
tar cede maxime între 5 șl 15 
grade. în București: Cerul va 
fi schtnibător, favorabil ploii de 
scurtă durată. Vint slab pînă la 
potrivit Temperatura tn scădere 
ușoară.



viața internațională
ORIENTUL APROPIAT

Reprezentanții Egiptului și Israelului 
au semnat A cordul pentru consolidurea 

încetării focului
TEL AVO* 11 (Agerpres). — Reprezentanții Egiptului si Israelu

lui au semnat, duminici, acordul in șase puncte pentru consolidarea 
încetării focului — transmit agențiile France Presse șl United Press 
International, citind un comunicat oficial difuzat de postul de radio 
Tel Aviv. Ceremonia semnării a avut loc la kilometrul 101 pe șoseaua 
Cairo—Suez.

CAIRO 11 (Agerpres). — Duminică, 
11 noiembrie, la Cairo, a sosit 
Yasser Arafat, președintele Comite
tului Executiv al Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei. El va avea 
convorbiri cu președintele Anwar 
Sadat in legătură cu evoluția situa
ției din Orientul Apropiat.

★
Duminică la Cairo a sosit Her

mann Frederick Eilts, noul ambasa
dor al Statelor Unite în Republica 
Arabă Egipt

★
DAMASC 11 (Agerpres). — Aero

portul internațional din Damasc a 
fost deschis duminică traficului civil, 
anunță surse oficiale siriene. Aero
portul fusese închis in urmă cu apro
ximativ o lună, după izbucnirea os
tilităților arabo-israeliene.

★
NAȚIUNILE UNITE 11 (Agerpres). 

— Secretarul general al Organizației 
Națiunilor Unite, Kurt Waldheim, a 
avut o întrevedere cu ministrul de 
externe israelian, Abba Eban. Purtă
torul de cuvint al secretarului gene
ral a precizat că cei doi Interlocu-

Comunicat 
italo-polonez

ROMA 11 (Agerpres). — In comu
nicatul dat publicității la Roma în 
urma vizitei Iui Stefan Olszowski, 
ministrul afacerilor externe al R.P. 
Polone, cele două părți Iși exprimă 
dorința ca succesul conferinței euro
pene pentru securitate și cooperare 
să contribuie la întărirea păcii și 
securității, relatează agenția P.A.P. 
Ambele părți s-au pronunțat pentru 
adoptarea unor măsuri concrete și 
eficiente in vederea încetării cursei 
înarmărilor, in scopul realizării de
zarmării generale și totale. S-a făcut 
un schimb de opinii în legătură cu 
convorbirile de la Geneva in cadrul 
conferinței Comitetului pentru de
zarmare, cu privire la asigurarea 
unei păci trainice în Orientul. Mij
lociu. în Vietnam și Laos.

Exprimîndu-și satisfacția în legă
tură cu dezvoltarea colaborării între 
cele două țări, părțile au hotărît să 
desfășoare in mod sistematic consul
tări intre ministerele de externe, la 
nivelul unor miniștri adjuncți. Păr
țile intenționează să Încheie un acord 
pe mai mulți ani sau acorduri de 
colaborare economică. Industrială și 
tehnico-știlnțifică. In curlnd vor fi- 
soluționate unele probleme nerezol
vate incă, printre care probleme fi
nanciare, prin încheierea unor con
venții cu privire la acordarea de cre
dite și împrumuturi reciproce. Vor fi 
Încheiate, de asemenea, acorduri cu 
privire la comunicațiile aeriene și 
transportul maritim comercial. S-a 
hotărît transformarea in institute 
culturale a Centrului științific de la 
Roma al Academiei poloneze de ști
ințe și a Bibliotecii italiene de la 
Varșovia.

tori au efectuat, cu acest prilej, un 
•chimb de vederi aprofundat asupra 
tuturor aspectelor situației din Orien7 
tul Mijlociu. în lumina acordului pri
vind consolidarea încetării focului 
Încheiat între Israel și Egipt.

