
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit pa reprezentanții editurii franceze „Stock"

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a primit, vineri 
după-amiază, pe Christian de Bar- 
tillat, președinte-director general al 
editurii franceze „Stock", și pe Clau

de dayman, director de colecții la 
aceeași editură.

A participat tovarășul Ștefan 
Andrei, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.

Editorii francezi au adresat căldu

roase mulțumiri tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru onoarea de a-i fi 
primit și au împărtășit profunda sa
tisfacție pe care o încearcă cu pri
lejul acestei întrevederi.

Președintele Nicolae Ceaușescu s-a 
întreținut cu oaspeții într-o atmosferă 
caldă, prietenească.
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Cocenii - importantă rezervă de nutreț,
trebuie strînși, depozitați și însilozați cit mai grabnic

EDUCAREA TINERETULUI 
In spirit revoluționar 

îndatorire nobilă, de cea mai înaltă răspundere, 
a organizațiilor de partid, 

a tuturor instituțiilor societății noastre

„Toate organele și organizațiile de partid să considere 
munca de educare a tineretului ca o sarcină de prim ordin,
permanentă, de ea 
noastre socialiste".

Țara Întreagă a urmărit în 'aces
te zile, nu numai cu deosebit in
teres, ci și cu un simțămînt de în
dreptățită satisfacție — mai mult, 
se poate spune de mîndrie — des
fășurarea lucrărilor forumului po
litic al tineretului patriei noastre : 
Congresul al X-lea al U.T.C., a 
X-a Conferință a U.A.S.C.R. si 
cea de-a IlI-a Conferință națio
nală a Organizației pionierilor. 
Este satisfacția și mîndria legitimă 
generată de realitatea că avem un 
tineret de nădejde, într-adevăr 
minunat, care se formează la școa
la uriașelor prefaceri socialiste pe 
care le înfăptuim sub conducerea 
partidului, la școala înaltelor idea
luri comuniste.

Desigur, forumul tineretului a 
constituit un eveniment deosebit 
în viața tinerei generații. Dar pe 
bună dreptate el poate fi socotit 
un eveniment deosebit pentru în
treaga noastră viață socială, pen
tru întregul popor, pentru întreaga 
neastră (ară, în care tineretul re
prezintă o uriașă forță socială și 
ocupă un loc de mare răspundere, 
onorat cu cinste, în rîndurile con
structorilor noii orînduiri. Este o 
realitate istorică faptul că sîntem 
o tară tînără, care poartă, grefate 
organic, însemnele acestei vîrste. 
Pecetea tinereții o citim în edifi
ciile industriei noastre socialiste, 
noi și moderne ; orașele ca și sa
tele noastre se disting tocmai prin

depinzînd viitorul societății, al națiunii

NICOLAE CEAUȘESCU
tinerețea înfățișării lor ; pretutin
deni, în colectivele de muncă, ti
neretul deține o pondere impor
tantă, în nu puține locuri formînd 
chiar o covîrșitoare majoritate. 
Opera amplă și fundamentală — 
construcția socialistă, orînduirea 
nouă a țării, care crește sub sem
nul viguros al tinereții — este ro
dul muncii harnice a întregului po+ 
por, incluzînd contribuția a milioane 
și milioane de tineri. Lui, tineretului 
ii revine înalta misiune de a desâ-* 
vîrși această operă. Ii revine mi
siunea de cinste de a purta mai 
departe stindardul comunist pe 
care partidul nostru a înscris cu 
jertfe și muncă, cu patos revolu
ționar și pilduitoare dăruire, nă
zuința spre progres și fericire a 
întregului popor, hotărîrea fermă 
de a angaja toate energiile în con
strucția socialismului și comunis
mului pe pămîntul României. Prin 
propria experiență de viață verifi
căm adevărul minunatelor cuvinte 

„comunismul este tinerețea o- 
mehfrii".

Această fericită evoluție a tine
retului din tara noastră — pe care 
o reliefează și mai pregnant orice 
comparație cu realitățile lumii ca
pitaliste — este nemijlocit legată 
de grija permanentă pe care parti
dul nostru a manifestat-o și o ma
nifestă fără abatere pentru con
dițiile de viață și de dezvoltare a 
tineretului. Nenumărate sînt teme

iurile care vorbesc convingător 
despre grija, pe drept cuvînt pă
rintească, pe care partidul nostru 
o acordă tinerei generații.

Aceasta și-a găsit o înaltă ex
presie prin participarea conducerii 
de partid și de stat, în frunte cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, la 
lucrările forumului politic al tine
retului, prin cuvîntarea rostită de 
secretarul general al partidului, 
care a jalonat vaste perspective de 
creștere și formare a unui tineret 
profund devotat patriei, poporului 
și partidului un tineret și mai 
deștoinic, și mai inimos în munca 
dăruită țării, și mai stăpîn pe cu
ceririle științei și culturii timpului. 
Cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu — înflăcărată chemare 
adresată cetățenilor tineri de a-și 
consacra întregul potențial de e- 
nergie propășirii României socia
liste — se constituie intr-un am
plu program de acțiune practică 
din care toate organizațiile -parti
dului, toți comuniștii» au datoria; 
să desprindă sarcinile ce ie revin 
în activitatea prezentă și viitoare 
desfășurată în rîndurile tinerilor.

întreaga desfășurare a forumu
lui politic al tineretului a reliefat 
un tablou tonic și optimist, a pro
iectat o imagine veridică a profi
lului de vrednicie al tineretului 
patriei noastre. Este imaginea vie

(Continuare în pag. a Il-a)

AU REALIZAT 
CINCINALUL

O ÎNTREPRINDEREA „ELEC- 
TROPUTERE" DIN CRAIOVA. 
— Ieri, cel mai mare colectiv 
industrial din județul Dolj, cel al 
întreprinderii „Electroputere" 
din Craiova, a raportat îndepli
nirea cu aproape două luni mai 
devreme a sarcinilor de plan ce-i 
reveneau în actualul cincinal. 
Cu acest prilej, colectivul între
prinderii a trimis o telegramă 
C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în care se 
spune, între altele : Avansul 
cîștigat va permite electrotehni- 
cienilor craioveni ca, pină la 
sfirșitul acestui an, să obțină o 
producție globală industrială 
suplimentară evaluată la 525 mi
lioane lei. Vor fi realizate peste 
prevederile inițiale ale cincina
lului 17 locomotive electrice ma
gistrale de 5 100 kW, 492 000 kW 
motoare electrice, un însemnat 
volum de aparataj electric de 
înaltă tensiune ș.a. în acest cin
cinal au fost asimilate in fabri
cație circa 300 de produse noi, 
cu parametri funcționali supe
riori, cum ar fi transformatorul 
bloc de 400 kV, locomotiva Die- 
sel-electrică de 4 000 CP, apara
taj electric de înaltă tensiune. 
Cu întreprinderea ,;Electropu- 
tere", numărul unităților econo
mice din județul Dolj care au 
raportat îndeplinirea cincinalu
lui a ajuns la 28. (Nicolae 
Băbălău).

e FURNALIȘTII DIN JUDE
ȚUL HUNEDOARA au expe
diat vineri ultimele tone de 
fontă din prevederile cinci
nalului. Prin obținerea aces
tui succes de prestigiu, ei 
au creat premisele realizării 
pină la finele anului, peste 
sarcinile de plan stabilite pe pe
rioada 1971—1975, a mai mult de 
375 000 tone fontă. Datorită îm
bunătățirii tehnologiilor, sporirii 
randamentului de utilizare a a- 
gregatelor și instalațiilor, la cele 
două unități siderurgice din ju
deț, respectiv Hilnedoara și Că- 
lan, producția a crescut de lâ . 
începutul cincinalului și pină în 
prezent cu 40 la sută. în același 
timp s-a redus consumul de 
cocs metalurgic pe tona de fontă 
elaborată cu 79 kg la combina
tul din Hunedoara și cu 76 kg 
la întreprinderea din Călan. (A- 
gerpres).

Practic, recoltarea porumbului s-a 
încheiat, iar producția obținută a 
fost înmagazinată aproape în între
gime în pătulele unităților agricole 
și ale bazelor de recepție. Dar ală
turi de știuleți, de la cultura porum
bului rezultă o mare cantitate de 
coceni, care constituie un furaj va
loros pentru animale. După cum se 
știe, cocenii de porumb conțin circa 
30 la sută din valoarea nutritivă a 
întregii plante de porumb. La supra
fața de porumb cultivată în țara 
noastră, recolta de coceni însumează 
milioane de tone. Iată de ce canti
tățile mari de coceni care mai sînt 
pe cîmp trebuie strînse, transportate 
și depozitate cu cea mai mare grijă, 
pentru că fiecare zi de întîrziere duce 
la diminuarea calităților lor nutritive, 
la degradarea lor. Strîngerea coce
nilor nu mai suferă amînare și din- 
tr-un alt punct de vedere : terenurile 
respective trebuie eliberate în timpul 
cel mai scurt pentru a se putea 
executa arături de toamnă, de bună 
calitate, lucrări de care depinde în 
mare măsură nivelul viitoarei recolte 
la culturile care se însămînțează în 
primăvară»

în multe unități agricole, pe baza 
unei temeinice organizări a muncii, 
cocenii au fost strînși imediat ce s-a 
încheiat culesul știuleților de porumb, 
în județul Argeș, după cum ne-a in
format tov. Emil Teodorescu, direc
torul direcției agricole, au fost adu
nați de pe cîmp toți cocenii. în acest 
scop au fost folosite toate combinele 
de siloz, iar cooperatorii au partici
pat, organizați în formații de lucru, 
la tăiatul cocenilor și transportul lor 
în preajma fermelor zootehnice. A- 
ceasta se reflectă, de altfel, și în fap
tul că pină ieri, 7 noiembrie, în coo
perativele agricole din județul Argeș 
au fost făcute arături de toamnă pe 

. 34 250 hectare, ceea ce reprezintă 71 
la sută din suprafața prevăzută, și 
există condiții ca această lucrare să 
se încheie pînă la 10 noiembrie. în 
județul Mehedinți a fost însămînțată, 
în cultură succesivă, o mare supra
față cu porumb. Pe circa 3 000 hec
tare — aflăm de la tov. Constantin 
Bulugiu, directorul direcției agricole 
— porumbul a format știuleți. Acum 
continuă recoltarea porumbului și 
conservarea știuleților prin fulguire, 
iar cantități mari se însilozează. Dar 
în partea de sud a județului, pe circa 
7 000 hectare există coceni din cultura 
obișnuită de porumb care așteaptă să 
fie strînși și conservați.

Cu toate că avantajele folosirii co- 
cehilor de porumb în hrana anima
lelor sînt bine cunoscute, iar necesi
tatea eliberării terenurilor în vederea 
executării arăturilor de toamnă — 
foarte stringentă, în multe coopera
tive agricole se neglijează strîngerea 
acestei importante rezerve de furaje, 
în județul Olt sînt multe coopera
tive agricole — Bucinișu, Recea, 
Caracal, Izbiceni — care au strîns 

și însilozat mari cantități de coceni, 
ceea ce va completa rezervele de 
furaje. Dar în același județ, o su
prafață de aproximativ 42 000 de 
hectare continuă să fie ocupată cu 
coceni. In multe cooperative agri
cole, cum sînt cele din raza de 
activitate a S.M.A. Verguleasa, Gră- 
neasa, Găvănești, Brebeni, nu s-au 
însilozat decît cantități mici. Întîr- 
zierea strîngerii cocenilor împiedică 
executarea ogoarelor de toamnă. 
Pînă acum, in cooperativele agricole 
din județul Olt au fost făcute arături 
de toamnă pe 81 900 ha, ceea ce re
prezintă 53 la sută din plan. Dacă 
ar fi fost eliberate din vreme toate 
terenurile — recoltatul porumbului 
s-a încheiat de aproape o săptămînă 
— stadiul efectuării arăturilor de 
toamnă putea fi mult mai avansat.

în unele cooperative agricole, pre
ședinții, specialiștii și alte cadre de 
conducere au dat dispoziție tracto
riștilor să intre la arat pe porumbiș- 
tile de pe care nu se ' strînseseră 
cocenii. O atare măsură nechibzuită 
nu numai că duce la distrugerea unui 
furaj valoros, dar împiedică și reali
zarea unor arături de bună calitate, 
în ziarul nostru din 4 noiembrie a 
fost criticat faptul că, la cooperati
va agricolă „Dunărea" din Zimnicea, 
județul Teleorman, din dispoziția in- 
ginerului-șef mecanizatorii au intrat 
cu tractoarele la arat pe o tarla de 
100 hectare de pe care cocenii nu au 
fost strînși. Normal ar fi fost ca di
recția agricolă să intervină atit 
pentru prevenirea unor asemenea 
sitpații, cît și pentru grăbirea 
eliberării terenurilor de coceni. Or, 
în județul Teleorman, mai sînt 
37 000 ha de pe care cocenii nu 
au fost tăiați și strînși. Chiar în a-

LA PANOUL
Oamenii muncii din întreprinde

rile industriale ale municipiului și 
județului Arad au aplicat in via
ță, în acest an, numeroase iniția
tive privind buna gospodărire a 
materiilor prime, energiei electrice 
și combustibililor. Eforturile de
puse în acest sens de muncitorii, 
inginerii și tehnicienii de la între- 
prinderea textilă U.T.A., întreprin
derea de vagoane, întreprinderea 
de strunguri, combinatul de pre
lucrare a lemnului, I.A.M.M.B.A., 
fabricile „Tricoul roșu", „Liberta
tea" s-au concretizat în însemnate 
economii, cum sînt : 7 914 MW e- 
nergie electrică, 13102 tone com
bustibil convențional, 601 tone me
tal, 8 905 mc material lemnos, 13,6 
tone fire tip bumbac pentru țe

cest județ există cooperative agricole 
— cum este aceea din comuna Dră- 
gănești-Vlașca — care au acumulat o 
experiență valoroasă în utilizarea 
cocenilor de porumb măcinați în hra
na taurinelor la îngrășat. Oare a- 
ceastă experiență bună nu poate fi 
extinsă și în celelalte unități agricole 
din județ ? Este neeconomic ca pe 
zeci de mii de hectare cocenii să fie 
distruși de intemperii sau să fie în- 
gropați sub brazdă odată cu arătura.

Pe lîngă măsurile care au ca scop 
strîngerea neîntîrziată a cocenilor, o 
mare atenție trebuie acordată trans
portării lor în apropierea fermelor 
zootehnice. în județul Dolj se află 
pe cîmp, sub formă de grămezi, 
20 000 tone de coceni. Cele mai mari 
cantități se găsesc pe terenurile coo
perativelor agricole din Robănești, 
Pielești, Coțofenii din dos, Brădești, 
PlopșOru, Afumați, Siliștea Crucii 
etc. Este adevărat, multe camioane 
și tractoare cu remorci sînt folosite 
la transportul în baze a porumbului 
și sfeclei de zahăr : dar atelajele pot 
și trebuie să fie folosite la căratul 
din cîmp a tuturor cantităților de 
coceni.

Timpul este frumos, dar nu se 
poate ști cum va evolua în zilele 
care urmează. De aceea, conducerile 
unităților agricole, cu sprijinul orga
nizațiilor de partid, au datoria să ia 
măsuri energice pentru ca toți cocenii 
să fie strînși și transportați fără în
tîrziere din cîmp. în felul acesta se 
vor asigura cantități suplimentare de 
furaje pentru hrana animalelor, iar 
arăturile de toamnă vor putea fi in
tensificate. Sînt sarcini de cea mai 
mare urgență și stringență care stau 
în aceste zile în fața oamenilor mun
cii din agricultură.

DE ONOARE
sături finite, 6 400 mp piele natu
rală pentru încălțăminte.

★
Colectivul Trustului petrolului 

Tg. Jiu și-a îndeplinit în întregime 
prevederile din angajamentul anual 
suplimentat. Petroliștii schelelor 
Țicleni, Timișoara și Craiova au 
reușit ca prin folosirea mai bună a 
instalațiilor, prin aplicarea unor 
tehnologii riiod'eme de extracție și 
darea îri exploatare a unor sonde, 
în avans față de prevederile din 
grafice, să realizeze în plus o pro
ducție în valoare de 20 milioane lei. 
Prevederile din angajament au fost, 
de asemenea, depășite cu 1 400 tone 
la țiței extras, 6 milioane mc la 
gaze utilizabile și cu 100 de tone la 
gazolină. (Agerpres).

IN ZIARUL DE AZI:

Rubricile noastre :
• în confruntare; 
scrisori și răspun
suri ® Faptul divers
• Din țările soci
aliste © Sport • De

pretutindeni
Magistrale noi, ale civilizației și frumosului, în vechiul, dar mult întineritul Pitești Foto : S. Cristian

IN JUDEȚUL VASLUI

S-a încheiat semănatul
în unitățile agricole cooperatiste 

și de stat din județul Vaslui, ,s-a 
încheiat semănatul culturilor pă- 
ioase de toamnă pe întreaga su
prafață de aproape 100 000 ha. Coo
perativele agricole au însămînțat

peste 84 000 ha, din care numai cu 
grîu 73 000 ha. La orz și plante 
pentru masă verde, sarcinile de 
plan pe județ au fost depășite. 
Acum se lucrează intens la arat. 
(Crăciun Lăluci).
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Opriți-vâ 
la Loman

Sebe- 
vestit

Loman este un sat pe creastă, in buza văii 
șului. Vecin cu Lăsciari, centru de comună și 
centru ceramic. Dar și cu Laz, satul de obirșie al pic
torului Sava Henția, care, alături de Nicolae Grigo- 
rescu, a luat parte cu penelul in mină la războiul de 
independență din 1877, sat in care, prin mai multe 
generații, și-a făurit faima familia de pictori pe sti
clă, Poenaru. Pe vale, în sus, la Sugag, meșterul popu
lar octogenar, sculptor in lemn Nicolae Cernat invață 
pe copii meșteșugul său „ca să rămină dragostea de 
frumos". între Laz și Sugag este Căpilna, cu vred
nica cetate a dacilor liberi.