★
DAMASC 11 (Agerpres). — Omar 

Saqqaf, ministrul de externe al 
Arable! Saudite, a sosit la Damasc, 
venind de la Beirut. Agenția M.E.N. 
precizează că el este purtătorul unui 
mesaj al regelui Feisal adresat pre
ședintelui țării gazdă, Hafez Assad, 
cu privire la evoluția situației din 
Orientul Apropiat.

★
OMAN 11 (Agerpres). — Regele 

Hussein al Iordaniei, însoțit de mi
nistrul de externe Reid Rlfai, a so
sit duminică in capitala emiratului 
Oman, pentru a avea convorbiri cu 
sultanul Rabus Ben Said. Convorbi
rile se vor axa pe examinarea situa
ției din Orientul Apropiat

★
CAIRO 11 (Agerpres). — Ministe

rul Reconstrucției din Republica 
Arabă Egipt a trecut la_ elaborarea 
planului de perspectivă, de 20 de 
ani. de refacere economică a zonei 
Canalului de Suez. Planul prevede 
nu numai reconstrucția tuturor ora
șelor și întreprinderilor industriale, 
ci șl construirea unor complexe in
dustriale, în primul rind în sectoa
rele siderurgic și de prelucrare a pe
trolului.

. Dezvoltarea 
relațiilor dintre 

Grecia și Bulgaria 
0 declarație a ministrului 

de externe grec
C. Xantopoulos Palamas

ATENA 11 (Agerpres). — Referin- 
du-se la apropiata sesiune a Comi
siei mixte interguvernamentale pen
tru colaborarea economică bulgaro- 
greacă. ministrul de externe al Gre
ciei. C. Xantopoulos Palamas, a a- 
rătat că vor fi continuate efortu
rile rodnice in ceea ce privește 
schimbul de opinii în probleme care 
prezintă interes comun, relatează 
agenția B.T.A.

„In ultimii ani, a spus el. în re
lațiile dintre cele două țări a fost 
Înregistrat un progres important. Au 
fost semnate un mare număr de a- 
corduri utile. Ambele părți și-au ex
primat dorința de a lărgi aceste re
lații și consideră că există pentru 
aceasta mari posibilități”. La cea 
de-a doua sesiune vor fi dezbătute, 
in soecial. probleme referitoare la 
relațiile bilaterale in domeniul co
merțului, al transportului, energeti
cii și economiei apelor, al colaboră
rii tehnico-științifice.

Stadiul actual al aplicării Declarației asupra eliberării țărilor și 
popoarelor coloniale, progresele înregistrate de mișcările de eliberare 
națională in lupta lor eroică pentru sfărimarea cătușelor dominației 
străine, rolul O.N.U. In procesul decolonizării, căile si mijloacele de 
accelerare a acestui proces sînt citeva dintre temele abordate, in 
cadrul unor convorbiri avute la sediul O.N.U. din New York, cu ex
ponent! de frunte ai unor mișcări de eliberare națională din Africa, 
precum și cu reprezentanți ai organismelor O.N.U. angajate in pro
cesul decolonizării, iată ce au declarat interlocutorii noștri In legă
tură cu aceste probleme de însemnătate fundamentală pentru lumea 
contemporană :

SALTM AHMED SALIM, președin
tele Comitetului celor 24 
pentru decolonizare :