Un perimetru restrins, dar atit de dens iubitor și 
făuritor de frumos.

Opriți-vă la Loman ! La casa cu numărul 1. Bătrinul

PICĂTURA DE CERNEALĂ

dascăl pensionar Vasile Stancu vă primește cu bucu
rie. Admirați in această casă gardurile, pereții, feres
trele, tavanele. Sint pline de picturi. Pe sticlă, pe 
pinză, pe carton... Un adevărat muzeu in care expun 
doar trei pictorițe : cele două fete ale familiei Stancu 
— Pia, studentă la institutul „Ion Andreescu" din 
Cluj-Napoca, și Elena, absolventă a unui liceu de arte 
plastice, profesoară in Loman — și mama lor. Mama a 
început să picteze mai de curind. Printr-o intimplare. 
„De unde vine harul picturii ?“ — au întrebat fetele. 
„Poate din moși strămoși" — a răspuns mama. „Dacă 
tu știi să pictezi, te credem". Și a pictat, îndrăgind pe
nelul. Pictează mama, pictează fetele frumusețile na
turale ale regiunii, zbuciumul lor istoric, viața și munca 
oamenilor. Au adunat surorile Stancu in casa părin
tească obiecte și vestigii care te duc cu gindul la is
torie, la frumos. Mobila a fost scoasă din casă. Odăile 
au rămas doar îmbrăcate in picturi pentru a se bucura 
și alții de neasemuitul neastimpăr al mîinilor și cu
lorilor. Astfel, talentul autentic a fost dublat de o 
exemplară atitudine civică.

Casa cu numărul 1, cronică în culori a unor ținuturi 
montane, a trecutului istoric, a înnoitorului ev socia
list. Cinste mîinilor harnice și talentate !

Stefan D1N1CA

PIAȚA E BUNĂ 
și, cu un plus de organizare, 

ar putea fi și mai bună
Constatăm cu toții că, pretutindeni — în Capitală și în 

țară — au fost luate în ultima vreme măsuri, în con
formitate cu programul aprobat de conducerea partidului 
și statului, pentru îmbunătățirea aprovizionării populației. 
Dar, așa cum a indicat conducerea de partid, impor
tant este să se asigure o permanentizare a acestei îmbu
nătățiri, problemele aprovizionării trebuind să stea tot 
timpul in atenția organelor departamentale și a celor locale, 
în ideea de a urmări, la fața locului, dacă există — în fie
care zi și la toate eșaloanele, de la producție pînă la vîn- 
zare — o preocupare sistematică pentru buna aprovizionare 
a populației, reporterii „Scînteii" au fost prezenți joi și vi
neri prin marile piețe ale Capitalei. Prezentăm, în conti
nuare, constatările lor.

.„PIAȚA OBOR și zonele 
comerciale din împrejurimi. 
Forfotă obișnuită în zilele de 
toamnă, cînd lumea se apro
vizionează de zor. E bună pia
ța. Mai ales în primele ore ale 
dimineții se găsesc toate le
gumele și fructele specifice 
sezonului: cartofi, ceapă, fa
sole albă, rădăcmoase, varză, 
gogoșari, gogonele, legume 
semiconservate, conopidă, 
mere, pere, gutui. Ba, dacă 
te iei după unele mărfuri 
expuse pe platourile din 
Obor, poți crede că te afli la 
începutul verii, pentru că se 
găsesc, acum, în noiembrie, 
ridichi de lună, salată verde, 
lobodă, roșii, castraveți verzi, 
spanac, ceapă verde și alte 
asemenea... „trufandale". E

...PIAȚA TRAIAN. Unită
țile de legume-fructe, cele de 
carne și mezeluri-brînzeturi 
puneau la dispoziție un bo
gat sortiment de produse.

— Putem oferi cumpărăto
rilor tot ceea ce solicită, încă 
de la primele ore ale dimi
neții, pentru că aproviziona
rea se face acum în timpul 
nopții — ne explică Elefte- 
rie Nedelcu, șeful pieței.

Mai rămîne doar ca un 
plus de disciplină să preîn-

Reporterii „Scînteii" in raid 
prin piețele Capitalei

bine aprovizionată și hala. 
Găsești din abundență mai 
multe sorturi de carne, de 
pește, mari cantități de ouă, 
iar la producătorii individuali
— gîște și alte păsări.

...Aceleași aspecte, îmbucu
rătoare pentru cetățeni aveam 
să găsim și în alte piețe
— „Ilie Pintilie", „Al. Mo- 
ghioroș", „16 Februarie" etc. 
Dar să continuăm relatările 
concrete...

tîmpine pe viitor repetarea 
neajunsurilor pe care totuși 
le-am constatat: joi, la ora 
7,30, două din magazinele 
Agrocoop aveau încă lacăte la 
uși, cu toate că, după pro
gramul afișat, ar fi trebuit 
să-și primească cumpărăto
rii de o oră și jumătate ; la 
magazinul de pescărie al 
Departamentului industriei 
alimentare, marfă era din bel
șug, dar lipseau... vînzătorii.

Cu trei săptămînî în urmă, 
Nicoleta Borobeică, șefa uni
tății Hala Traian, ne înșiruia 
o listă întreagă de comenzi 
neonorate : gemuri și dul
cețuri, conserve de legume 
și pește, carne și preparate 
din carne, chiar și sare. 
Acum însă: „toate comenzile 
sînt onorate la timp, în can
titățile și în sortimentele so
licitate". Adevăr pe deplin 
confirmat de rafturile pline 
ale magazinului. Din spusele 
interlocutoarei noastre, o 
singură problemă a rămas 
încă nerezolvată : „ambala
jele. I.C.R.A. ne livrează 
unele conserve în lădițe ne
omologate, pe care I.C.V.A. 
refuză să le primească. Iar 
livrările următoare ni se 
condiționează de confirmarea 
primirii ambalajelor de către 
I.C.V.A.".

...In PIAȚA UNIRII, pe cît 
de multă și de frumoasă era 
marfa, pe atît de lungi și 
de numeroase erau și cozile. 
De ce ? Ne explică Petre Ol- 
teanu, șeful unității Gostat.

— La noi în schemă sînt 7 
vînzători, dar în realitate sînt

(Continuare în pag. a III-a)
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Rodind din admira
bila sămînță a melo
sului popular, creația 
muzicală românească 
s-a relevat în ultimele 
decenii ca una dintre 
cele mai profunde și 
originale expresii ale 
spiritualității națio
nale. Fără să vreau, 
îmi vin în minte, ad
mirabilele cuvinte ale 
lui Ovid Densușianu : 
„Tradiția bine înțe
leasă e ca o coloană 
de marmoră rămasă 
de la un templu vechi 
pentru a înălța un 
templu nou..." Cuvin
te ce capătă astăzi un 
nou sens, o semnifica
ție nouă. Mă gîndesc 
la muzica corală, la 
continuatorii demni ai 
unor iluștri precursori, 
Ia compozitorii care 
au reușit să-și înscrie 
lucrările în marea 
constelație europeană. 
Pentru că în desele 
ei confruntări interna
ționale, prin tălmăci
rea unor ambasadori 
de nădejde (coruri, 
formații corale de pe 
tot întinsul țării, de 
multe ori autentice 
ansambluri țărănești), 
s-a , dovedit că muzi
ca corală românească 
stîrnește entuziasmul 
melomanilor din toată 
lumea, că valorifica
rea folclorului, frea
mătul ondulațiilor 
noastre sufletești, au 
larg ecou, largă rezo
nanță. Oare ce semni
fică toate acestea 7

Este, după părerea 
mea, apelul ardent, 
către compozitori, de 
a cultiva cu și mai 
mare grijă acest gen. 
Muzica corală este 
muzica maselor largi. 
Este muzica pe care o 
auzi răsunînd sub cu

pola Ateneului Ro
mân, la studioul de 
concerte al Radiotele- 
viziunii, pe scenele 
caselor de cultură, în 
sălile de repetiție ale 
căminelor culturale, 
la orele de muzică, de 
ansamblu coral ale 
școlilor, in amfiteatre
le studențești... Și să 
nu uităm adevărul 
semnificativ că de la 
nici o sărbătoare a po
porului nostru nu lip
sesc cîntecele patrio-

Tnsemnâri de 
loan D. CHiRESCU

tice, cîntecele închina
te partidului, cîntecele 
de muncă... Am salu
tat, nu o dată, acea 
deosebită inițiativă a 
Uniunii compozitori
lor, de a organiza în- 
tîlniri între creatori și 
muncitori, între crea
tori și țărani coope
ratori, între creatori 
și oamenii științei... 
Sînt tot atîtea prile
juri ca munca să fie 
izvor de inspirație, ca 
acei care ne ascultă 
să devină eroii cînte- 
celor noastre. De fapt, 
pentru ei, — cei care 
reprezintă marele pu
blic ; mare nu doar în 
sens numeric. — scri
em, compunem. Lor le 
adresăm versurile și 
muzica noastră. Ei 
sînt beneficiarii. Dar 
nu numai ei, ci, deo
potrivă, creatorii în
șiși. Căci, oamenii din 
public ne vor cînta 
cîntecele — în măsu
ra în care sînt adevă
rate — și nu poate fi 
mai înaltă cinste pen-

corale
tru un compozitor, de- 
cit să se audă inter
pretat de mii și mii 
de concetățeni. Acest 
gînd, această cinstire 
fac parte organică 
din simțirea patriotică 
a creatorului.

în activitatea mea 
componistică și peda
gogică am înțeles că 
nu se poate trăi, nu se 
poate să-ți onorezi 
titlul de cetățean al 
acestei țări, de creator, 
decît fiind inspirat de 
sentimentul adine al 
dragostei de patrie... 
Așa cum natura își 
însăilează anotimpu
rile, așa cum viața și 
inima prin bătăile ei 
glorifică existența oa
menilor, nu se poate 
crea fără simțul înal
tei răspunderi față de 
patrie. Numai acest 
simțămînt dă forță, 
inspirație. Face ca pa
ginile despre visurile 
uteciștilor, despre as
pirațiile lor, despre 
gîndurile celor mai 
tinere vlăstare ale 
țării, despre oamenii 
care construiesc, care 
clădesc o nouă viață 
— să aibă cu adevărat 
rezonanță. Din perva
zul unei vîrste călite 
la flacăra acestui sen
timent, adresez din 
inimă confraților mei 
de toate vîrstele în
demnul de a-și dărui 
toată energia, întreg 
talentul, truda crea
toare — țării. Să se 
adreseze prin muzica 
lor tuturor generații
lor, oamenilor de dife
rite profesii, să nu 
uite că muzica corală 
este * muzica maselor 
largi, iar dragostea 
față de țară este for
ța, este seva ei.
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FAPTUL I Cu mai puțin de două luni înainte de intrarea în funcțiune

Unii furnizori de utilaje amină livrarea, 
iar pmtantul caută iacă soluții

După
40 de ani

la
a

Nicolae Patrichi, proiectant 
Șantierul naval din Galați, 
ieșit la pensie. Vreme de aproa
pe 40 de ani a lucrat la con
strucția navelor, le-a trasat con
tururile pe planșetă, năzuind 
mereu să fie tot mai mari, mai 
bune. Este unul din participan
ta la realizarea întregii serii de 
nave gălățene de 4 500 tdw. îna
inte de a se despărți de șantier, 
navaliștii i-au oferit o ..diplomă 
de onoare" și l-au însoțit cu ace
lași ritual cu care lansau navele 
cu siluete conturate și pe plan
șeta lui...

De ce ?
Corespondentul „Scinteii" pen

tru județul Brăila a primit 
vizita împuternicitului asocia
ției locatarilor din blocuri
le A-B-C-D—4, 6, 10, 11 și 12 
de pe strada Galați. Cu acest 
prilej, împuternicitul T. Nicola 
l-a intrebat : „De ce funcțio
nează numai una din cele trei 
pompe care alimentează cu apă 
cazanele de încălzire ale cen
tralei termice ? De ce nici pină 
azi nu a fost pus în funcțiune 
cazanul nr. 4 ? De ce echipa de 
mecanici ai I.G.L.A.C., care ne-a 
fost repartizată, se ocupă de al
te lucrări, respectiv de intro
ducerea încălzirii in locuințe 
particulare ? De ce atita timp 
cit actuala capacitate a centra
lei nu permite ji încălzirea co
respunzătoare a apartamentelor 
de la etajele 3 și 4 se aprobă, 
in continuare, racordarea la re
țeaua termică a unor case pro
prietate personală ?“ Corespon
dentul ziarului nu a putut, fi
rește, să dea lămuririle cerute. 
Drept pentru care, la rindul nos
tru, întrebăm : De ce ?

La Cărei, județul Satu-Mare, se 
află în construcție două obiective ale 
industriei alimentare : fabrica de 
produse lactate și secția de ulei. Ele 
au termen de punere în funcțiune 31 
decembrie a.c. Vor fi gata la data 
respectivă aceste noi capacități de 
producție ? Organele locale, benefi
ciarul investiției și proiectantul spun 
cu toată convingerea : da. Construc
torul însă condiționează respectarea 
termenului de soluționarea unor pro
bleme. Despre ce este vorba ?

Pe șantiere, ce-i drept, se lucrea
ză in ritm susținut, bine organizat, 
cu Un număr de muncitori care, la 
nevoie, ar permite organizarea mun
cii chiar in două schimburi. „Echi
pele de montori pe care le-am adus 
aici sînt cele mai bune formații de 
lucru ale Trustului de construcții in
dustriale din Cluj-Napoca — ne spu
nea șeful de șantier, ing. Bazil Cri- 
șan. Dacă le-am putea asigura front 
de lucru. în cel mult 45 de zile ar da 
gata ambele lucrări. Dar lipsesc unele 
utilaje tehnologice de bază, precum 
și cantități iftiportante de aparatura. 
Pentru secția de ulei, abia zilele tre
cute s-a clarificat fabricația pră.iito- 
rului de semințe, iar proiectantul — 
Institutul de studii, proiectări și 
construcții pentru industria alimen
tară — caută și acum soluții, ceea 
ce, evident, pune sub semnul incer
titudinii respectarea termenului de 
punere în funcțiune".

Prezenți la discuție, tov. Carol 
Balogh, directorul întreprinderii ju
dețene de producere și prelucrare a 
laptelui, și ing. Vasile Gardoș, șeful 
serviciului de investiții, intervin :

— Reținerile constructorului sînt 
justificate, dar noi ne bazăm pe pro
misiunile ferme ale furnizorilor de 
utilaje.

— Și-au onorat furnizorii pină a- 
cum aceste ultime angajamente ?

— în parte, da. Pentru două din 
cele trei cazane însă, întreprinderea 
de cazane mici și orizontale din 
Cluj-Napoca ne-a cerut, săptămîna 
trecută, decalarea termenului de li
vrare. O cerere asemănătoare am 
primit și din partea conducerii în
treprinderii „Tehnofrig" din aceeași 
localitate. Mai sînt și unele elemente 
de aparatură pe care proiectantul

La noile investiții 
ale industriei alimentare 

din Cărei, județul Satu-Mare

le-a clarificat abia la începutul lunii 
octombrie și pentru care nu am gă
sit încă furnizori.

Darea la timp în exploatare a Fa
bricii de produse lactate din Cărei 
este legată și de asigurarea alimen
tării cu apă și construcția stației de 
epurare. Beneficiarul ne-a vorbit 
ceva foarte vag despre unele întîr- 
zieri la lucrările de aducțiune a apei. 
Nimic însă despre stația de epu
rare, despre faptul că această lucrare 
nu este prevăzută nici măcar prin 
plan sa se încheie în acest an. Este 
greu de presupus că beneficiarul nu 
cunoaște condițiile tehnologice pe 
care trebuie să le întrunească pro- 
pria-i investiție. De ce atunci a- 
cest optimism fără acoperire, cînd 
pe șantier au rămas atîtea lucruri 
nerezolvate ? Iată de ce trebuie asi
gurate absolut toate condițiile ca 
instalațiile să poată funcționa cu în
treaga capacitate. în situația în care

Rîmătorii
din Zăpoaca

miliția ? In pădurea 
de lingă Făcăeni, se 
de porci care distrug

— Alo, 
. Zăpoaca,

■ află zeci 
plantația.

Imediat, locotenent-colonelul 
Constantin Chiriac, de la mili
ția județului Ialomița, a pornit 
spre locul cu pricina. Aici, ce să 
vezi ? Trei indivizi — Dobre, 
Nicolae, Apostol Stamate și Ion 
Tudorache, priveați incintați ze
cile de porci care rimau' la fi
ravele rădăcini ale plantației de 
plopi. Și aceasta, fără să le pese 
de pădurarul Vasile T. Vasile.

El nu putea să vadă porcii 
altora pentru că abia prididea 
cu cei 16 (șaisprezece) ai lui, pe 
care-i mai hrănea și cu cereale 
sustrase dintr-o fermă a statu
lui (700 kg porumb și 263 kg orz 
de săminiă !).