„Bilanțul activităților 
procesul ireversibil al 
zării cuprinde succese 
tuiri de natură a confirma 
ranțele și năzuințele de libertate 
ale popoarelor. Adoptarea, în 1960, a 
istoricei Declarații asupra eliberării 
țărilor șl popoarelor coloniale a con
tribuit ia accelerarea procesului de
colonizării. ca urmare a mișcării vi
guroase de eliberare a popoarelor, 
fostele imperii coloniale s-au prăbu
șit. cea mai mare parte a Urilor a- 
flatc sub dominație străină au de
venit stapine pe propriile destine. 
Totuși, in prezent, se mai află sub 
dominație străină 40 de teritorii co
loniale cu o populație de circa 25 
milioane de oameni. Vestigii ale u- 
nei ere apuse pentru totdeauna le 
constituie politica de apartheid a re
gimului din Africa de Sud, exporta
rea acestei politici in teritoriul vecin. 
Namibia, războaiele colonialiștilor 
portughezi in Angola, Mozambic și 
in Republica Guineea-Bissau, escala
darea practicilor rasiste în Rhodesia 
ce Sud. Pretoria, Lisabona șl Salis
bury, cele trei capitale care In ulti
mii ani s-au coalizat într-o „nesfintă 
alianță militară", formează, de fapt, 
triunghiul de bază al întregului eșa
fodaj colonial, zonă în care cad vic
time mii de luptători pentru liber
tate și neatimare. Aceste regimuri ar 
fi fost de mult înfrinte dacă nu ar 
primi un substanțial ajutor militar și 
e conomic din partea unor state mem
bre ale N.A.T.O., ajutor care include 
tancuri, avioane de bombardament, 
submarine, nave de război, gaze 
toxice, napalm — constituind un vast 
arsenal de arme și muniții. Conti
nuarea acestui ajutor, prin violarea 
hotărlrilor O.N.U. și a embargoului 
impus asupra livrării de arme, arată 
că revine acestor țări, alături de re
gimurile de la Pretoria, Lisabona și 
Salisbury, partea lor de răspundere 
pentru atrocitățile și represiunile co
mise împotriva popoarelor coloniale. 
Aceste popoare au nevoie de o Or
ganizație a Națiunilor Unite puter-

*1 O.N.U.
O.N.U. în 
decoloni- 

și infăp- 
spe-

nică. capabilă să obțină din partea 
blocului N.A.T.O. sistarea ’
ajutor către cele trei 
colonialiste".

MISHAKE MUYONGO, 
ședințe al Organizației ______
Africii de Sud-Vest (S.W.A.P.O.) :

„Noi nu dispunem de o adevărată

oricărui 
regimuri

vicepre- 
Poporulul

Azi încep convorbirile la nivel înalt 
sovieto-iugoslave

BELGRAD 11 (Agerpres). •— După 
cum anunță agenția Taniug, Iosip 
Broz Tito, președintele R.S.F. Iugo
slavia și președinte al U.C.I.. va pleca 
la 12 noiembrie intr-o vizită de 
prietenie, de patru zile, în Uniunea 
Sovietică.

La Kiev, președintele Tito va avea 
convorbiri cu Leonid Brejnev, secre
tar general al C.C. al P.C.U.S., cu

privire la situația Internațională ac
tuală, precum și asupra problemelor 
privind relațiile bilaterale.

Președintele Tito va fi Însoțit de , 
Stane Dolanț, secretar al Biroului 
Executiv al Prezidiului U.C.I., Miloș 
Minici, vicepreședinte al Consiliului 
Executiv Federal, secretar federal 
pentru afacerile externe.

Republica Panama urmărește restabilirea deplinei 
suveranități asupra zonei' canalului 

DECLARAȚIA VICEPREȘEDINTELUI ARTURO SUCRE

CIUDAD DE PANAMA 11 (Ager
pres). — Poziția Republicii Panama 
cu privire la Canalul Panama are in 
vedere deplina suveranitate asupra 
zonei canalului șl restabilirea depli
nă a integrității teritoriale a țării, 
au subliniat în cadrul Adunării na
ționale a reprezentanților districte
lor vicepreședintele Arturo Sucre și 
ministrul de externe Juan Antonio 
Tack.
■ In cuvîntul său. Arturo Sucre a 
arătat că. printre obiectivele funda
mentale ale planului național de

dezvoltare la loc de frunte se si
tuează problema recuperării resur
selor naturale determinate de pozi
ția geografică a țării, inclusiv a ce
lor aflate in zona Canalului Panama.

La rindul său. ministrul de ex
terne, Juan Antonio Tack, a decla
rat că țara sa nu va accepta nici
odată un tratat asupra Canalului Pa
nama care să permită reprezentan
ților unui guvern străin să intervi
nă in problemele interne, situații 
care ar însemna perpetuarea unor 
vestigii ale trecutului.

Convorbiri chino—ameri- 
CtmO. Premierul Ciu En-lai și se
cretarul de stat al S.U.A., Henry 
Kissinger, care se află într-o vizită 
la Pekin, și-au reluat convorbirile 
duminică, relatează agențiile Reuter 
și France Presse.

0 serie de mari demon
strații împotriva inflației 
au avut loc duminică în Japonia, la 
chemarea lansată de sindicate. La 
aceste acțiuni au participat peste 
două milioane și jumătate .de per
soane. .

Ministrul vest-german 
pentru problemele coope
rării economice,Erhard Epp1Gr- 
a sosit la Delhi într-o vizită oficială. 
Convorbirile pe care ministrul vest- 
german urmează să le aibă cu ofi
cialitățile indiene de resort se re
feră la diverse aspecte ale 'cooperă
rii economice dintre cele două țări, 
relatează agenția Reuter.

Convorbiri lnteryeme- 
nite. La Sanaa au Început convor
birile oficiale între Abdul Rahman 
Iriani, președintele Consiliului re
publican al Republicii Arabe Yemen, 
și Salem Robaya Aii, președintele 
Consiliului prezidențial al Republicii 
Democratice Populare a Yemenului, 
relatează agenția M.E.N. Convorbirile 
se referă la probleme privind reali
zarea acordului de uniune între cele 
două țări, precum și la actuala situa
ție din Orientul Apropiat

La Caracas au lncePut Iucră- 
rile celei , de-a noua Adunări ordina
re a reprezentanților Organizației de 
asistență reciprocă petrolieră a state
lor latino-americane — ARPEL — in
formează agenția Prensa Latina. Pe 
agenda reuniunii figurează, intre al
tele, probleme privind apărarea re
surselor petrpliere ale țărilor mem
bre și dezvoltarea cooperării dintre 
ele.

teroarea, înmulțind întemnițările șl 
asasinatele. Este insă prea tirziu. Ca 
să aibă liniște, ar trebui să-i arunce 
pe toți namibienii in spatele gratiilor, 
dar atunci n-ar mai avea cine să 
muncească in minele lor de diaman
te. in uzinele și fabricile lor. O dată 
Începută, lupta armată și politică nu 
mai poate fi oprită, indiferent de 
metodele la care vor recurge autori
tățile de la Pretoria".

EDWARD NDLOVU, secretar na
tional al Uniunii Poporului African 
Zimbabwe (Z.A.P.U.) :

„Una dintre principalele noastre 
preocupări in momentul de față este 
unificarea forțelor de eliberare na
țională într-un front comun, in sco
pul Întăririi potențialului de luptă șl

Muncitori și studenji demonstrează la Tokio împotriva creșterii continue 
a costului vieții

agențiile de presă transmit:
Costul vieții a sporit de la în

ceputul anului în Franța cu 8,9 la 
sută, creșterea pe ultimele 12 luni 
fiind de 10,6 procent’e. Datele sînt 
furnizate de Confederația Generală a 
Muncii.

•
Cea de-a patra rafinărie 

de petrol a Iranuluia f°£t 
inaugurată la Șlraz de șahinșahul 
Mohammad Reza Pahlavi Arya- 
mehr. Noul obiectiv economic, pen
tru construcția căruia s-au investit 
64,3 milioane dolari, urmează să rea

lizeze anual circa două milioane tone 
de -produse petroliere, folosind țițeiul 
extras din zăcămintele de la Gach- 
Saran.

Guvernul peruan » hotă- 
rît să sisteze exporturile de făină și 
ulei de pește din cauza dispariției, 
în acest an, din largul coastelor pe
ruane a speciilor de anșoa, principa
la materie primă pentru obținerea a- 
cestor produse. Fenomenul iși are o- 
riginea in persistența neobișnuită a 
curenților de apă caldă provenind 
din nord în această zonă, care, de-

obicei, îșl fac apariția doar în pri
mele luni ale anului — ceea ce a 
determinat dispariția microorganis
melor folosite drept hrană de către 
anșoa.