Nesăbuință
Șeful miliției județului Ma

ramureș, It. colonel Gavril 
Bolintineanu, ne relatează îm
prejurările unui accident de cir
culație care se putea solda cu 
consecințe deosebit de 
Aflat sub influența 
lului, șoferul P.

grave, 
alcoo- 

lutui, fujv/ui. * . Virgil, din 
Valea Chioarului (Maramureș), 
s-a suit la volanul autocamionu
lui cu care urma să transporte, 
in seara respectivă, 24 de mun
citori. Pe drum, a mai luat în 
cabină două pasagere. La un 
moment dat, din cauza vitezei 
excesive și a stării in care se 
afla, șoferul a pierdut contro
lul volanului. Autocamionul a 
părăsit șoseaua și a circulat pas 
ralel cu ea, printr-o livadă de 
pomi pină a nimerit intr-un ca
nal adine de 2 metri. Din feri
cire, accidentul s-a soldat numai 
cu cițiva răniți. In loc să le 
acorde primul ajutor, șoferul a 
părăsit locul faptei. In prezent, 
se află in anchetă, in stare de 
arest.

vitezei

într-o
singură zi

Cooperativa agricolă de pro
ducție din comuna Macea. ju
dețul Arad, nu avea magazi
ner. L-a angajat pe Iosif Haas 
din localitate. în aceeași zi, la 
numai cîteva ore după angajare, 
sub pretext că nu e făină 
cantină, I.H. s-a dus la ~ 
zie, de unde a scos 850 
grîu. De la magazie s-a 
moară, iar de la moară „ 
posit cu făina și tărițele acasă. 
Dar în aceeași zi in care e 
angajat, a fost și arestat, 
acum, condamnat la un an în
chisoare.

Cînd tăcerea 
nu este de cur...

Cititorul ziarului Ni
colae Dovleac, de la 
depoul I.T.B. Dudești 
din Capitală, ne-a re
latat într-o scrisoare 
un fapt cu totul și cu 
totul deosebit : la a- 
dunarea generală a re
prezentanților oame
nilor muncii din 
I.T.B. a fost împiedi
cat să ia cuvîntul. 
Cum s-au întîmplat 
faptele ? După citirea 
dării de seamă, în 
pauză, N. D. — care 
se înscrisese la cuvint 

|r-, ,.a fost întrebat de 
Dumitru Oprea, pre
ședintele Consiliului 
sindicatului din I.T.B., 
ce vrea să spună în 
adunarea generală. 
Omul, de bună credin
ță — nesesizînd încăl
carea unor elementa
re drepturi democra
tice — i-a spus că do
rește să se refere la u- 
nele greutăți pe care 
le întimpină muncito
rii din depoul Dudești 
datorită unor defecte 
de construcție la va
goanele de mare capa
citate V. 3A. defecte 
care fac să sporească 
foarte mult cheltuielile 
de întreținere și, toto
dată, îngreunează mult 
munca oamenilor. As- 
cultindu-1, președin
tele sindicatului i-a 
„recomandat" să nu 
mai ia cuvîntul și să 
nu vorbească in adu
nare despre aceste va
goane (deși multe din
tre ele, în valoare de 
milioane, stau imobi
lizate din cauza defec
țiunilor), „sfătuindu-l“ 
să discute situația cu 
tovarășul director ge
neral. După „sfaturi" 
și „recomandări", N.D. 
n-a mai luat cuvîntul 
in adunarea generală 
și n-a mai vorbit des
pre o problemă igno
rată de darea de 
seamă. O’ tăcere care, 
desigur, n-a fost „de 
aur"...

Apreciind faptul ca 
deosebit de grav, am 
trimis scrisoarea Co
mitetului municipal

București al P.C.R. Zi
lele trecute a sosit 
răspunsul, întocmit de 
Comitetul de partid al 
I.T.B., vizat la co
mitetul municipal de 
partid. Aflăm că „tov. 
Dumitru Oprea nu 
avea dreptul să inter
vină în pauză pentru 
a-1 opri pe N.D. de la 
cuvînt"... și că inter
venția sa a fost „ino
portună, motiv pentru 
care a fost atenționat 
de către secretarul 
comitetului de partid 
al I.T.B.". Credem că 
„atenționarea" între 
patru ochi.nu era cea 
mâi indicată măsură 
intr-o sițuafje in care 
s-au încălcat, de fapt/ 
grav normele vieții 
noastre sociale — 
stipulate în toate docu
mentele de partid și 
consacrate în legile ță
rii. Iată de ce, nu 
numai răspunsul, dar 
și măsurile adoptate și 
mai cu seamă moda
litatea de interpretare 
a faptului respectiv, 
impun ca situația să 
fie reanalizată.

0 pline cu 
aromă nedorită

Din Făgăraș ni se 
aducea la cunoștința, 
printr-o scrisoare că, 
în oraș, pîinea proas
pătă se găsește rar, iar 
cînd se transportă este 
pusă în saci de nailon,

care-i dau un gust și 
un miros neplăcute. 
Direcția comercială ju
dețeană Brașov ne-a 
comunicat că „...am 
dispus între_prinderii 
de panificație să livre
ze pîine la unitățile de 
desfacere numai în 
stare proaspătă. Tot
odată, am trasat ca 
sarcină conducerii 
I.C.S. „Mixt" Făgăraș 
să ia măsuri corespun
zătoare pentru păstra
rea pîinii în magazine, 
precum și verificarea 
comenzilor date de u- 
nități la întreprinderea 
de panificație, care să 
asigure desfacerea pe 
perioada dintre, două 

, comenzi, pentru a nu 
se crea stocuri de pîi
ne care se învecheș
te". Problema calită
ții pîinii, conchide 
răspunsul, stă în per
manență în atenția 
organelor comerciale 
și ale întreprinderii 
de panificație.

Că făgărășenii vor 
consuma în viitor pîi
ne proaspătă. ,e bine ; 
și mai bine ar fi dacă 
s-ar lua măsuri și 
pentru remedierea ce
luilalt aspect semnalat 
in scrisoare referitor 
la păstrarea și trans
portarea piinii în saci 
de nailon — aspect 
despre care răspunsul 
Direcției comerciale 
județene Brașov nu 
pomenește absolut ni
mic...

lucrările de aducțiune și de epurare 
a apei nu mai pot fi terminate într-o 
perioadă atit de scurtă, se impune 
adoptarea unor soluții provizorii, 
gîndite și aplicate din timp, nu în 
pragul recepției.

Măsuri și mai hotărîte sînt nece
sare pentru grăbirea lucrărilor la 
secția de ulei. Nici acum nu au sosit 
pe șantier unele utilaje și elemente 
de aparatură. în cazul prăjitorului 
de semințe, Centrala industrială de 
utilaj energetic, metalurgic și mașini 
de ridicat abia recent a nominalizat 
întreprinderea producătoare. La rin
dul ei, aceasta a făcut cunoscut be
neficiarului că nu va putea onora 
contractul decît în a doua decadă a 
lunii decembrie, ceea ce ar face im
posibilă punerea în funcțiune a sec
ției la termenul fixat. La acestea se 
adaugă și numeroase deficiențe de 
proiectare care trebuie soluționate 
din mers. Chiar și acum, cînd inves
tiția a aiuns în stadiu final, construc
torul primește săptămînal cite 3—4 
dispoziții de șantier, prin care i se 
indică noi soluții constructive. La o 
analiză făcută încă în luna februa
rie, deficiențele de proiectare s-au 
dovedit a fi atit de multe incit era 
de datoria proiectantului să treacă 
la revizuirea totală a documentației. 
Nu a făcut-o decît parțial. Nici la 
această dată nu au fost clarificate 
soluțiile pentru schemele de auto
matizare, pentru planul de conexiuni 
și trasarea cablurilor etc. Este urma
rea lipsei de seriozitate și răspundere 
cu care colectivul de proiectanți de 
la I.S.P.C.I.A. București (șef de pro
iect Maria Mcțeanu) a înțeles să-și 

■onoreze obligațiile ce îi revin în rea
lizarea acestei noi capacități de pro
ducție.

Pe măsură ce termenul se apropie, 
la Cărei se înmulțesc și ședințele de 
comandament. Nu de asemenea șe
dințe este nevoie însă, ci de o ac
țiune fermă, plină- de exigență și 
răspundere din partea tuturor fac
torilor angajați în realizarea aces
tor capacități de producție — bene
ficiarii și. titularul de investiții, fur
nizorii de utilaje, proiectantul și 
constructorul. Cu toții trebuie 
să-și facă datoria, să dovedească 
promptitudine și răspundere în înde
plinirea sarcinilor ce le revin. Sub 
nici un motiv să nu se admită amî- 
narea datei de intrare în funcțiune. 
Cu atit mai mult cu cit este vorba 
de două noi capacități din industria 
alimentară, a căror producție este 
destinată aprovizionării populației.

Iosif POP
Ociav GRUMEZA

Instantaneu de.muncâ la Combinatul 
petrochimic Teleajen : se montează 

noi instalații

Noi unități 
ale cooperației 

de consum
Pentru a răspunde cit mai 

prompt cerințelor populației, în 
special din mediul rural, pentru 
mai buna anrovizionare cu pro
duse agroalimentare și indus
triale, cooperația de consum și-a 
extins și modernizat rețeaua 
unităților sale de desfacere în 
toate județele țării. Au fost con
struite numeroase magazine u- 
niversale și de tip „Supercoop", 
prin care se pun în vinzare o. 
gamă largă de produse, de la 
cele de uz casnic și gospodăresc 
pină la confecții, îmbrăcăminte 
și încălțăminte, articole electro
tehnice, obiecte de folosință în
delungată. Numai în județul 
Maramureș, cooperația de con
sum a modernizat în acest an 
56 de unități comerciale, de aii- 
mentație publică și prestări de 
servicii. Lucrările de moderni- 
zare efectuate în magazinele 
din Satulung, Fărcașa, Mănăș- 
tur, Fînteușu-Mare, Tîrgu-Lă- 
puș, Seini și altele au contri
buit la sporirea volumului de 
marfă pus în vinzare.

Educarea
(Urmare din pag. I)
a tinerei generații muncind cu 
dîrzenie și, în același timp, cu 
însuflețirea specifică vîrstei, pen
tru înflorirea patriei ; s-au relie
fat cu acest prilej nenumărate fapte 
demne de toată cinstea ale tinerilor 
din uzine și din agricultură, fapte 
ostășești, fapte de laudă ale tinere
tului studios, fapte consemnate pe 
șantierele muncii patriotice ori in 
împrejurări deosebite, cum au fost 
încercările din timpul inundațiilor. 
Toate oferă o ilustrare convingătoare 
a modului înaintat cum înțeleg să 
trăiască, să gindească și să-și aducă 
contribuția la nașterea noilor reali
tăți sociale milioane și milioane de 
tineri — muncitori, țărani, intelec
tuali, elevi și studenți, fără deosebire 
de naționalitate. Și cum munca este 
aceea care dă măsura tuturor lucru
rilor, se poate afirma că acestea au 
oferit din plin dimensiunile frumu
seții morale a tinerei generații — o 
dimensiune a conduitei etice, demne 
pentru calitatea de tînăr cetățean al 
României.

în același timp, însuși modul cum 
s-au desfășurat lucrările forumului 
politic al tineretului au ilustrat din 
plin că avem un tineret caracterizat 
prin maturitate politică, printr-un 
pronunțat sentiment de răspundere 
socială, prin seriozitate șl spirit de 
autoexigență. în acest spirit au fost 
analizate problemele de fond ale ac
tivității organizațiilor de pionieri și 
U.T.C., ale asociațiilor studenților 
comuniști, au fost relevate, pe lingă 
succese, și deficiențe care mai per
sistă în această activitate, s-au pre
conizat măsuri judicioase, chibzuite, 
pentru înlăturarea lor, pentru conti
nua perfecționare a muncii.

Și, se poate spune că sinteza înal
tă a acestor virtuți și-a găsit expre
sia, în hotărîrea fermă a reprezen
tanților tinerei generații de a nu-și 
cruța energiile pentru înfăptuirea 
politicii partidului, pentru realizarea 
Programului de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comunism, 
în fața partidului, a întregii țări, 
tînăra generație și-a reînnoit legă- 
mîntul solemn de identificare trup 
și suflet cu efortul națiunii închinat 
materializării marilor teluri stabili
te de Congresul al XI-lea al parti
dului.

Toate acestea, toate concluziile 
forumului tineretului sînt tot atîtea 
surse de satisfacție, care dovedesc 
rodnicia activității organizațiilor de 
tineret, ca și a preocupărilor orga
nizațiilor de partid pentru sprijini
rea acestor organizații, perțtru for
marea tineretului, pentru educarea 
lui patriotică, în spirit revoluționar. 
Dar acest proces este fără de sfirșit 
— aceasta e o lege a vieții. Educa
rea tineretului nu se încheie, practic, 
niciodată, mereu și mereu noi eșa
loane de tineri — copii, elevi, stu-

Ca talente — remarcabil;
ca spectacol ... criticabil

la 
maga- 
kg de 
dus la 
a po-

a fost 
iar

Speculantul 
din Zărnești

Pensionat de boală, in loc 
să-și îngrijească sănătatea, Gris- 
tea Neicu din Zărnești—Brașov 
s-a apucat de speculă. Cum are 
multe rude in zona Panelului, a 
început să le facă vizite tot mai, 
dese. Și cu fiecare vizită, le fă
cea rudelor și cite un serviciu, 
incepind cu procurarea 
butelii de aragaz (de 
cum ?), pină la... lemne 
Dar nu degeaba. Pe vin. 
care îl comercializa apoi 
țuri piperate. In pivnița 
Zărnești, miliția a 
peste 1 000 litri de vin>

Rubricâ redactata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scîntell"

unor 
unde ? 

de foc. 
Vin pe 
la pre
sa din 

descoperit

Concis, la obiect
• CONSILIUL POPULAR AL MUNICIPIULUI 

PITEȘTI : în anii 1976—1977 se vor executa 24 
terenuri de tenis de cîmp ; în planul de inves
tiții pentru aceeași perioadă sînt prevăzute con
struirea unor bazine de înot și a sălii de atletism 
in zona parcului „Argeș".

• UNIUNEA CENTRALA A COOPERATIVE
LOR MEȘTEȘUGĂREȘTI : Referitor la sesiza
rea unui grup de absolvenți ai Școlii postliceale 
de depanatori radio și televizoare, vă comunicăm 
că li s-au asigurat, tuturor, locuri de muncă, in 
cadrul atelierelor cooperativei meșteșugărești 
„Lemn-Metal" din Bistrița, în meseria pe care 
au absolvit-o.

(Răspunsul este, intr-adevăr, concis, la obiect. 
Dar pentru întocmirea și trimiterea lui la redac
ție era nevoie de mai bine de 3 luni ? — n.r.).

Neculal ROȘCA

„Următorul ?“. Sînt eu, 
reporterul. Intru în cabine
tul doctorului V. N. N. in 
momentul cind acele cea
sornicului marcau apropie
rea de sfîrsitul programu
lui său de muncă. încăpe
rea ■ — spațioasă, ușa care 
dă spre terasă, larg des
chisă.

— Așa trebuie să fie in
tr-o policlinică, glumește 
doctorul : spre public, toate 
ușile deschise.

Dreptunghiul deschizătu
rii de la terasă decupează 
in îngrămădirea de blocuri 
din inima Capitalei un 
contur geometric din cerul 
toamnei.

— Cum e aici fată de 
dincolo ?

O ușoară ezitare ? Poate 
a fost doar o părere, pen
tru că replica nu întirzie :

— Dincolo (spital tot din 
Capitală — n.r.) înseamnă 
pentru mine aproape 17 ani 
de muncă. Șaptesprezece 
ani impărtiți în chip egal : 
o parte printre paturile 
bolnavilor, alta consacrată 
cercetărilor de laborator. 
Cu dispute colegiale pe 
teme profesionale, cu sa
tisfacții si impasuri, cu 
prietenii de-o viată.

— Observ parcă o oare
care nostalgie...

— E și firesc și e si o- 
meneste să fie așa. Mîine. 
poate, va fi posibilă si nos
talgia după policlinica în 
care lucrez acum. Ca să fiu 
sincer, imi lipsea practica 
de aici. Practica consulta

ției de policlinică. Cu foar
te diversele cazuri ce i se 
înfățișează medicului. La 
ceea ce am cistigat in cei 
șaptesprezece ani sint sigur 
că adaug acum o experien
ță inedită. Si. dacă-ti iu
bești profesia, nu mai pu
țin pasionantă...

Stăruim asupra drumului 
doctorului V. N. N. de acolo 
sure aici. Pentru alții, a- 
semenea traiectorii sint 
drepte, intrate de mult în- 
tr-un obișnuit care trece cu 
totul neobservat. încetățe
nite ca formulă de viață 
ori regulă a profesiei, ge
nerate fie de dorința ..de 
a adăuga o experiență", fie 
din alte motive care stau 
la baza atîtor opțiuni ale 
oamenilor. Trecerea de la 
spital spre policlinică a 
doctorului amintit n-a fost 
însă citusi de puțin recti
linie ci. dimpotrivă. A fost 
mai degrabă un ocoliș cu 
viraje dramatice care pu
tea să-i răvășească defini
tiv existenta.

— Cum a început acest... 
ocoliș ?

— Aș răspunde mai de
grabă la întrebarea cînd, 
se arată doctorul oarecum 
ienat. Vedeți, acolo, in spi
tal. nu mi-am pierdut cî- 
tusi de puțin vremea. Am 
muncit mult, am cercetat, 
am așternut pe hîrtie suma 
observațiilor îndelungi. U- 
nul din semnele de recu
noaștere a meritelor mele ? 
Participarea la un congres 
pe teme medicale din spe

?■. go :l.l
Este cunoscută — și pre

țuită cum se cuvine — 
preocuparea colectivului 
teatrului muzical gălățean 
de a oferi publicului creații 
românești. Astfel, in reper
toriul permanent se află 
„Pădurea vulturilor" de 
Tudor Jarda — spectacol 
pe care l-am apreciat în
deosebi pentru forța sa mo
bilizatoare. pentru tematica 
sa ardentă, revoluționară, 
pentru mijloacele directe 
prin care artiștii au reu
șit să dea viață figuri
lor de luptători comuniști, 
să comunice gindurile, sen
timentele acestora. La Ga
lați au văzut pentru prima 
oară lumina rampei ope
retele „Valurile Dunării" 
de George Grigoriu. „Leo
nard" de Florin Comișel, 
într-o nouă montare s-a 
prezentat și cunoscuta 
„Ana Lugojaîya" de Filaret 
Barbu. Amintim, de aseme
nea. „O noapte furtunoasă" 
de Paul Constantinescu. „La 
piață" de Mihail Jora.

Este un teatru în care 
dirijori (Gabor Kiss. Ury 
Schmidt. Silviu Zavulo- 
vici), soliști (Lucia Țibu- 
leac, Marilena Marinescu- 
Mareș, Elena Patrichi. Ion 
Frigioiu, George Davides- 
cu) și un ansamblu simfo
nic care în Ultimii ani a 
făcut reale progrese alcă
tuiesc un colectiv artistic 
capabil să ofere publicului 
spectacole valoroase —r acte 
de cultură și, in același 
timp, de educație.

De aceea, apare cel pu
țin surprinzătoare ținuta 
artistică a recentului tur
neu bucureștean al Teatru
lui muzical din Galați. Ta
lentul, efortul investite de 
actori, dirijori, instrumen-

cialitatea mea. la Paris. A- 
nul următor...

— ? I
— ...din nou. la Con

gresul mondial de derma
tologie de la Veneția. Am 
prezentat două comuni
cări : una privind trata
mentul ulcerelor cronice 
de gambă cu mediu de 
culturi de țesuturi, alta tot

• .,ț />. 1 . 
tiști nu s-au concretizat in 
reprezentații la nivelul rea! 
al valorii colectivului. Am 
asistat, în seara respec
tivă, la versiunea sceni
că a operei „Interogatoriu 
în zori" (despre ale cărei 
calități am scris cu cîteva 
luni în urmă, la vremea 
premierei teatrului liric 
TV). Din păcate, ceea 
ce ne propune teatrul 
„N. Leonard" din Ga
lați este o formulă in
completă, nefinisată. Și nu

I I <1U ab 
zarea orgii de lupțițij, 
printr-un cadril stenic a- 
decvat au lipsit cu desă- 
vîrșire. Astfel, spectacolul a 
lăsat impresia unei repe
tiții, cînd se știe textul și 
muzica, s-au fixat nuanțele 
— și se așteaptă... regizo
rul, ca să pună la punct 
cea de-a doua parte — 
atît de grea ! — a făuririi 
unui spectacol. Sperăm că. 
cel puțin de acum încolo, 
regizorul I. Arbore (semna
tar și al regiei versiunii

Considerații pe marginea unui recent 
turneu bucureștean al teatrului muzical 

„N. Leonard" din Galați

pentru că orchestra, soliștii, 
în general vorbind, nu ar 
fi avut capacitatea de a 
desprinde sensurile parti
turii. Dimpotrivă, sub ba
gheta unui excelent muzi
cian. Ury Schmidt, am 
avut bucuria unei sensibile 
tălmăciri, a unui matur co
mentariu simfonic ; am a- 
preciat creația inteligentă a 
solistului Marcu Adrian, în 
rolul procurorului, corecti
tudinea cu care s-a achitat 
Benedict Gorodețchi. Ceea 
ce a lipsit acestei montări 
însă a fost... regia, trans
punerea materialului liric- 
dramatic în ipostază sce
nică, a dialogului, cu boga
tele sale sensuri, șl a mu
zicii. cu tensiunea, cu nu
anțele ei dramatice, cu pa
sajele lirice, în momente 
spectaculare, care să răs
pundă ideii de reprezenta
ție, și nu de audiție stati
că. Mișcarea scenică, crea
rea atmosferei prin utili-

/

pentru micul ecran) nu 
se va lăsa așteptat, pen
tru ca opera „Interoga
toriu în zori" să-și 
ocupe locul meritat în 
repertoriul permanent al 
teatrului gălățean. Altfel, 
efortul interpreților ră- 
mîne o investiție împlinită 
doar pe jumătate.

Cit despre baletul „Ela
nuri" — prezentat în par
tea a doua a „serii româ
nești" — credem că ilus
trează perfect necesitatea 
ca eforturile evidente ale 
colectivului să nu fie risi
pite în montări lipsite de 
idei și, deci, de justificare 
a reprezentării. Muzica po
emului „Elanuri", de Ser
giu Sarchizov, este o pagi
nă simfonică accesibilă, o 
partitură bogată în imagini 
muzicale, prin care s-a do
rit exprimarea clară a ela
nului constructiv caracte
ristic societății noastre. 
Derutantă este versiunea

strînse. felicitările, conside
rația acordată au trezit în 
mine sentimentul de a face 
mai mult. De a lansa si 
alte idei, izvorite, repet, din 
îndelungi observații si cer
cetări. De a valorifica idei, 
în fond, cine nu-si doreș
te realizarea în profesie ? 
Eram nerăbdător, voiam să 
ajung cit mai repede la

cit mai rapid rezultate. De 
ce credeam că acolo - voi 
izbuti mai ușor, in aceas
tă întreprindere a mea ? 
Nu știu. Poate că asta ti
nea de o anume legendă, 
potrivit căreia în altă p/rte 
te realizezi mai grabnic. 
Unii nu-și dau seama de 
eroare 'decît atunci cind o 
simt pe pielea lor.

tineretului
denți — solicită eforturi temeinice 
de pregătire și formare pentru mun
că și viață. Prin această prismă tre
buie privită și înțeleasă ideea esen
țială cuprinsă în cuvîntarea secreta
rului general al partidului, relevată 
apoi în întreaga desfășurare a lu
crărilor forumului, potrivit căreia 
principalul în activitatea cu tinerii 
este munca educativă, folosindu-se 
intens întregul arsenal de mijloace 
de care dispune societatea noastră. 

Pornind de la acest deziderat, tre
buie subliniat adevărul că educarea 
tinerilor nu este doar un apanaj ex
clusiv al organizațiilor de tineret, ci 
reprezintă o sarcină care revine în
tregii noastre societăți și, desigur, 
în mod deosebit, organizațiilor de 
partid. Tocmai organizațiile de par
tid sint cele chemate să îmbine 
propria activitate educativă desfășu
rată în rindul tinerilor, cu urmări
rea sistematică a modului în care 
toate organismele sociale acordă a- 
tenția cuvenită acestui proces. în a- 
cest proces complex și de mare răs
pundere, locul central îl ocupă edu
carea prin muncă și pentru muncă, 
dezvoltarea conștiinței revoluționare 
a tinerilor, a spiritului de disciplină 
și responsabilitate, cultivarea hotărî- 
rii de a munci pentru țară acolo 
unde o cere societatea, acolo unde 
trebuie învinse greutăți, unde este 
nevoie de energia tinereții.

Din acest adevăr decurge datoria 
organizațiilor de partid de a ajuta 
mai mult, mai eficient, organizațiile 
U.T.C., asociațiile studenților pen
tru ca acestea să se afirme mai 
pregnant în viața tinerilor, să-și 
sporească forța de organizare și în- 
rîurire, să-și îmbunătățească mai 
departe întreaga activitate. Acest 
sprijin să aibă un caracter perma
nent, fără răgazuri și pauze, evitînd 
orice caracter de campanie sau ori
ce manifestare a formalismului ori 
rutinei. Rolul conducător al organi
zațiilor de partid se înfăptuiește și 
trebuie să se înfăptuiască printr-o 
activitate continuă, dusă cu răbdare 
și exigență, cu tact, fără tutelă mă
runtă, administrativă. Este datoria 
de răspundere a organizațiilor de 
partid de a-i antrena pe tineri, din 
plin, în soluționarea tuturor proble
melor importante cu care se con
fruntă fiecare loc de muncă, de a 
le da prilejul să-și măsoare forțe
le, să se călească, să simtă încrede- 
rea ce li se pune pe umeri — și, pe. 
baza experienței și pregătirii acu
mulate, de a-i promova cu îndrăz
neală.

în lumina sarcinilor care, așa 
, cum a subliniat secretarul general al 

/ partidului, revin tuturor factorilor,
{ tuturor organismelor sociale, tuturor

instituțiilor este obligația conduceri- 
I i lor întreprinderilor, a școlilor și in- 
1 stitutelor de învățămint superior, a 
\ tuturor organizațiilor obștești — sin- 
\ dicatele, organizațiile de femei, aso

ciațiile culturale etc. — de a-și con
sacra eforturile creșterii aportului 
la nobila operă de educare a tinerei

_ generații, integrării demne in muncă 
și viață a tineretului.

Hotărîrile forumului politic al ti
nerilor din patria noastră cuprind 
măsuri și obiective precise. Acum, 
acestea se cer traduse în limbajul 
faptei. Țara își are conturate cu 
precizie direcțiile fundamentale ale 
dezvoltării ei viitoare. Avem un 
program de o măreție cum n-a avut 
niciodată nici o generație a Româ
niei : Programul partidului. Nici
odată ba acum, în istoria poporului 
nostru, tinerii cetățeni n-au avut 
atît de limpede și riguros definit, 
atît de cutezător și iuminos contu
rat tabloul societății viitoare — so
cialiste și comuniste — în care ei 
vor trăi și munci, bucurîndu-se din 
plin de binefacerile unei tot mai 
înalte civilizații. Ce altă cinste mai 
înaltă poate fi pentru tinerii patriei 
noastre decît aceea de a subordona, 
intr-un singur flux, energia și capa
citatea lor revoluționară, făuririi a- 
cestei societăți — de astăzi și de 
mîine ! Ce altă îndatorire mai înal
tă poate fi decît aceea de a te ști 
părtaș Ia nașterea unor asemenea 
realități, de a sluji cu hărnicie și 
devotament cauza socialismului și 
comunismului înscrisă pe steagul de 
luptă al partidului ?

Ne iubim patria muncind în pri
mul rînd pentru necontenita ei pro- 

' pășire ; ne formăm ca buni patrioți 
la școala istoriei noastre milenare, 
a bogatelor tradiții revoluționare, a 
eroismului cu care poporul a știut 
să înfrunte și să învingă vitregiile 
vremurilor ; măsura iubirii noastre 
față de țară o dau voința de a asi
gura dezvoltarea ei accelerată pe 
calea progresului economic, hotărî
rea de a spori mereu avuțiile po
porului, dragostea pentru frumuse
țile naturale și spirituale ale patriei, 
setea pentru însușirea celor mai 
înaintate cuceriri ale gîndirii uma
ne. fermitatea de a înrădăcina tot 
mai deplin in viața societății marile 
valori morale ale poporului. într-un 
cuvînt — năzuința neobosită de a 
exprima dragostea de patrie prin 
slujirea ei fără margini, de a fi 
drept și cutezător, cinstit și curajos, 
luptător ferm pentru înfăptuirea po
liticii partidului, patriot și interna
ționalist înflăcărat.

Aceasta se cere tineretului, aceas
ta este esența programului de acti
vitate al organizațiilor de tineret.

Aceasta constituie obligația comu
niștilor, datoria organizațiilor parti
dului.

■■■■ 'coregrafică propusă de Tri- 
xi Checâis. Cîteva idei, 
și acelea confuze, sint abia 
schițate, enunțate, apoi 
abandonate. Culmea „ela
nului" este ridicarea pe 
umerii a doi bărbați a 
celui de-al treilea bărbat 
(un festivism ostentativ), 
după care grupul fetelor 
face reverențe la dreapta, 
la stînga sau se mișcă în 
pași de lebădă ; nu este 
limbai coregrafic clasic, 
nici modern (este drept că 
nici muzica nu inspiră cre
area vreunui balet, dar a- 
tunci de ce s-a ales a- 
ceastă modalitate ?), ci un 
„du-te-vino“ obositor, o 
alergătură dintr-un colț In 
altul al scenei. Tot Trixi 
Checais semnează și deco
rul (o improvizație inex
presivă), și creația costu
melor (incolore, fără stil 
și... incomode). Cu atît 
mai trist am notat toa
te acestea, cu cit ne gîn- 
dim că există un talentat 
balerin — Eugen M&rcui — 
că ansamblul poate fi ci
zelat, perfecționat, că tea
trul „N. Leonard" are for
țele necesare spre a oferi 
spectacole de balet de 
succes.

în această recentă „Sea
ră", desfășurată pe scena 
Operei Române (datorată 
inițiativei Asociației oame
nilor de teatru și muzică — 
A.T.M.), fiecare spectator a 
înțeles unde s-a aflat 
„cheia" insuccesului : în 
lipsa de exigentă a teatru
lui gălățean în alegerea 
colaboratorilor, în slaba 
muncă efectivă cu aceștia.

Smaranda 
OȚEANU

s-a propus un post de me
dicină generală, si nu în 
specialitate. Or. eu. timp 
de șaptesprezece ani...

— Dacă vi s-ar fi ce
rut să treceți pe un ase
menea post, la spitalul 
unde ati lucrat, cum vi s-ar 
fi părut această decizie ?

Doctorul V. N. N. tresare 
surprins :

Ancorele din glia patriei...
în specialitatea mea. Lu
crările au avut ecou în rin
dul participantilor — per
sonalități ale vieții medi
cale de pe toate continen
tele. Foarte multi m-au 
felicitat, m-au lăudat. Ei 
bine, cred că atunci a în
ceput acel virai periculos 

■din existența mea, pe care, 
mă credeți ori nu. nu-I e- 
voc niciodată.

în cabinetul încăpător li
niștea pune stăpinire pe 
lucruri. Prin usa terasei 
zgomotele Capitalei aici, a- 
proane de kilometrul zero, 
năvălesc înăbușit. Mai les
ne si mai clar se înfiripă 
vocile oamenilor din anti
cameră. programați pentru 
consultații la celelalte ca
binete.

— Bă mă explic : miinile

Anchetă socială
rezultate, si am scris aca
să că rămîn pentru aceas
ta într-o țară unde, cre
deam eu, voi izbuti mai 
rapid să mă afirm.

— La vechiul . loc de 
muncă n-ar fi fost posibil 
aceasta ?

— N-aș putea afirma 
așa ceva. Pentru că, îna
inte de toate, ar fi pro
fund nedrept. în defi
nitiv vechiul loc de mun
că mă afirmase de.ia. Nici 
nu pot zice că totul a mers 
ca pe roate. Dar probabil 
aceasta este soarta noului : 
să se înfrunte si confrunte 
cu vechiul, cu rutina, să-și 
croiască drum decis. în
drăzneț. Eu. repet, voiam

— Cum au fost primite 
ideile dv. acolo ?

— Mai întii că n-au fost 
primite. Aceiași oameni 
care mi-au aplaudat comu
nicările. care au tinut 
să-mi prezinte personal 
laude în pauzele congresu
lui. cind le-am solicitat un 
angajament au ridicat din 
umeri. Trei luni de zile am 
bătut la ușile diverselor 
clinici ori cabinete. Si me
reu. același invariabil răs
puns : nu avem locuri. (Ca 
să nu mai spun că aceste 
insistente mi-au atras și 
citeva zile de detenție. De
venisem suspect... cerînd 
serviciu potrivit pregătirii 
mele !...). Pină la urmă mi

— La noi nu-i posibil așa 
ceva. Fiecare lucrează în 
specialitatea lui. I se creea
ză condiții pentru perfec
ționare. Surîde : mă iertati. 
dar. categoric. întrebarea 
este neavenită.

— Deci ati refuzat ofer
ta aceea ?

— Am refuzat pentru că 
ceva începuse să se clatine 
în mine. în fond, din pri
mele zile mi-am dat sea
ma de netemeinicia deci
ziei luate. Ce mă lega pe 
mine, acolo ? Ce căutam 
eu. acolo, departe de fa
milia. de nămîntul tării 
mele ? Mai departe ca nici
odată de clipa realizării 
proiectelor — parte din 

■viata, din profesia mea ? 
Si după zile si nouți de 
zbucium, de solilocvii in

terminabile. — slăbisem 14 
kilograme în aceste luni 
fără astîmpăr — am hotărît 
să fac demersurile pentru 
reîntoarcerea in tară. Ori
ce mi s-ar fi întîmplat. e- 
ram hotărît să vin acasă. 
Spun asta deoarece, aco
lo. nu putini erau cei ca
re-mi preziceau lungi ani 
de închisoare dacă revin.

„Următorul
Următorul a fost... repor

terul. Cabinetul doctorului 
V. N. N. este o încăpere 
spațioasă. Cu o usă larg 
deschisă, spre terasă, prin 
care pătrund zgomotele 
străzii aici. în apropiere de 
kilometrul zero al Capita
lei. în încăperea asta se 
consumă unul din cele trei 
opturi dintr-o zi ale docto
rului V. N. N. Este vorba de 
cele opt ore de muncă, cu 
„toate ușile larg deschise 
spre public". Pe aici, prin 
cabinetul dermatologic, trec 
zilnic oameni si medicul 
caută să răspundă încre
derii cu care vin toti cei 
care ii deschid usa. Me
dicul amintit este preocupat 
să merite această încrede
re. Proiecte ? Multe. Ele 
țin de dorința de a aduce 
ceva nou în profesie. Deci, 
aceeași veche aplecare spre 
lupta cu inertia. Observa
țiile de medic de policli
nică să se concretizeze în 
comunicări utile. „Vedeți 
aceasta ? E o foreză de 
dentist. Am adaptat-o ia 
tratamentul unor boli de 
piele. Acesta « un aiparat

electric cu electrod pentru 
curent continuu. Nu. nu-i 
o mare descoperire. E mai 
degrabă o adaptare nece
sară. la condițiile muncii 
din policlinică". Nu cu 
multă vreme în urmă 
V. N. N. s-a mutat intr-un 
bloc nou. Locul de mun
că nou ii oferă, după pro
priile afirmații, reale satis
facții. „Pentru că fac tot 
ce-mi stă în puteri să o- 
colesc rutina. drumurile 
bătătorite". Nu de mult a 
primit certificatul de ino
vator atribuit pentru idei 
practice dintr-o comunicare 
a sa. Comunicările prezen
tate la congresul despre 
care am mai vorbit au fost 
răsplătite cu o diplomă.