Universitatea Națiunilor Unite
NAȚIUNILE UNI

TE 11 (De la cores
pondentul nostru). — 
Comitetul pentru pro
blemele economice șl 
financiare al Adunării 
Generale a adoptat — 
cu 98 de voturi pen
tru, zero contra și 8 
abțineri — un proiect 
de rezoluție supus 
dezbaterilor de 17 sta
te la punctul „Univer
sitatea Națiunilor U- 
nite”. A fost adoptată 
astfel Carta acestui 
lăcaș internațional de 
cultură și cercetare, 
conceput ca un sistem 
descentralizat de insti
tuții universitare cu 
centrul la Tokio. 
Rezoluția recomandă 
consiliului universi
tar ca, în alegerea 
centrelor sale de cer
cetare, și formare, pre
cum și a programe

lor universității și in
stituțiilor asociate, să 
ia in considerare ofer
tele făcute de statele 
membre, în special de 
cele în curs de dez
voltare, și opiniile 
privind necesitatea 
sprijinirii cercetărilor 
și activității de for
mare de cadre din sta
tele in curs de dezvol
tare. Totodată, rezolu
ția recomandă ca sar
cină de prim ordin a 
universității menți
nerea unei colaborări 
strlnse cu Institutul 
Națiunilor Unite pen
tru cercetări și forma
re, cu organizațiile 
neguvemamentale.

Crearea acestui cen
tru internațional de 
cercetare fundamenta
lă și formare este de 
natură să atragă o 
largă participare a in

stituțiilor de învăță- 
mint superior și cer
cetare din numeroase 
state ale lumii. Româ
nia, spre exemplu, s-a 
oferit să participe cu 
un institut de cerce
tare din sistemul de 
învățămînt ■. al țării 
noastre.

Majoritatea covîrși- 
toare a reprezentanți
lor statelor membre 
au sprijinit crearea 
Universității Națiuni
lor Unite din dorința 
de a contribui și pe 
această cale la efortu
rile statelor în curs 
de dezvoltare pentru 
progresul lor economic 
și social, prin stimu
larea legăturii dintre 
domeniile de cercetare 
fundamentală și for
mare din aceste state 
și ramurile lor pro
ductive.

Expoziție de pictură 
românească 

contemporană 
la Tientzin

PEKIN 11 (Corespondență 
de la I. Tecuță). — In orașul 
Tientzin, din R.P. Chineză, a 
avut loc vernisajul unei expo
ziții de pictură românească con
temporană, organizată sub egida 
Asociației pentru relații cu 
străinătatea. La deschidere au 
participat Wang Man-tien, vice
președinte al comitetului revo
luționar municipal, reprezen
tanți al Comitetului revoluțio
nar municipal Tientzin și ai A- 
sociației pentru relații cu străi
nătatea, artiști plastici, un nu
meros public. A fost prezent, 
de asemenea, Nicolae Gavrlles- 
cu, ambasadorul României la 
Pekin.

Tribunalul constituțional 
din Chile, una din ultimele Insti
tuții democratice care au supravie
țuit loviturii de stat militare de la 
11 septembrie, a fost desființat. Un 
decret-lege dat publicității la San
tiago de Chile menționează că acest 
organism, a cărui atribuție era de a 
soluționa eventualele dispute dintre 
organele puterii executive și legisla
tive, „nu mai are rațiuni să existe, 
după ce parlamentul însuși a fost 
dizolvat” in qrma venirii la condu
cere a juntei militare.

La Amman a avut loc o

VACCIN ANTIGRIPAL 
UNIVERSAL

care șe află in Rhodesia de Sud încă 
din anul 1967.

Z.A.P.U. instruiește două feluri de 
activiști : politici și militari. Aceștia 
sînt trimiși în orașe și sate pentru 
a organiza mișcarea de rezistență a 
maselor, pentru a le ridica la luptă 
împotriva opresiunii rasiste. Au fost 
formate sute de celule de partid în 
numeroase zone ale țării. Unii acti
viști au fost Întemnițați și apoi exe
cutați fără judecată. De obicei, acti
viștii militari vin în mase după ce 
acestea au fost pregătite de activiștii 
politici. Treptat, edjficăm o armată 
de eliberare și creăm în mase con
știința sensului evenimentelor. Și nu 
este departe ziua dnd lupta noastră 
va triumfa”.