Un om. aflat la cumpă
na vieții. îsi trăiește acum 
o existentă firească, cu 
reușite și eșecuri, cu pro
iecte și speranța realiză
rii lor. Un om. medicul 
V. N. N.. își trăiește demn 
si cinstit drumul vieții sale, 
de cetățean al României. 
Aici, unde douăzeci și 
unu dc milioane de oameni 
își au înrădăcinate pentru 
eternitate ancorele ființei 
lor în glia patriei. Virajele 
periculoase, care puteau 
să-i răstoarne dramatic 
viața, au rămas departe în 
urmă.

Ca o amintire părăsită 
pentru totdeauna in ceata 
spatiilor străbătute de 
mult...

Ilie TANASACHB
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„Zilele filmului sovietic64

Manifestare artistică 
de prestigiu

Tradiționalele „Zile 
ale filmului sovietic'* 
organizate In fiecare 
toamnă, în cadrul ma
nifestărilor prietenești 
:u prilejul aniversării 
Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie, o- 
feră și anul acesta 
spectatorilor din Bucu
rești și din alte orașe 
ale țării un program 
cinematografic variat 
și dens : șaăe creații, 
realizate cu participa
rea unor binecunoscuți 
actori și regizori, sau 
datorate unor cineaști 
tineri în curs de afir
mare. Selecția acestei 
toamne s-a oprit Ia 
citeva pelicule repre
zentative, fiecare în 
felul său, pentru preo
cupările actuale ale ci
neaștilor, .deschizind 
noi perspective spre 
teme pe care le pu
tem considera predi
lecte ale filmului so
vietic.

Tem» războiului de 
apărare revine mereu 
într-o cinematografie 
care a realizat de-a 
lungul anilor „Balada 
soldatului" și „Zboară 
cocorii", „Pace noului 
venit" și „Soarta unui 
om", „Cer senin" și 
„Copilăria lui Ivan", 
„Eliberarea" și „A ve
nit un soldat de pe 
front". în spectacolul 
de gală, inaugural, al 
„Zilelor" din acest an 
a fost prezentat un 
nou film inspirat de 
lupta purtată cu e- 
roism de popoarele so
vietice pentru zdrobi
rea invadatorilor hitle- 
riști. Este vorba de fil
mul „Flacăra", o pro
ducție a studiourilor 
Bielorusfilm, în regia 
lui Vitali Cetverikov. 
Atît sursele documen
tare, cit și mijloacele 
filmului de ficțiune 
au servit, deopotrivă, 
la evocarea luptei par
tizanilor bieloruși ca
re, în spatele frontu
lui inamic, au dat gre
le lovituri armatelor 
fasciste, in vara anu
lui 1944. Multe din 
secvențele filmului 
conduc gîndul spre 
tradiția clasică a cine
matografiei sovietice 
revoluționare, îndeo
sebi prin forța lor 
metaforică. Imaginile 
(datorate unui iscusit 
operator, Boris Olifpr) 
conturează chipuri și 
destine 
te de apriga încercare 
a războiului, iar nara

țiunea, bogată în mo
mente dramatice, de 
tensiune, este susținu
tă de un fior liric ca
re conferă evocării ci
nematografice profun
de capacități emoțio
nale. Din distribuția 
amplă a acestui film 
epopeic, citeva nume 
de interpreți : Mihail 
Gluzski, binecunoscu
tul interpret al „Mo
nologului", Iuri Kaiu- 
rov, P. Glebov.

Un alt filon princi
pal al cinematografiei 
sovietice, al pelicule
lor inspirate din ac
tualitate, este repre
zentat în cadrul „Zi
lelor" prin mai multe 
creații, de valori di
ferite, semnificative, 
toate, pentru preocu
pările de ordin etic ale 
realizatorilor. „Călina 
roșie" este primul film 
al unui remarcabil 
prozator, poet și actor, 
Vasili Sukșin ; primul 
ji ultimul său film (un 
tragic accident a în
trerupt, anul trecut, la 
scurt timp după pre
miera filmului, o ca
rieră regizorală care 
se anunța prodigioa
să). Filmul constituie 
investigarea psiholo
gică, de mare finețe, 
a unui destin drama
tic : personajul cen
tral, interpretat de 
Sukșin însuși — cu o 
remarcabilă sensibili
tate și forță de inte
riorizare — parcurge 
etapele unei recupe
rări morale, încercind 
să scape de povara u- 
nui trecut apăsător, 
înțelegerea și, pînă la 
urmă, sprijinul moral 
pe care le întîlnește în 
familia colhoznicilor, 
în pofida deznodămin- 
tului, îndeamnă la o 
profundă meditație 
privind locul și rostu
rile omului în socie
tate.

Pe Innokenti Smok- 
tunovski, actorul de 
remarcabilă forță ex
presivă, pe care l-am 
aplaudat in numeroa
se filme ale anilor 
trecuți — ca „Nouă 
zile dintr-un an", 
.,Hamlet", „Unchiul Va
nia" sau „Romanță des
pre îndrăgostiți" — 
l-am reintîlnit cu bucu
rie în două dintre fil
mele recentei mani
festări. Unul a fost 
„Fiice și mame", dato-

umaiife 'niafeă- rat Veteranului Scrghci 
Gherasimov, un „cla
sic în viață" al cine-

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 9, 

10 și 11 noiembrie, in țară : Cerul va 
fi temporar acoperit. Temporar se vor

BULETIN RUTIER
INFORMAȚII DE LA DIRECȚIA C1RCVLAT1E DIN INSPECTORATUL GENERAL AL MILIȚIEI

Atenție la depășiri!
Fiind una dintre cele mal frec

vente manevre executate in timpul 
mersului cu un vehicul, depășirea 
reclamă luarea unui șir de mă
suri preliminare, care trebuie respec
tate cu strictețe. înainte ca un con
ducător de vehicul să efectueze ma
nevra propriu-zisă, trebuie să semna
lizeze intenția sa și să se asigure 
că a fost înțeles de partenerii de 
trafic, de asemenea, că nu va stîn- 
jeni sau periclita deplasarea acesto
ra. Din păcate, nu toți conducătorii 
de vehicule înțeleg rolul semna
lizării, și anume că ea trebuie 
făcută din timp (pe parcursul unei 
distanțe de 50 de metri în lo
calități și 100 de metri în afara 
lor). în mod greșit procedează unii 
conducători de vehicule care semna
lizează chiar în momentul în care se 
angajează în depășire, și nu mai de
vreme. în ce privește asigurarea, ea 
trebuie realizată înainte de angajarea 
în depășire, incepind cu privirea in 
retrovizor și luindu-se în considerație 
viteza cu care circulă cel ce urmea
ză a fi depășit, starea drumului (us
cat sau umed), vizibilitatea (zi, noap
te, ceață), gabaritul vehiculelor, a- 
precierea vitezei și, respectiv, a dis
tanței față de autovehiculul care vine 
din sens opus etc. Erorile în aprecie
rea acestor elemente generează nu
meroase și grave accidente de circu
lație. Canducind autoturismul nr. 
2-BV-3236, C. Dumitrăchescu s-a an
gajat in depășirea unei căruțe, pe 
șoseaua Brașov — Făgăraș, in condi
țiile în care din partea opusă se 
apropia autoturismul l-SB-6830. Vă- 
zînd că nu are loc pentru terminarea 
depășirii, D.C. a revenit brusc pe 
dreapta, intrînd in căruță. în același 
timp, din urmă venea autoturismul 
l-CV-632, condus de Olah Bela. Tă- 
indu-i-se calea de către D.C., care 
întrerupsese depășirea, O.B. a fost 
obligat să execute o manevră către 
stingă, pentru a evita tamponarea 
vehiculului lui D.C., dar s-a tampo
nat de autoturismul care venea din 
sens opus. Două pasagere au fost ră
nite grav, iar cele trei autoturisme, 
plus căruța, au fost avariate. Un ac
cident care putea fi evitat dacă D.C. 
se asigura înainte de depășire.

Copiii și circulația
Două Inițiative, în două județe ve

cine — Buzău și Vrancea — amîn- 
două întreprinse în același scop : 
educația rutieră a copiilor. La gră
dinița nr. 5 cu program prelungit din 
municipiul Buzău a luat ființă cea 
mai tinără patrulă de circulație din 
țară. Cei ÎO prichindei care formează 
patrula au fost echipați cu centuri, 
diagonale, mînecuțe albe și minipa- 
lete, exercitînd în această „ținută" 
supravegherea și dirijarea colegilor 

matografiei sovietice, 
film care și-a propus 
să vorbească simplu și 
firesc despre respon
sabilitate socială și 
despre îndatoririle mo
rale ale omului față 
de semenii săi. Acto
rul amintit a fost în
conjurat de o distri
buție prestigioasă : 
Tamara Makarova, re
gizorul însuși și o ti- 
nără debutantă, Liuba 
Polekina, de fapt pro
tagonista acestui film 
(inspirat de piesa dra
maturgului A. Volo
din „în căutarea ma
mei"). Al doilea film 
din acest domeniu 
este „Ana și coman
dorul", în regia lui 
Evgheni Hriniuk, o 
poveste sensibilă, cu 
mult adevăr omenesc, 
despre dragoste și spe
ranță, despre forța o- 
mului de a depăși mo
mentele critice ale e- 
xistenței. Printre in- 
terpreții acestei peli
cule — alcătuită, în 
mare parte, din sec
vențe retrospective — 
mai sînt Alisa Frein- 
dlih, intr-un rol fru
mos interiorizat, și 
Vasili Lanovoi.

întîlnim și alte mo
mente de interes în 
cadrul zilelor filmului 
sovietic. Dacă trama 
din „Rapsodie nordi
că" (regia : Eduard A- 
balov-Abolian) s-a do
vedit mai convențio
nală, în schimb fil
mul atrage prin docu
mentele inedite de fol
clor oferite, reprezen- 
tînd frumoase dan
suri, cîntece și obice
iuri dintr-o regiune 
pitorească, de dincolo 
de Cercul Polar, reți- 
nînd atenția și prin 
elementele de comic 
burlesc. în filmul co
regrafic realizat după 
„Anna Karenina", ci
nematograful a deve
nit muzică și balet de 
înaltă clasă, cu sigure 
„punți" către specta
tori : libretul, în per
fectă consonanță cu 
destinul zbuciumat ăl 
eroinei lui Lev Tol
stoi, și volutele unei 
mari dansatoare, nu
mită Maia Plisețkaia.

Și anul acesta „zile
le filmului sovietic" 
au conținut multe sec
vențe remarcabile de 
artă, străbătute de un 
puțernic suflu uma
nist.
Călin CALIMAN

semnala ploi în vestul țării, în rest 
ploi slabe izolate. Vîntul va sufla slab 
pînă la potrivit. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse între minus 2 și 
plus 8 grade, iar maximele între 5 și 
15 grade. Dimineața și seara pe alocuri 
se va produce ceață. în București : Ce
rul va fi temporar noros, favorabil 
ploii slabe. Vînt moderat. Temperatu
ra ușor variabilă.

lor, în timpul deplasării acestora în... 
parcul de circulație special amenajat 
în curtea grădiniței, cu indicatoare și 
marcaje ca pe străzi și intersecții. Nu 
lipsesc nici... contravenienta. Micuții 
automobiliști (cu mașinuțe proprii 
sau de la grădiniță) care nu acordă 
prioritate pietonilor aflați pe trece
rea marcată sînt admonestați pe loc, 
fapt care atestă că ei înțeleg mai 
bine decît unii adulți că circulația 
nu este o joacă.

Comitetul județean U.T.C., inspec
toratul școlar județean, consiliul ju
dețean al organizației pionierilor, în
treprinderea cinematografică și orga
nele de miliție au organizat în jude
țul Vrancea proiectarea de filme do
cumentare . pe teme de circulație 
pentru elevi. Pe baza unui grafic, 
întocmit pe zile și comune, pînă la 
sfîrșitul lunii noiembrie vor fi vizio
nate de școlarii vrînceni cite două 
filme documentare de circulație și un 
film artistic. Proiecțiile sînt preceda
te de scurte expuneri despre princi
palele cauze ale accidentelor cărora 
le cad victime copiii, precum și de 
sfaturi practice privind circulația în 
siguranță a celor mici.

Inspectoratul General al Miliției 
recomandă formațiunilor sale de cir
culație din întreaga țară preluarea 
și aplicarea acestor inițiative, pre
cum și organizarea unor acțiuni si
milare pentru popularizarea regulilor 
de circulație și de educarea copiilor 
în spiritul respectării acestora.

Din nou despre alcoolul 
la volan

într-una din edițiile precedente ale 
buletinului rutier s-a subliniat peri
colul deosebit de grav pe care-1 pre
zintă pentru siguranța circulației 
conducerea autovehiculelor de către 
persoane aflate sub influența băutu
rilor alcoolice. Cu toate că orice con
ducător auto cunoaște această pri
mejdie atît pentru propria viață, cit 
și a celorlalți participanți la traficul 
rutier, aproape că nu există zi în 
care agenții de circulație să nu de
pisteze cazuri de conducere sub in
fluența alcoolului. împotriva șoferilor 
se iau pe loc măsurile prevăzute de 
lege : suspendarea pe timp limitat a 
dreptului de a conduce autovehicule 
și amendă între 1 000 și 2 500 lei.

Descoperirea conducătorilor suiți la 
volan sub influența alcoolului și in
terdicția ce li se aplică de a-și conti
nua drumul in această stare con
stituie un act absolut necesar de 
întărire a siguranței circulației și de 
prevenirea accidentelor care, în ca
zul în care sînt generate de cei care 
conduc sub influența alcoolului, se 
soldează cu urmări de două ori mai 
grave decît cele produse din alte 
cauze. Din păcate, nu toate persoa
nele care se încumetă, inconștient, 
să conducă in timp ce se află sub 
influenta alcoolului pot fi depistate

Cronica zilei Primiri la C. C. al P. C. R.
Cu prilejul celei de-a 58-a ani

versări a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie, ambasadorul Uniunii 
Sovietice la București, V. I. Drozden
ko, a rostit vineri seara o cuvîntarc 
la posturile noastre de radio și tele
viziune.

★
în cursul zilei de vineri, șefii mi

siunilor diplomatice ai țărilor arabe 
acreditați la București au făcut, la 
invitația conducerii Ministerului A- 
facerilor Externe, o vizită în județul 
Dîmbovița.

*
Vineri după-amiază a sosit în -Ca

pitală prof. R. Obson, șeful Departa
mentului de știința solului de la Uni
versitatea din Nebraska — S.U.A. 
Oaspetele va avea convorbiri cu spe
cialiști de la Institutul de cercetări 
pentru cereale și plante tehnice de la 
Fundulea, privind experiențele inter
naționale axate pe studiul adaptabi
lității soiurilor de grîu de toamnă la 
diferite condiții ecologice, experiențe 
la care participă 30 de țări și se fac 
în cooperare cu Organizația Națiuni
lor Unite pentru Agricultură și Ali
mentație (F.A.O.).

★
în cadrul ședinței Comitetului exe

cutiv al Institutului Internațional de 
Teatru — I.T.I., care a avut loc recent 
la Paris, artistul poporului Radu Be- 
ligan, directorul Teatrului Național 
„I. L. Caragiale", a fost reales, pentru 
a treia oară consecutiv, președinte al 
acestui important organism interna
țional.

(Agerpres)
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LA TRAGEREA DIN 7 NOIEMBRIE 
1975

EXTRAGEREA I : 84 88 77 8 86 
14 31 55 58

EXTRAGEREA a Il-a : 6 25 54 70
28 23 56 49 12

FOND GENERAL DE CIȘTIGURI: 
732 356 lei din care 25 669 lei report

PROGRAMUL I

11,00 O viață pentru o idee : Nico- 
lae Coculescu.

11.30 Eroi îndrăgiți de copii.
12,00 Telecinemateca.
13.40 Muzică populară.
13.50 România viitorului. Orașele 

de mîine.
14,25 Telex.
14.30 Preferințele dv. muzicale sînt 

și preferințele noastre.
15.20 Magazin sportiv. • Handbal 

masculin : R.F.G. — România. 
Rezumat primit de la Eppel
heim. o Fotbal : Ujpest Bu
dapesta — Benfica Lisabona 
(meci retur în Cupa campion 
nilor europeni). S.elecțiphi 
înregistrate de la Budapesta.

16.35 Vîrstele<* peliculei.
17.40 Club T.
18.35 Caleidoscop cultural-artistic.
18,55 Iubit partid conducător. Emi

siune de versuri și cîntece 
revoluționare dedicate patriei 
și partidului.

19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Teleenciclopedia.
20.50 Film serial : Mannix.
21.40 24 de ore • Săptămîna spor

tivă.
22,00 întîlnirea de la ora 10... Ma

gazin muzical-distractiv.

la timp pentru a fi date jos de la 
volan, inainte de a se produce un 
eveniment nedorit. Se impune ca toți 
factorii de răspundere din autobaze 
și garaje să nu permită sub nici o 
formă plecarea în cursă a unui șofer 
sub influența alcoolului. Este nevoie 
să se întărească spiritul de răspun
dere și disciplină, printr-un control 
permanent și sistematic efectuat nu 
numai la plecare, ci și la înapoierea 
din cursă. De asemenea, o mare răs
pundere morală o poartă și cei aflați 
în anturajul conducătorilor auto, care 
nu numai că nu-i împiedică pe 
aceștia să bea, dar îi mai și încu
rajează. Un rol deosebit îl au mem
brii familiei șoferului, prietenii și cu- 
noscuții acestuia, fiecare dintre noi. 
Atunci cind cineva constată că un 
șofer aflat la drum s-a oprit spre a 
se „cinsti" undeva sau urcă amețit 
la volan, trebuie să intervină cu 
promptitudine și fermitate, pînă nu 
e prea tîrziu.

(Urmare din pag. I)
5. Iar ca să putem vinde în condiții 
civilizate toată marfa pe care o avem 
ne-ar trebui cel puțin 10 oameni. 
Zilnic îi solicit tovarășului director 
vînzători și zilnic mă aleg cu... pro
misiuni.