SPRE LICHIDAREA ULTIMELOR
VESTIGII ALE COLONIALISMULUI

Convorbiri la sediul O.N.U. cu personalități proeminente ale vieții politice africane

armată regulată de eliberare națio
nală, dar aceasta nu înseamnă că 
namibienii nu luptă pentru eliberarea 
lor. Au fost formate detașamente 
militare de șoc. precum și celule ale 
organizației in principalele regiuni 
aie țâriL Condițiile specifice din 
Namibia, ocupată în mod ilegal de 
Africa de Sud. care menține aici im
portante forțe militare, dotate cu cele 
mal modeme mijloace de ucidere, ne 
determină să adoptăm tactica lovitu
rilor prin surprindere contra unor 
puncte strategice izolate, desfășurind 
totodată o continuă activitate in rin- 
durile maselor populare. Pe plan po
litic, cea mai mare victorie obținută 
de S.W.A.P.O. a fost zădărnicirea în
cercărilor de bantustanizare a nor
dului țării de către regimul de la 
Pretoria — adică de creare a unor 
ghetouri pentru namibleni. Boicota
rea alegerilor de către populația din 
Ovamboland scoate In evidență suc
cesele activității politice a S.W.A.P.O. 
în mase. După cum ne și așteptam, 
autoritățile polițiste și-au Intensificat

pentru a grăbi eliberarea țăriL 
Z.A.P.U. a început încă -de anul tre
cut negocieri cu Z.A.N.U. (o altă or
ganizație politică anticolonialistă) 
pentru a ajunge la o platformă poli
tică și militară unică. In prezent, 
negociem problema formării unor 
centre unice de instrucție militară a 
forțelor patriotice, precum și chestiu
nea organizării Jn comun a unor ac
țiuni de luptă. Negocierile slnt în 
curs și există reale posibilități de a 
realiza. încă in prima fază, citeva 
organisme comune, urmlnd ca In 
viitor să se ajungă la o unitate com
pletă.

Intrucit lupta de eliberare conti
nuă să ia amploare, autoritățile ra
siste au trecut la arestări și întem
nițări in masă. Sate Întregi au fosl 
strămutate, iar avutul locuitorilor 
confiscat pentru motivul că in veci
nătatea acestora au avut loc lupte 
intre forțe de eliberare șl unități mi
litare rasiste. în sprijinul acestora 
din urmă au fost aduse in repetate 
rinduri forțe armate sud-africane.

MANGALI TULA, reprezentant al 
Frontului de Eliberare Națională din 
Angola (F.L.N.A.) :

„Unul țlintre principalele obiective 
ale forțelor patriotice din țara noas
tră este coordonarea și unificarea 
luptei mișcărilor de eliberare națio
nală. în Angola există trei asemenea 
mișcări : „F.L.N.A.", „Mișcarea
populară de eliberare a Angolei" 
(M.P.L.A.) șl „Uniunea națională 
pentru Independența totală a Ango
lei” (U.N.I.T.A.). Răspunzind chemă
rii Organizației Unității Africane, 
F.N.L.A. și M.P.L.A. au ajuns la un . 
acord de unificare a forțelor lor po
litice și militare șl au stabilit trei 
organe comune: Consiliul suprem 
pentru eliberarea Angolei. Comanda
mentul militar unificat și Consiliul 
politic al Angolei. In total, cele trei 
mișcări dispun de 21 000 de comba- 

danți.
în prezent se duc lupte în 12 din

tre cele 16 districte ale țării, în zo
nele de eliberare au fost puse în a- 
pllcare programe ce prevăd lichida-

rea structurilor economice colonialis
te, mobilizarea țăranilor în vederea 
creșterii-, producției, desfacerea pro
duselor și aprovizionarea populației, 
formarea cadrelor, asigurarea învă- 
țămintulul șl asistenței medicale și, 
în general, reorganizarea pe baze 
complet noi a vieții în aceste re
giuni”.