Aceeași lipsă — de vînzători — se 
simte și la unitatea I.L.F. Cu deose
birea că aici se adaugă alta, mai gra
vă : lipsa de răspundere. Cum altfel 
s-ar putea califica faptul că autoca
mionul 22-B-5984 (I.T.A.C. — Auto
baza 6 Puișor), încărcat cu ceapă, a 
sosit de la Alexandria miercuri sea
ra, in jurul orei 21, și a fost descărcat 
de-abia a doua zi dimineața la ora 
9 ? Ceea ce demonstrează că buna 
gospodărire a fondului de marfă, pre
luarea și comercializarea lui ritmică, 
asigurarea unui număr corespunzător 
de vînzători și puncte de desfacere — 
deci asigurarea unei condiții optime 
desfășurării unui comerț civilizat — 
sînt sarcini de natură organizatorică, 
ce trebuie să stea permanent în aten
ția conducerilor întreprinderilor co
merciale.

...In marele magazin HALA UNIRII, 
abundența de produse a impus și ci
teva măsuri organizatorice de bună 
gospodărire : raionul de mezeluri, 
brînzeturi și produse gospodina a fost 
despărțit în tot atitea raioane specia
lizate ; s-a amenajat un nou raion 
specializat exclusiv în produse de co
fetărie și patiserie ; raionul de meze
luri, care desface zilnic cel puțin 30 
de sortimente (înainte se vindeau cel 
mult 10), a fost suplimentat cu încă 
o vitrină frigorifică, iar numărul vîn- 
zătorilor a fost mărit cu doi ; pentru 
completarea sortimente’or oferite la 
vînzare s-au stabilit contacte directe 
cu unii furnizori etc.

...Cartierul Balta Albă. Trecem prin 
piețele Miniș, Titan, „Ion Șulea", prin

Tovarășul Iosif Banc, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului Central de Con
trol Muncitoresc al Activității Eco
nomice și Sociale, a primit, vineri, 
delegația de activiști ai Partidului 
Comunist Chinez, condusă de tovară
șul Cian Pin-hua, membru al C.C. al 
P.C. Chinez, al doilea secretar al Co
mitetului provincial Hunan al P.C. 
Chinez, prim-vicepreședinte al Comi
tetului Revoluționar al provinciei 
Hunan, care, la invitația C.C. al 
P.C.R., face o vizită pentru schimb 
de experiență în țara noastră.

Cu acest prilej, tovarășul Cian 
Pin-hua a rugat să se transmită to
varășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socialis
te România, cele mai călduroase sa
lutări din partea tovarășului Mao

★

Vineri la amiază, .tovarășul Ștefan 
Andrei, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., s-a întîlnit la sediul 
C.C. al P.C.R. cu tovarășii Ignacio 
Gallego, membru al Comitetului E- 
xecutiv al C.C. al P.C. din Spania, și

Carnet cultural
„FIII SATULUI 

DIN NOU ACASĂ"
Șirul manifestărilor cultural- 

educative cuprinse sub generi
cul „Fiii satului din nou acasă" 
continuă să se desfășoare în tot 
mai multe localități ale județu
lui Sălaj. Asemenea manifestări 
au avut loc în satele Marca, Sîn- 
mihaiul Almașului, Nușfalău, 
Chechiș, Meseșenii de Sus, Poia
na Blenchii. La Rus, localitate 
care și-a sărbătorit 650 de ani 
de existență atestată documen
tar, manifestarea a avut un ca
racter deosebit. Comunicările 
prezentate de profesori, inter
vențiile altor vorbitori „întorși 
la vatră" au evidențiat transfor
mările economice și sociale ce au 
loc în anii socialismului pe a- 
ceste meleaguri, ca și în în
treaga țară. Montajul literar- 
muzical prezentat în încheiere 
a adus pe scenă spectacolul unei 
vechi tradiții : nunta. (Gheor- 
ghe Rusu).

„LA IZVORUL FERMECAT"
Comuna Băbeni, județul Vîl- 

cea, a găzduit cea de-a III-a 
ediție a festivalului cultural-ar
tistic „La izvorul fermecat". 
Programul acestei manifestări, 
dedicată artei culte de inspira
ție populară, a cuprins. între al
tele, o reuniune a cercului lite
rar „Casa de sub pădure", cu 
participarea poetului Dragoș 
Vrinceanu și a scriitorului ita
lian Eugenio Montai®, un coloc
viu pe tema „Fantasticul în crea
ția populară și în arta cultă", un 
spectacol susținut de formații 
artistice locale etc. (Ion Stanciu).

„CHIPUL FEMEII 
ÎN LITERATURĂ"

în cadrul manifestărilor orga
nizate cu prilejul Anului inter
național al femeii, la biblioteca 
județeană din Vaslui a fost inau
gurată expoziția cu tema „Chipul 
femeii în literatură". Sînt expu
se sute de lucrări de proză, poe
zie, teatru etc. din literatura 
românească și universală, ilus- 
trînd prezența femeii în litera
tură, ca personaj și, de aseme

SPORT e SPORT • SPORT • SPORT • SPORT e SPORT ® SPORT ® SPORT
SCRIMA

în sala Floreasca II din Capitală 
s-au desfășurat ieri întrecerile probei 
feminine de floretă din cadrul „Cu
pei României". Victoria a revenit 
Anei Pascu (Steaua), care, după un 
meci de baraj, a întrecut-o cu 5—4 
pe Aurora Crișu (Dinamo).

AUTOMOBILISM
Azi, la Istanbul, se dă startul in 

cea de-a X-a ediție a „Raliului bal
canic". Traseul — măsurînd peste 
1 000 de kilometri — are 27 de etape 
(cu 14 probe speciale) . La cursă 
vor participa și cinci echipaje româ
nești : două cu „Dacia 1 300“ (I. Dră- 

complexele comerciale A 7, A 9, A 12 
și A 14. Pretutindeni unitățile de des
facere — de produse alimentare și 
nealimentare oferă la vînzare un sor
timent larg de mărfuri de cerere cu
rentă și de sezon.

— La principalele produse alimen
tare aprovizionarea decurge normal, 
unitatea noastră avînd constituit deja 
și stocul de rezervă pentru iarnă — 
ne spunea Stela Ionescu, șefa com
plexului A 9. Zahărul și uleiul îl vin

__ PIAȚA E BU N Ă
dem fără nici o programare, găsin- 
du-se în permanență cantitățile soli
citate de cumpărători.

Constatările noastre din cartierul 
Balta Albă — confirmînd sesizările 
făcute de mai multi cumpărători în- 
tîlniti în piețe și magazine — au 
scos la iveală însă și unele defi
ciențe' de aprovizionare. Bunăoară, la 
complexul A 14, unității de piine 
i s-au livrat în ultima perioadă doar 
cite 3—4 sortimente pe zi și 10—15 
sortimente de specialități de panifi
cație (în cantități insuficiențe) din
tr-un total de 55 de sortimente exis
tente în nomenclatorul de fabricație 
al întreprinderii furnizoare „Titan". 
La raionul de preparate de carne, 
atît ieri cit și în zilele anterioare se 
livraseră doar cite 8—10 sortimente 
din cele 61 prevăzute în nomencla
tor, cantitățile primite reprezentînd 
doar 20—25 la sută din necesarul co
mandat de magazin. La raionul de 
carne, dacă in urmă cu trei săptămini 

Tzedun, președintele Comitetului 
Central al Partidului Comunist Chi
nez, și a celorlalți tovarăși din con
ducerea de partid și de stat chineză.

Mulțumind, tovarășul Iosif Banc a 
rugat pe conducătorul delegației chi
neze să transmită, din partea condu
cerii de partid și de stat română, a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu per
sonal, salutări cordiale tovarășului 
Mao Tzedun și celorlalți tovarăși din 
conducerea de partid și de stat 
chineză.

La întrevedere, care s-a desfășurat 
intr-o atmosferă tovărășească, de 
caldă prietenie, au participat : Dumi
tru Turcuș, adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R., și Lucian Drăguț, 
vicepreședinte al Consiliului Central 
de Control Muncitoresc al Activității 
Economice și Sociale.

A fost de față Li Tin-ciuan, amba
sadorul R.P. Chineze la București.

★

Daniel Vega,' membru al C.C. și al 
Secretariatului P.C. din Spania.

A participat tovarășa Ghizela Vass, 
membru al C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej au fost abordate 
aspecte ale relațiilor de prietenie și 
colaborare frățească existente între 
cele două partide.

nea, ca realizator de creație li
terară. (Crăciun Lăluci).

TEATRUL POPULAR 
ÎN STAGIUNE 
PERMANENTĂ

Răspunzind unor cerințe mai 
vechi ale marelui public, actuala 
stagiune a Teatrului popular din 
Tulcea va fi permanentă. Re
pertoriul cunoaște și el o îm
bucurătoare diversificare : două 
piese in reluare („Nota zero la 
purtare" și „Soare răsare, soare 
apune"), două piese în premieră 
(„Rică Eremia" de Paul Everac 
și „O femeie ca multe altele" de 
Lucia Demetrius), precum și o 
piesă lucrată pe plan local („Co
moara" de Aurel Ifrim). Prin a- 
ceasta, tînăra ipstituție tulceana 
își propune să răspundă mai 
bine preferințelor publicului, a- 
sigurînd, totodată, largi posibili
tăți de afirmare a inimoșilor 
creatori și artiști amatori locali. 
(Vasile Nicolae).

DIAPOZITIVE
PENTRU PROPAGANDIȘTI

Recent, la Galați, Cabinetul 
județean de științe sociale a rea
lizat și pus la dispoziția cabine
telor de științe sociale din între
prinderi, instituții, școli, de la 
sate, două seturi de diapozitive 
intitulate : „Dezvoltarea județu
lui Galați în anii socialismului" 
și „Dezvoltarea economică și so
cială a județului Galați în cin
cinalul 1976-^1980, în lumina Di 
rectivelor Congresului al XI-lea 
al P.C.R.". (Dan Plăeșu).

INIȚIATIVE MUZEALE
La muzeul „Unirii" din Alba 

Iulia a fost constituit „Cercul 
prietenilor muzeului", alcătuit 
din elevi de la școlile și lice
ele din localitate. Prietenii 
muzeului „Unirii" și-au propus 
să desfășoare aici activitate ști
ințifică de cercetare, să contri
buie la restaurarea unor vesti
gii, iar în timpul liber să de
vină ghizi pentru grupurile de 
vizitatori ai acestei importante 
unități muzeistice. (Ștefan DI- 
nică).

goi — D. Gologan) și trei cu R. 12 
Gordini (P. Vezeanu — Șt. Ianco- 
vici, D. și C. Motoc, H. Graeff — 
D. Gîndu).

ȘAH
Șahistul Aurel Anton, inginer la 

întreprinderea de aparate electrice 
de măsurat din Timișoara, a primit 
confirmarea victoriei sale asupra po
lonezului Jan Videra, în ultima par
tidă a campionatului european de șah 
prin corespondență. în acest fel, șa
histul timișorean a intrat în posesia 
titlului european de șah prin cores
pondență, ediția a 9-a.

se primiseră într-o singură zi (18 
octombrie) 1 950 kg carne în 9 sorti
mente, in zilele următoare — și mai 
ales în ultima perioadă — cantitățile 
au scăzut substanțial, în ziua de 4 no
iembrie primindu-se numai 483 kg 
carne în 3 sortimente.

Desigur, faptul că magazinele spe
cializate in vînzarea preparatelor de 
carne oferă zilnic o cantitate sufici
entă și bine diversificată de produse 
(cum am constatat la D.I.A., din Pia

ța Ianculul, la complexul „Miniș" și 
la altele) este lăudabil. Cetățenii însă 
doresc, pe bună dreptate, ca sortimen
tul minim, de consum curent, să-1 
poată găsi în cantități suficiente și în 
magazinele alimentare generale. De 
aceea, așa cum indica secretarul ge
neral ai partidului, întreprinderile 
producătoare trebuie să aplice mai 
hotărît măsurile cuvenite pentru a 
folosi la maximum capacitățile de 
care dispun și a satisface in condiții 
superioare cerințele populației.

...Zona Floreasca-Dorobanti. Pînă 
la luarea măsurilor indicate de con
ducerea de partid, cartierul Floreasca 
era mai slab aprovizionat cu produse 
alimentare decît zona pieței Doro
banți. Raidul de ieri și alaltăieri ne-a 
convins că măsurile și-au atins și aici 
scopul, că se face acum o repartiție 
judicioasă a mărfurilor și că pe fon
dul îmbunătățirii generale a aprovi
zionării s-au șters și diferențele din
tre cele două cartiere învecinate. Uni

Orașul florilor
Situat in vestul Un

gariei. Zala este unul 
dintre județele mici 
ale țării. Veacuri 
de-a rîndul plaiurile 
sale pitorești au fost 
locuite de oameni o- 
ropsiti. care trudeau 
din zori și Dină în 
noapte pe moșiile gro
filor. Condițiile grele 
de viată de odinioară 
ale locuitorilor acestor 
meleaguri sint fidel 
oglindite de cele 40 de 
construcții înmănun
cheate în Muzeul sa
tului de la Gocsej...

împreună cu alți co
respondenți acreditați 
la Budapesta am cu
treierat de curînd a- 
cest iudet. care se în
tinde De o suprafață 
de 3 300 knw și are 
270 000 de locuitori. 
Pretutindeni se văd 
case noi, arătoase, 
școli și magazine mo
derne. cămine cultu
rale. dispensare — lu
cruri care reflectă 
noile condiții de trai, 
civilizate, din anii so
cialismului.

Am făcut un popas 
la Zalaegerszeg. reșe
dința județului, oraș 
vechi, care. în mo
mentul eliberării Un
gariei de sub jugul 
fascist, avea doar 
13 500 de locuitori. 
L-am ascultat cu inte
res pe Tibor Lopper, 
vicepreședintele sfatu
lui popular județean, 
care ne-a înfățișat pe 
larg succesele do-

„Dacia" și „Roman" 
pe șoselele Cehoslovaciei
Pe magistralele ru

tiere ale Cehoslova
ciei, ca și pe marile ei 
șantiere, pot fi întîl
nite tot mai multe 
mijloace de transport 
auto ce poartă emble
me ale uzinelor con
structoare de mașini 
din România. Este o 
realitate care se în
scrie în contextul ge
neral al cooperării 
economice și a schim
burilor comerciale tot 
mai ample dintre cele 
două țări socialiste și 
prietene. Faptul că a- 
ceste produse ale 
muncii constructori
lor noștri de mașini 
sînt solicitate intr-o 
țară cu o industrie a- 

. yanșată cum este 
Cehoslovacia. unde 
producția de automo
bile se apropie de res
pectabila virstă cente
nară, vorbește de la 
sine despre nivelul 
atins în acest do
meniu de gindirea teh
nică românească, des
pre aprecierile da care 
se bucură peste ho
tare autoturismul, au
tocamionul, autotu
rismul de teren, ce
lelalte mijloace auto 
purtînd marca uzine
lor noastre. în pre
zent, cifra globală a 
mijloacelor de trans
port auto de produc
ție românească achizi
ționate în Cehoslova
cia se Apropie de 33 000.

Numai numărul au

bîndite în anii pu
terii populare în ju
deț. Referindu-se la 
amploarea dezvoltă
rii orașului, vorbi
torul a arătat că 
în trecut activitatea 
economică a acestuia 
gravita doar în jurul 
cîtorva ateliere lipsite 
de însemnătate. Astăzi, 
dună o dezvoltare ra
pidă. în Das cu pro
gresul întregii țări, el

CORESPONDENTA 
DIN BUDAPESTA

n devenit un adevărat 
centru industrial. Pe 
terenuri unde odinioa
ră nu se afla nici 
o construcție, există 
acum o puternică zonă 
industrială. Aici func
ționează o rafinărie 
de petrol, o fabrică 
de mobilă (care a- 
sigură 20 la sută din 
producția de mobilă a 
tării), o fabrică de 
confecții (care de 
peste un deceniu este 
fruntașă pe tară), o 
întreprindere de pro
duse lactate, o uzină 
de aparate optice, o 
fabrică de produse 
cosmetice și multe 
alte unităti economice 
— in care se realizea
ză. în ansamblu, o 
producție industrială 
anuală de aproape 10 
miliarde forinți. Multe 
din produsele fabrica

toturismelor „Dacia 
1 300“ se ridică la 
15 000 ; alte 3 000 au 
făcut obiectul unor 
contracte la recenta 
ediție a Tîrgului de la 
Brno și solicitările sînt 
în creștere. Cele 12 sta
ții de „Service Dacia", 
precum și centrele de 
aprovizionare cu piese 
de schimb repartizate 
uniform pe teritoriul 
Cehoslovaciei inter
vin prompt pentru a

CORESPONDENȚA 
DIN PRAGA

veni în întîmpinarea 
cerințelor, clienților.

La rîndul lui, auto-' 
camionul «ROMAN" 
de 8 tone s-a integrat 
în peisajul cotidian al 
șantierelor cehoslova
ce, fiind folosit in
tens la transpor
turile grele. Celor 
2 000 de mașini de a- 
cest tip livrate pînă 
acum li se vor adău
ga, anul viitor, încă 
1 000, cu posibilități de 
livrare și a tipurilor 
mai noi — de 10, 12 și 
17 tone.

în dotarea unităților 
agricole și exploatări
lor forestiere ceho
slovace se află 13 000 
autoturisme de teren 
M-461 ; de asemenea, 
s-au Încheiat probele 
de laborator și în cîmp 
a binecunoscutului tip

TENIS
în optimile de finală ale turneului 

internațional de tenis de la Stock
holm, Ilie Năstase l-a învins cu 6—2, 
7—6 pe V. Pecci (Paraguai), în timp 
ce americanul Jimmy Connors l-a eli
minat cu 6—4, 6—2 pe olandezul Tom 
Okker.

BASCHET
Echipa feminină de baschet a ora

șului București a întrecut cu scorul 
de 61—57 (26—31) selecționata Buda
pestei, în ziua a treia a competiției 
pentru Marele premiu al orașului 
Praga. Alte rezultate : Moscova — 

tătile de legume-fructe sînt acum 
bine aprovizionate cu toate produsele 
de sezon. La toate unitățile alimen
tare din cele două cartiere se găsesc 
zahăr și ulei în cantități îndestulă
toare. Unitățile și raioanele de carne 
din cele două cartiere aveau în zilele 
raidului nostru cantități suficiente de 
carne de porc, vacă și pasăre.

— Produse sînt, vede oricine — ne 
spunea gospodina Angela Pavelescu 
— dar cred că putem avea pretenția 

și la un nivel mai bun al servirii, la 
o distribuire mai rațională a mărfuri
lor pe cartiere și magazine. De ce să 
colinzi, bunăoară, șapte unități pentru 
un borcan cu pastă de tomate ? Sau 
peste tot găsești două-trei feluri de 
detergenți, dar Perlan albastru, cu 
care ne-am obișnuit, găsești rar. Sau 
de ce trebuie să mergem pînă la ma
gazinul din Floreasca nr. 112 să cum
părăm cartofi frumoși, iar celei aite 
unităti vînd cartofii nesortați ?

La mezelăria din Piața Doro
banți am asistat ieri la următorul 
dialog dintre o cumpărătoare și ges
tionarul unității :

— De ce nu mai vindeți unt și 
brînză la acest magazin, iar la raio
nul „Gospodina" nu vindeți nimic ? 
Ca să colindăm pe la alte uni
tăti și să pierdem timpul ?

Gestionarul Dumitru Angheluș, 
explică :

— Aveți dreptate, unitatea noastră 
avea vad bun de ani de zile. Era 

te la Zalaegerszeg sînt 
destinate exportului.

E plăcut să străbați 
astăzi străzile acestui 
oraș, să privești clădi
rile moderne, oamenii 
și forfota lor. Orașul 
adăpostește acum a- 
proape 50 000 de lo
cuitori : cea mai mare 
parte a vechilor locu
ințe au fost demolate, 
iar în locul lor s-au 
înălțat blocuri sau vile 
înconjurate cu flori. 
De altfel, cu excepția 
zilelor de iarnă, flori
le cot fi întîlnite pre
tutindeni. la flecare 
pas. ceea ce a făcut ca 
în unele ghiduri turis
tice localitatea să fie 
denumită — pe merit 
— „Orașul florilor".

Este caracteristic 
pentru avîntul ce l-a 
cunoscut această așe
zare faptul — relatat 
de primul secretar 
al comitetului orășe
nesc de partid — că 
Zalaegerszeg are în 
prezent în școlile sale 
de diferite grade mai 
multi cursanti decît 
întreaga populație a 
orașului de dinainte 
de eliberare.

Metamorfozele în
noitoare din județul 
Zala sînt încă o măr
turie a vocației crea
toare și voinței de 
progres a oamenilor 
muncii din Ungaria 
prietenă.

Aurel POP

ARO-240. Revista de 
specialitate, „Auto- 
mobil", încheia astfel 
amplul articol ilus
trat consacrat noului 
produs al industriei 
de automobile româ
nești : „Prin caracte
risticile sale, ARO-240 
va contribui substan
țial la îmbunătățirea 
condițiilor transpor
tului de persoane și 
mărfurilor de volum 
mic, mai ales pe 
drumurile neasfaltate. 
...Importul autoturis
mului de teren ARO- 
240 va reprezenta un 
pas însemnat pentru 
completarea parcului 
nostru cu autovehicu
le universale". în acest 

’compartiment al trans
portului . cehoslovac 
dau satisfacție, făcirid 
cinste colectivului u- 
zinelor „Autobuzul" 
din București și cele 
2 500 de autoutilitare.

Exportul crescînd de 
mijloace de transport 
auto românești în 
Cehoslovacia repre
zintă o bună carte de 
vizită pentru con
structorii de mașini 
din Pitești și Brașov, 
pentru cei din Bucu
rești și Cîmpuiung- 
Muscel, ale căror efor
turi aduc o contribu
ție activă la amplifi
carea colaborării și 
cooperării economice a 
țării noastre cu Ce
hoslovacia prietenă.

C. PRISACARU

Varșovia 92—67 (51—36) ; Praga A — 
Praga B 77—54 (39—27).

VOLEI
Echipele de volei ale clubului Di

namo București s-au calificat pentru 
semifinalele „Dinamoviadei" ce sc 
desfășoară în aceste zile la Sofia. 
Iată rezultatele din ultima zi a 
preliminariilor. Masculin : Dinamo 
București — Gwardia Varșovia 3—1 ; 
Levski Spartak — Dozsa Budapesta 
3—0 ; Ruda Hvezda Praga — Dyna
mo Berlin 3—0. Feminin : Dinamo 
București — Ruda Hvezda Praga 
3—0 ; Dinamo Moscova — Dozsa Bu
dapesta 3—0 ; Levski Spartak — Dy
namo Berlin 3—0.

profilată pe mezeluri-brînzeturi, lac
tate, iar în ultimii ani și pe carne 
preambalată și produse „Gospodina". 
Acum, nu știu de ce, conducerea în
treprinderii noastre a hotărît să re
nunțăm la vînzarea acestor produse. 
Or, alt magazin „Gospodina" în apro
piere nu există și nici unitate în care 
să se desfacă cașcaval sau brînze- 
turi. Ca rezultat, vînzarea a scăzut 
la mai puțin de jumătate.

E vorba deci de o reprofilare ne
fericită, spre necazul cumpărători
lor și paguba comerțului 1

...O bună aprovizionare cu articole 
de sezon se face simțită mai în toa
te magazinele de textile și încălță
minte. Raioanele magazinului „Sora" 
de ia Gara de Nord, de exemplu, 
oferă o gamă bogată de tricotaje 
călduroase pentru iarnă, un sorti
ment variat de țesături specifice 
acestui sezon (molton, finet, sibir, 
barchet). „Se simte un reviriment în 
aprovizionarea de către depozit, ne 
spunea Constantin Toma, lucrător in 
acest magazin. Vin mașinile cu mar
fă de cite trei ori pe zi, uneori chiar 
și duminica, ceea ce în trecut nu se 
prea întîmpla". La magazinul de în
călțăminte nr. 7, de pe Calea Grivi- 
ței 163, lipsea doar... ploaia. De ce ? 
„Pentru că (ne spunea Ion Olteanu, 
șeful unității) lumea nu se decide să 
cumpere cizme. Avem circa 20 de 
modele de cizmulițe pentru femei, ca 
să nu mai vorbesc de alte zeci de 
modele de încălțăminte de sezon". 
O aprovizionare bună există, de alt
fel, în aceste zile în aproape toate 
magazinele de produse industriale.

Gh. GRAURE, M. IONESCU, 
FI. C3OBANESCU, R. ȘER- 
BAN, T. ANDREI, Al. PLA- 
IEȘU
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SESIUNEA ADUNĂRII GENERALE A O. N. U. Sărbătorirea zilei de 7 Noiembrie în U.R.S.S,

O cerință generală: adoptarea român al turismului Parada militară și demonstrația
DE PRETUTINDENI

unor măsuri efective
de dezarmare

NAȚIUNILE UNITE 7 — Cores
pondentul nostru transmite : în Co
mitetul pentru problemele politice și 
de securitate al Adunării Generale 
continuă dezbaterile în legătură cu 
problematica dezarmării, cu un accent 
prioritar asupra dezarmării nucleare. 
Majoritatea vorbitorilor au exprimat 
dezamăgirile guvernelor lor față de 
imobilismul negocierilor 
re de la Geneva, față 
progrese spre realizarea 
efective de dezarmare, 
cursei înarmărilor și 
goanei înarmărilor nucleare.

Reprezentantul Canadei s-a pro
nunțat pentru încetarea tuturor expe
riențelor cu armele nucleare și pen
tru respectarea Tratatului de neproli
ferare a armelor nucleare, care sta
bilește obligații atit pentru statei? 
neposesoare de arme nucleare, cit și 
pentru puterile nucleare, între care 
obligația acestora din urmă de a a- 
dopta măsuri practice de dezarmare 
nucleară. El a chemat la adoptarea 
de măsuri pentru reducerea arsenale
lor nucleare și transpunerea în viață 
a obligațiilor asumate de statele care 
posedă asemenea arme prin Tratatul 
de neproliferare.

Reprezentantul Bulgariei a insistat 
asupra necesității încheierii unui tra
tat privind interzicerea fabricării și 
perfecționării unor noi tipuri de arme 
de distrugere în masă. De asemenea, 
vorbitorul, subliniind consecințele e- 
conomice și sociale ale cursei înarmă
rilor și efectele sale extrem de dău
nătoare asupra păcii și securității lu
mii, a arătat că înarmările afectează 
intr-un grad din ce în ce mai mare 
interesele țărilor în curs de dezvol
tare lipsite de resurse naturale și că 
fără adoptarea unor măsuri reale de 
dezarmare va fi extrem de greu să se 
transpună în viață hotăririle celei 
de-a VII-a sesiuni extraordinare a 
Adunării Generale a O.N.U. consa
crate problemelor dezvoltării și coo
perării economice internaționale.

Delegatul Somaliei, calificind ac
țiunile tinzînd la crearea de zone de
nuclearizate drept una dintre cele 
mai salutare evoluții ale eforturilor 
spre determinarea trecerii la dezar
marea nucleară, a declarat că acestea 
reflectă dorința statelor mici și mij
locii de a asigura condiții propice 
pentru ducerea la îndeplinire a pla
nurilor lor de dezvoltare națională și 
de a elimina din bugetele lor povara 
cheltuielilor militare, de a eradica in 
regiunile respective pericolul unui 
război nuclear.

Reprezentantul statului Mauritius, 
referindu-se la faptul că în cadrul 
negocierilor de dezarmare de la Ge
neva nu este abordată problema dez
armării generale și totale și că cele 
mai importante probleme ale dezar
mării au fost scoase din agenda Co
mitetului de dezarmare, a declarat că

de dezarma- 
de lipsa de 
unor măsuri 

escaladarea 
în special a

țara sa se pronunță pentru convoca
rea unei sesiuni extraordinare a A- 
dunării Generale a O.N.U. care să 
dezbată problematica dezarmării, și 
în special a dezarmării nucleare.

Reprezentantul Olandei a cerut ță
rilor nucleare să-și respecte angaja
mentele asumate prin Tratatul de 
neproliferare față de țările care nu 
posedă arme atomice. De asemenea, 
el a cerut statelor posesoare de arme 
nucleare să respecte cu strictețe sta
tutul zonelor denuclearizate și să-și 
asume obligația de a nu amenința cu 
armele nucleare sau folosi asemenea 
arme contra unor astfel de zone.

Reprezentantul Iordaniei, abordînd 
aceeași temă, a insistat asupra adop
tării de măsuri pentru întărirea sis
temului de garanții acordate țărilor 
nenucleare de către statele care po
sedă arme de distrugere în masă prin 
Tratatul de neproliferare,, inclusiv în 
privința dreptului țărilor' nenucleare 
privind folosirea neîngrădită a ener
giei nucleare în scopuri pașnice. Vor
bitorul s-a pronunțat, de asemenea, 
în favoarea grăbirii procedurii de 
creare a unei zone denuclearizate în 
Orientul Apropiat.

Reprezentantul Ungariei a declarat 
că în condițiile existenței unor mari 
arsenale militare, inclusiv de arme 
nucleare, este imperios necesar ca 
destinderea politică să fie completată 
cu destinderea pe plan militar, pen
tru a se crea astfel în relațiile inter
naționale un climat cu adevărat să
nătos.

AMMAN 7 (Agerpres). — Regele 
Iordaniei, Hussein Ibn Talal, a primit 
pe Ion Cosma, ministrul turismului 
din România, aflat în vizită de lucru 
la Amman.

Cu acest prilej, ministrul român a 
transmis șefului statului iordanian, 
din partea președintelui Nicolae 
Ceaușescu, cele mai bune urări de 
sănătate și fericire personală, iar po
porului iordanian prieten — urări de 
pace și prosperitate.

Mulțumind călduros, regele Hus
sein Ibn Talal a adresat președinte
lui Nicolae Ceaușescu un cordial 
salut și sincere urări de fericire per
sonală, de progres și bunăstare po-

porului frate român. Evocînd cu deo
sebită plăcere întilnirile pe care le-a 
avut cu președintele României, do
cumentele semnate împreună, regele 
Hussein a exprimat convingerea că 
bunele relații româno-iordaniene sint 
un model de colaborare și cooperare 
între două state și a manifestat do
rința ca relațiile dintre Iordania și 
România să se dezvolte și să se di
versifice in continuare, ca un rezul
tat firesc al prieteniei dintre cele 
două țări și popoare.

La primire au participat ministrul 
iordanian al turismului, Ghaleb Ba
rakat, și Vasile Gindilă, ambasadorul 
român la Amman.

Reconstrucția magistralei feroviare
transvietnameze

HANOI 7 (Agerpres). — După cum 
relatează ziarul vietnamez „Nhan 
Dan“, in prezent se află în plină des
fășurare lucrările de reparații la ma
gistrala feroviară transvietnameză 
dintre orașele Hanoi și Saigon. Aceas
tă linie feroviară de importanță ma
joră a suferit în ultimele decenii 
grave deteriorări din cauza războiu
lui și a diferitelor calamități natura
le. Astfel, șinele și traversele au fost 
scoase din uz pe ample porțiuni, iar 
un mare număr de poduri, instalații 
de semnalizare și stații de pe respec
tivul traseu trebuie reconstruite. în 
perioada care a trecut de la elibe
rarea completă a Vietnamului de sud,

liniei, respectiv
Phu My — Dai 

Song Hao și Gia

patru secțiuni ale 
Hue — Da Nang, 
Lanh, Van Gia — 
Rai — Qugon, totalizînd circa 590 de 
kilometri, au fost reparate. Lungimea 
totală a traseului aflat în prezent în 
reparație este de aproximativ 1 630 de 
kilometri.

în scopul accelerării ritmului de 
execuție la acest obiectiv feroviar, pe 
care vietnamezii îl numesc „calea 
reunificării", guvernul R. D. Vietnam 
a creat o comisie specială. La reali
zarea amplului proiect au fost antre
nați aproape 70 000 de muncitori ca
lificați, tehniceini și ingineri, precum 
și un mare număr de locuitori din 
zonele învecinate cu traseul liniei.

ROMA

ROMA 7 (Agerpres). — La 6 no
iembrie se deschid Ia Roma lucrările 
celei de-a 18-a sesiuni a Conferinței 
Organizației Națiunilor Unite pentru 
Alimentație și Agricultură (F.A.O.), 
dezbaterile urmînd să se axeze asu
pra rolului pe care trebuie să-1 joace 
organizația în actuala situație alimen
tară mondială. Reprezentanții celor 
131 de țări membre vor trebui să se 
pronunțe asupra unor noi metode și 
căi de rezolvare a crizei alimentare 
mondiale, care în prezent afectează 
peste 500 de milioane de oameni.

Participanții la reuniune vor pur
ta dezbateri pe marginea unui raport 
cuprinzînd propuneri concrete în a- 
ceste probleme și care, totodată, re
comandă țărilor cel mai puțin dezvol
tate să-și sporească eforturile proprii 
pentru rezolvarea problemei alimen
tației, iar țărilor dezvoltate să acor
de, în mai mare măsură, asistenta lor 
tehnică sau financiară pentru reali
zarea acestui scop.

Conferința va adopta noul buget al 
F.A.O., avînd in vedere responsabili
tățile sporite ce-i revin pentru reali
zarea acțiunilor recomandate de Con
ferința Mondială a Alimentației. Con
ducerea organizației propune ca bu
getul pe peroada 1776—1977 să fie

oamenilor muncii din Moscova

în Comitetul pentru probleme eco
nomice al Adunării Generale conti
nuă dezbaterile asupra punctului in
titulat „Asistența în caz de catastrofe 
naturale", act umanitar care se în
scrie ca un element important în ac
tivitatea Organizației Națiunilor U- 
nit.e în vederea sprijinirii eforturilor 
statelor membre în domeniul econo
mic și social. Printre țările care au 
avut de înfruntat efectele dezastruoa
se- ale calamităților naturale se află 
și România, arăta reprezentantul țării 
noastre, Ion Goriță, în discursul ros
tit vineri în comitet. Vorbitorul a 
prezentat acțiunile desfășurate în 
România pentru diminuarea efecte
lor și recuperarea pagubelor, după 
care a subliniat preocuparea Birou
lui Organizației Națiunilor Unite 
pentru asistență în caz de catastrofă 
de a răspunde operativ și cu maxi
mum de eficiență apelurilor statelor 
cu zone sinistrate. Reprezentantul 
român a insistat ca acest organism 
să-și îndrepte cu precădere eforturile 
în direcția intensificării cercetării 
cauzelor și identificării metodelor de 
prevenire și de diminuare a efecte
lor catastrofelor naturale, iar rezul
tatele acestor cercetări 
în condiții de egalitate, 
tuturor statelor.

Convorbiri anglo-egiptene
LONDRA 7 — Corespondentul nos

tru transmite : Președintele R.A. 
Egipt, Anwar El Sadat, care între
prinde o vizită oficială în Marea 
Britanie, a avut vineri dimineață 
convorbiri cu primul ministru Ha
rold Wilson. După cum se mențio
nează în declarația dată publicității, 
la reședința premierului britanic de 
la Downing Street, convorbirile au 
prilejuit abordarea unui mare nu
măr de probleme de interes comun.

în legătură cu situația din Orien
tul Apropiat, cele două părți au su-

bliniat necesitatea soluționării paș
nice a conflictului din regiune.