MAMADOU THIAU, fost secretar 
executiv al O.U.A., în prezent mem
bru al cîtorva conjltete și organisme 
de decolonizare ale Organizației Na
țiunilor Unite :

„Programe cu caracter economic, 
social și politic sînt puse în apli
care și în zonele eliberate de 
FRELIMO In Mozambic. Aceste 
zone formează circa o pătrime de 
teritoriu și cuprind peste un milion 
de locuitori. 20 000 de copii învață in 
160 de școli primare. Au fost create 
o școală secundară și citeva școli do 
meserii, au fost elaborate programe 
de alfabetizare pentru toate satele, 
a fost pusă in funcțiune Q rețea de 
dispensare și posturi de prim-ajutor, 
a fost construit un spital cen
tral regional. în statul indepen
dent Guineea-Bissau transformările 
social-politico sint acum generalizate.

Pentru întregul nostru continent, 
ca și pentru toate popoarele iubitoare 
de libertate, apartheidul reprezintă 
una dintre cele mal mari provocări. 
Hotăririle O.N.U. au fost și sînt ig
norate de regimul de la Pretoria. 
Adoptarea de către O.N.U., la pre
zenta sesiune, a unei convenții inter
naționale privind eliminarea și repri
marea crimei de apartheid constituie 
un pas important în lupta contra 
acestei politici odioase.

Sintem recunoscători pentru ajuto
rul multilateral politic, diplomatic, 
moral ?i material acordat de Româ
nia mișcărilor de eliberare națională, 
pentru solidaritatea sa, exprimată 
prin fapte, cu lupta popoarelor sub
jugate. Aceste popoare simt in per
manență ajutorul frățesc al Româ
niei și al celorlalte state socialiste. 
La O.N.U. acest ajutor se manifestă 
In mod concret prin faptul că Româ
nia se numără întotdeauna printre 
coautorii rezoluțiilor anticolonialiste.

Cel mai mare ajutor pe care l-ar 
putea acorda O.N.U. popoarelor co
loniale ar fi grăbirea procesului de 
Întărire a rolului organizației în 
lume, de sporire a eficacității hotă- 
ririlor sale, de transformare a sa In
tr-un adevărat instrument de înfăp
tuire a idealurilor de pace șl liber
tate ale popoarelor lumii”.

C. ALEXANDROAIE 
New York

remaniere guvernamenta
lă, fiind introduși în guvern noi 
membri, anunță postul de radio din 
capitala iordaniană. Remanierea *a- 
fectează trei ministere, ai căror ti
tulari s-au schimbat, între care Mi
nisterul de Finanțe, în fruntea că
ruia a fost numit Fuad Kakish, și 
Ministerul Economiei, al cărui por
tofoliu a fost încredințat lui Abdel 
Aziz Khayyat.

Holeră în Indonezia. ,0 
primele zece luni ale acestui an, la 
Djakarta au murit, în urma epide
miei de holeră, 127 de persoane, a- 
nunță surse oficiale indoneziene. 
Numărul tuturor cazurilor de holeră 
înregistrate în perioada respectivă 
se ridică la 1 528.

DupS cum informează săptfi- 
minalul „Paris Match", pentru 
prima dată s-a pus la punct in 
Franța un vaccin antigripal cu 
eficacitate universală. Este vor
ba de vaccinul „Pasteur 30 C". 
Acest vaccin protejează orga
nismul împoțriva virusului A, 
— numit și Helsinki 73 — „văr 
bun" cu virusul englez care a 
provocat redutabila epidemie de 
gripă din 1972. Virusul Helsinki 
73, socotit „vedeta nr. 1" a gripei 
acestei ierni, a cărui virulență 
poate da naștere unor epidemii 
masive, eclipsează pe departe 
virusul B Hong Kong 73, mal 
puțin virulent, a cărui prezență 
a putut fi constatată In Japo- 
nla, Anglia, R.F.G. și, in mă
sură mai redusă, în Franța. Da
torită noului vaccin se scon
tează că diferite forme de gripă 
vor putea fi combătute cu ra
piditate și În mod eficient.

UN NOU GIGANT IN 
IMPĂRAflA POLARĂ
„Arktika” este numele noului 

spărgător de gheață atomic so
vietic care se află, deocamdată, 
lntr-una din calele șantierului 
naval din Leningrad. Reactorul 
atomic al noii nave — lungă de 
140 metri și lată de peste 30 — 
are -Înălțimea unei case cu 10 
etaje, fiind considerabil mai 
puternic declt cel de pe „Lenin” 
și puțind imprima navei o vi
teză sporită. Lungimea totală a 
țevilor de pe „Arktika” însu
mează peste 100 km, iarXcea a 
cablurilor — 600 km. Noul 
spărgător va dispune de 1280 
de Încăperi — cabine, săli, ca
binete de studiu, laboratoare de 
cercetări etc.

ÎNGRĂȘĂMINTE 
DIN ALGE

în India s-a stabilit că algele, 
folosite drept îngrășămlnt, spo
resc considerabil recoltele la 
două importante culturi agrico
le — mei și arahide. Rezulta
te deosebite au' fost obținute, 
mal ales, atunci clnd algele au 
fost amestecate cil alte îngră
șăminte. Pină acum, algele au 
fost folosite ca îngrășămînt la 
cultivarea legumelor, obținin- 
du-se rezultate bune la roșii.

REVOLUȚIE 
IN INDUSTRIA HiRTIEI î

în Egipt se va produce, în 
curlnd, hirtie dintr-un soi de 
plantă care crește în deșertul 
din nord-vestul țării. Primele 
încercări au fost încununate de 
succes. Deocamdată, hîrtia ob
ținută are calitatea celei de 
ambalat. Experiențe ulterioare 
urmează însă s-o îmbunătățeas
că în așa măsură încît să poată 
fi folosită chiar la tipărirea 
bancnotelor. Folosirea acestei 
plante, care b crește necultivată 
pe o suprafață de aproape 11 
milioane fedani, ar putea revo
luționa industria hîrtiei.

DEJUN... INSTANTANEU
în S.U.A. se propune spre ■ 

consum un dejun instantaneu, 
denumit Termopicnic, similar 
celor servite în avioane. închi
să ermetic, mîncarea se poate 
păstra caldă cel puțin patru 
ore. Termopicnicul cuprinde un 
aperitiv, felul principal, un 
tacîm din plastic, un pahar tot 
din plastic, un șervețel de hîr- 
tie, sare, piper șl, în r fine, un 
șervețel umed, preambalat pen
tru spălarea mîinilor. Avanta
jele sînt multiple : Încălzirea 
mlncării nu mal este necesară, 
iar vesela este aruncată după 
folosire — toate acestea în con
diții de igienă totală.

italia. O imagine a craterului vulcanului Etna, aflat în plina erupji®

S U A. NOI MĂSURI RESTRICTIVE 
LA CONSUMUL DE ENERGIE

WASHINGTON 11 (Agerpres). — 
In vederea' economisirii carburan
ților, guvernatorul statului New 
York, Nelson Rockefeller, a emis o 
ordonanță care limitează la 90 de 
kilometri pe oră viteza maximi de 
circulație a autovehiculelor pe dru
murile din acest stat. „Criza de pe- 
iroi este mult mal serioasă declt se 
erede și este in continuă creștere", 
a declarat guvernatorul.

O măsură asemănătoare a fost 
luată și de autoritățile din statul Iowa.

La rindul său, primarul orașului 
New York, John Lindsay, a dat o 
serie de instrucțiuni vizind redu
cerea consumului de electricitate șl 
de păcură in diferite servicii mu
nicipale. Astfel, temperatura in bi
rouri va trebui redusă de la 25 la 
20 de grade în timpul zilei și la 
12 grade în timpul nopții șl al 
weekend-ului. Pe de altă parte, s-a 
hotărît ca iluminatul in cele 42 de 
clădiri municipale din flew York să 
fie redus cu 30 la sută in birouri 
și eu 50 la sută pe coridoare.

REDACȚIA *1 ADMINISTRAȚIA c București. Piața SdntelL Tel. 17 80 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale șl dlfuzorll din întreprinderi șl Instituții Din străinătate, abonamentele sa fac prin mROMPREsriLATELIA'S 
Calea Grlvlțel- nr. 84—M P.O.B. — MOL Tiparul t Combinatul Poligrafic CASA SCINTEH <o mo București -»