Interlocutorii s-au referit, de ase
menea, la stadiul relațiilor economi
ce bilaterale, ca și la investițiile bri
tanice în Egipt. Președintele a evi
dențiat posibilitățile de participare 
a industriei britanice la realizarea 
planurilor Egiptului de reconstrucție 
și dezvoltare.

în cursul după-amiezii de vineri, 
președintele egiptean s-a întîlnit cu 
un grup de industriași britanici.

în dimineața zilei de 7 noiembrie, 
în Piața Roșie din Moscova au avut 
loc tradiționala paradă militară și 
demonstrația oamenilor muncii din 
capitala sovietică în cinstea 
de-a 58-a aniversări a Marii 
Iuții Socialiste din Octombrie.

La tribuna Mausoleului lui 
Lenin au luat loc L. I. Brejnev, 
N. V. Podgornîi, A. N. Kosîghin, alți 
conducători de partid și de stat so
vietici. în tribunele rezervate oaspe
ților din străinătate se afla și dele
gația Consiliului general A.R.L.U.S., 
condusă de tovarășul Ristache Flo- 
f-ea, membru supleant al C.C. al 
P.C.R., prim-vicepreședinte al Con
siliului popular județean Dîmbovița.

Mareșalul Uniunii Sovietice A. A. 
Greciko, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.C.U.S., ministrul apără
rii al U.R.S.S., a trecut în revis
tă batalioanele de trupe aliniate 
în Piața Roșie, după care a rostit o 
cuvîntare de la tribuna mausoleului, 
felicitînd, în numele C.C. al P.C.U.S. 
și guvernului sovietic, pe oamenii 
muncii din U.R.S.S. cu prilejul marii 
sărbători. Vorbitorul a subliniat ma
rile succese obținute de oamenii 
muncii sovietici în îndeplinirea sar
cinilor ultimului an al celui de-al 
nouălea cincinal și a relevat entu
ziasmul cu care ei întîmpină Con
gresul al XXV-lea al P.C.U.S. El s-a 
referit apoi la politica externă pro
movată de statul sovietic.

A urmat parada militară, deschisă 
de cursanții școlilor și academiilor 
militare.

în continuare, grupuri de sportivi 
au evoluat in fața tribunelor, exer
cițiile lor sugerînd aspecte ale muncii 
și înfăptuirilor popoarelor sovietice. 
Apoi, care alegorice au evocat scene 
legate de Marea Revoluție Socialistă 
din Octombrie, momente din istoria 
statului sovietic, realizări de frunte 
ale oamenilor muncii în actualul 
cincinal.

Prin fața tribunelor au trecut apoi 
oamenii muncii de la marile între
prinderi moscovite', purtînd pancarte 
ce ilustrează avintul întrecerii socia
liste pentru îndeplinirea cu succes a 
sarcinilor trasate de Congresul al

celei 
Revo-

V. I.

XXIV-lea al P.C.U.S. și întîmpinarea 
cu cinste a viitorului congres.

Demonstrații ale oamenilor muncii 
In cinstea zilei de 7 Noiembrie au 
mai avut loc în capitalele republi
cilor unionale și în alte mari orașe 
ale Uniunii Sovietice.

Seara, la Moscova au avut loe 
serbări populare.

Guvernul sovietic a oferit, vineri 
după-amiază, in Sala congreselor de 
la Kremlin o recepție cu prilejul 
celei de-a 58-a aniversări a Marii Re
voluții din Octombrie. La recepție, 
Leonid Ilici Brejnev, secretar general 
al C.C. al P.C.U.S., a rostit un toast.

• PETROLIERE IN ȘO- 
MAJ Peste 500 de tancuri pe
troliere cu un deplasament de 
44 milioane tone — adică 15 la 
sută din flota petrolieră mon
dială — nu sint folosite din lip
să de comenzi. La acestea se 
adaugă, potrivit datelor publi
cate in raportul anual al com
paniei de asigurări maritime 
„Lloyd Shipping Register", nu
meroase vase folosite numai 
temporar și care stau ancorate 
in porturi săptămini întregi în 
așteptarea comenzilor. „Șoma
jul" este foarte ridicat în rîn
dul superpetrolierelor cu un de
plasament de 200 000—300 000 de 
tone. Specialiști în materie din 
Marea Britanie și Japonia au 
exprimat temeri că situația nu 
se va ameliora înainte de 1985.

L. DUȚA

Premiile de stat

/ Ca și în anii trecuți, în ajun de 
7 Noiembrie, în Uniunea Sovie
tică au fost decernate Premiile 
de stat ale U.R.S.S. în diverse 
domenii de activitate, printre 
care știință, tehnică, artă^ arhi
tectură și medicină, 
laureați se numără acad. Ser- 
ghei Flerov, directorul labora
torului de reacții nucleare de 
la Dubna, care a efectuat, cu un 
grup de colaboratori, lucrări 
pentru sinteza și studierea pro
prietăților nucleelor atomice in 
apropierea graniței stabilității 
nucleare ; un grup de medici 
pentru lucrări în domeniul mi- 
crochirurgiei glaucomului, un 
grup de specialiști care au rea
lizat centrale electrice plutitoa
re cu turbine cu gaze ; scriito
rul Fiodor Abramov, cineastul 
Roman Karmen și alții. Printre 
laureații Premiului de stat al 
U.R.S.S. pe anul 1975 se numără 
119 muncitori, colhoznici, ingi
neri și tehnicieni care au obți
nut succese remarcabile în 
muncă.

Printre

• „AGROTHERM" 
este denumirea programului ex
perimental inițiat in R.F. Ger
mania în scopul soluționării co
respunzătoare a problemei ape
lor reziduale termice din cen
tralele atomoelectrice. Urmînd 
să fie utilizat inițial la Neurath 
(lingă Koln), localitate situată 
in apropierea unei asemenea 
centrale, procedeul propus con
stă in dirijarea apelor rezidua
le in terenuri agricole prințr-o 
rețea de conducte ia o adincime 
de 75 cm. Pină acum, apele re
ziduale erau deversate in rîuri, 
dăunînd faunei și florei prin 
sporirea artificială a tempera
turii. Noul sistem, înlătu- 
rind asemenea consecințe ne
faste, prezintă totodată consi
derabile avantaje : pe de o par
te contribuie la creșterea ran
damentului unor culturi (primele 
încercări au avut ca rezultat spo
ruri de 40 la sută la porumb și, 
70 la sută la sfecla de zahăr), 
iar pe de alta permite cultivarea 
unor soiuri tropicale, cum ar li 
bumbacul, arahidele.

să fie puse, 
la dispoziția

ununiiiiui uu uuuiuiiii i. <i. v.

între 167 și 170 milioane dolari, față 
de 106 milioane dolari alocați în exer
cițiul financiar precedent.

Penfru transformarea 
Mediteranei 

într-o zonă a păcii
TUNIS 7 (Agerpres). — Franța se 

va asocia tuturor inițiativelor tinzînd 
spre întărirea păcii și stabilității po
litice în zona Mediteranei — a decla
rat președintele Valery Giscard d’Es- 
taing, aflat în vizită oficială la Tunis, 
la dineul oferit în onoarea sa de șeful 
statului-gazdă, Habib Bourguiba.

Referindu-se la necesitatea reali
zării unei concertări a statelor medi
teraneene, europene și maghrebiene, 
pentru realizarea acestui deziderat 
comun, el a afirmat, între altele : 
„Tunisienii și francezii mi se par che
mați să-și conjuge simțul lor de res
ponsabilitate pentru asigurarea stabi
lității politice și securității în regiu
nea lor. Mediterana trebuie să rede
vină o zonă a păcii, caracterizată 
prin independența popoarelor, inte
gritatea statelor și consolidarea soli
darității regionale".

Sssiunea ministerială a Pieței comune
BRUXELLES 7 (Agerpres). — 

Miercuri și joi s-a desfășurat la Bru
xelles o nouă sesiune a Consiliului 
Ministerial al Pieței comune, consa
crată, în esență, acțiunilor de pregă
tire a alegerii, în 1978, prin vot direct 
a membrilor Parlamentului European
— organ consultativ al „celor nouă'1
— precum și adoptării unei poziții 
comune în vederea preconizatei con
ferințe asupra cooperării economice 
internaționale.

Comentînd rezultatele sesiunii, a- 
genția France Presse scrie că miniș
trii, de externe nu au reușit să solu- 
Ițiofceze- nici una din principalele .psa- . 
bleme abprdâțe, hotărind, în , corțșp- 

scință, să ie remită spre examinare 
întîlnirii la nivel înalt a C.E.E., care 
se va ține în zilele de 1 și 2 decem
brie, la Roma.

în ce privește prima problemă. 
Consiliul Ministerial a întîmpinat 
obiecții serioase din partea delega-

țiilor britanică și daneză. Miniștrii 
au eșuat și în încercarea de a a- 
dopta o poziție comună privind partici
parea la conferința asupra cooperării 
economice internaționale. Ca și la 
precedenta sesiune, ministrul de ex
terne britanic, James Callaghan, a 
declarat ferm că țara sa se disociază 
de formula reprezentării în comun a 
„celor nouă" la preconizata conferință 
internațională de la Paris. Callaghan 
declara cu o lună în urmă — poziție 
pe care a reafirmat-o de data aceasta 
cu și mai multă tărie — că Maj'ea 
Britanie „nu poate concepe" ca inte
resele sale hațioriale să fie reprezen
tate de o delegație comună -de 
experți.

într-o conferință de presă organi
zată miercuri seara, la Bruxelles, mi
nistrul britanic a reiterat cu fermi
tate cererea reprezentării separate â 
Marii Britanii la conferință. „în caz 
contrar, a avertizat Callaghan, Marea 
Britanie nu se va simți în nici un fel 
legată de hotăririle ce vor fi adoptate 
cu acest prilej".

„Săptămână romanezsca“ in R.F. Germ-nia
BONN 7 (Agerpres). — La Stutt

gart — capitala landului Baden- 
W urttemberg — s-a deschis o săp- 
tămînă românească cuprinzînd ma
nifestări economice, culturale și de 
turism.

La sediul ■ Institutului de schim
buri culturale a fost deschisă ex
poziția „Pictura românească con
temporană", care cuprinde lucrări 
reprezentative semnate de peste 
25 de artiști plastici din țara noas
tră. Va avea loc simpozionul știin
țific dedicat activității și creației 
literare a lui Mihai Eminescu, iar

la universitățile din Tiibingen, 
Freiburg și Heidelberg se va des
fășura un festival literar Eminescu.

Seria manifestărilor din cadrul 
săptămînii românești la Stuttgart 
a fost precedată de o conferință de 
presă, la care au participat din 
partea vest-germană ministrul e- 
conomiei și transporturilor landu
lui Baden-Wurttemberg, Rudolf E- 
berle, reprezentanți ai unor firme 
care colaborează cu țara noastră, 
ai camerei de comerț, ai munici
palității și ai presei. A fost pre
zent ambasadorul României in 
R.F.G., Ion Morega.

• ARHITECTURĂ 
„VALDIVIA". In Ecuador au 
fost descoperite de curînd, la 
100 de km de Guayaquil, vesti
giile bine conservate ale unui 
oraș datînd de prin anul 3 000 
î.e.n. Alcătuit din locuințe de 
formă ovală, așezate concen
tric în jurul unei piețe, orașul 
a fost ridicat de indienii Val
divia, despre care pină acum 
se credea că nu au depășit sta
diul de vînători și culegători. 
Vestigiile recent descoperite do
vedesc că acești indieni atinse
seră in realitate un grad înalt 
de civilizație, reflectat, între 
altele, în elaborarea unor rigu
roase planuri arhitecturale — 
ale căror elemente și-au făcut 
apariția citeva secole mai tîr- 
ziu în civilizațiile incașă și az
tecă.

P. C. Francez
PARIS 7 (Corespondență Ager

pres). — La Paris au luat sfîrșit lu
crările plenarei Comitetului Central 
al Partidului Comunist Francez con
sacrate pregătirii celui de-al XXII-lea 
Congres al partidului, care va avea 
loc între 4 și 8 
cursul plenarei, 
secretar general 
tat proiectul de 
care urmează a fi completat în urma 
propunerilor și sugestiilor făcute în 
cadrul reuniunii Comitetului Cen
tral. Documentul va fi publicat de 
ziarul „L’Humanite".

4 1 I i -anru ihlua r
Ședința comisiei de frontieră R.D.G. —R.F.G

WIESBADEN 7 (Agerpres). —După 
cum informează agențiile A.D.N. și 
D.P.A., în intervalul 4—6 noiembrie, 
la Wiesbaden, în R.F.G., a avut loc 
cea de-a 22-a ședință a comisiei de 
frontieră alcătuită din împuterniciții 
R. D. Germane și R. F. Germania. 
Grupul de lucru însărcinat cu mar
carea frontierei dintre cele două sta-

te a raportat că lucrările au fost în
cheiate în proporție de 92 la sută, 
adică pe o porțiune de aproximativ 
1 240 km. Comisia a discutat, de ase
menea, probleme privind întreținerea 
apelor de frontieră și combaterea 
dăunătorilor în zonele de frontieră.

Următoarea ședință a comisiei este 
programată pentru 10 și II decembrie, 
la Rostock (R.D.G.).

• „RENUNȚAȚI LA 
BECURILE CU GAZ I" 
Administratorul federal pentru 
energie din Statele Unite, Frank 

. Zarb, a' adresat celor aproxima
tiv patru milioane de cetățeni 
americ^i;}. cară mai folosesc 
încă becurile cil gaz aerian pen
tru iluminat, apelul de a re
nunța la acest sistem desuet și 
costisitor. El a arătat că econo
miile astfel realizate in această 
perioadă de criză energetică ar 
permite încălzirea pe timp de 
iarnă a unui număr suplimentar 
de 500 000—600 000 locuințe. F. 
Zarb a recomandat să se folo
sească pentru necesitățile de 
iluminat exclusiv electricitatea.

februarie
Georges 

al P.C.F., 
document

1976. în
Marchais, 
a prezen- 
pregătitor,

Dalegnțis Consiliului 0a- 
nerci O.L.U.S., condusâ da 
Ristache Florea, membru supleant al 
C.C. al P.C.R., prim-vicepreședinte 
al Consiliului popular al județului 
Dîmbovița, care participă la festivi
tățile organizate in U.R.S.S. cu oca
zia celei de-a 58-a aniversări a Ma
rii Revoluții Socialiste din Octom-

de presa transmit

Fapte și simboluri
■

ale prieteniei româno-siriene
Damasc, Alep, Hama, Lattakia... 

Nume de străvechi localități siriene, 
unde se păstrează admirabile _ vesti
gii arhitectonice, dar care sînt tot 
mai adesea asociate cu „monumen
tele" prezentului, ridicate prin efor
tul creator al harnicului popor sirian, 
angajat în făurirea unei vieți noî, 
libere și prospere.

Siria de azi prezintă, de la o re
giune la alta, imagini de o mare di
versitate. Nordul, traversat de fluviul 
Eufrat și afluenții săi Khabour și 
Balikh, a fost trezit la viață în ulti
mii ani de freamătul șantierelor. 
Proiectele de amenajare a apelor flu
viului, aflate în curs de înfăptuire, 
vor permite să fie redate agriculturii 
vaste terenuri odinioară deșertice. 
Marele rezervor de apă Assad, a că
rui suprafață acoperă 640 kmp, va 
alimenta mii de hectare de culturi. 
Al Saura, noul oraș, cu nume sim
bolic („Revoluția"), ridicat In această 
regiune, numără de pe acum 50 000 
de locuitori. Tot aici, în nord, la 
Hassake și Deir-ez-Zor, și-au făcut 
apariția geologii, care au depistat 
importante zăcăminte de „aur ne
gru". Desăvîrșind această activitate, 
petroliștii sirieni au pus în funcțiune 
numeroase puțuri. Producția de țiței 
a Siriei urmează să atingă, în curînd, 
10 milioane de tone anual, cu per
spective de a spori considerabil în 
viitorul apropiat.

La activitatea de dezvoltare a re
giunilor din nordul și nord-estul Si
riei o contribuție larg apreciată au 
adus și aduc specialiștii români din 
domeniile îmbunătățirilor funciare și 
organizării agriculturii, precum și 
inginerii și tehnicienii petroliști. 
Muncind umăr la umăr cu colegii lor 
sirieni, ei exemplifică astfel, în mod 
elocvent, rodnicia cooperării econo
mice româno-siriene.

în vest, pe țărmul însorit al Medi- 
teranei, cele trei mari porturi siriene 
— Lattakia, Banias și Tartous — la 
ale căror cheiuri pot fi zărite adesea 
nave comerciale cu pavilion româ
nesc — cunosc, la rîndul lor, o puter
nică dezvoltare. La Banias se con
struiește, în cooperare cu România, 
cea mai mare rafinărie petrolieră din 
Siria, cu o producție de 6 milioane

NOTE DE CĂLĂTORIE

țării. în curînd, Siria va încheia cel 
de-al treilea plan cincinal (1971— 
1975), plan a cărui amploare reiese 
cu prisosință din faptul că valoarea 
totală a investițiilor pentru dezvolta
rea industriei și agriculturii s-a ri
dicat la 8 miliarde lire siriene (cir
ca 2,3 miliarde de dolari). Viitorul 
plan cincinal (1976—1980) prevede noi 
și importante proiecte economice, 
menite să pună bazele unei puternice 
industrii naționale, întemeiată pe bo
gatele resurse naturale. Transpunerea 
în viață a acestor proiecte va ridica 
Siria pe noi trepte ale progresului 
economic și social.

Succesele poporului sirian sînt pri
vite cu caldă simpatie de poporul ro
mân — prieten apropiat al popoare
lor lumii arabe — in rindul cărora se 
bucură de prețuire și stimă. Relați
ile dintre țările și popoarele noas
tre, întemeiate pe vechi legături 
de prietenie, au cunoscut o evoluție 
continuu ascendentă, în urma vizi
telor întreprinse în Siria, în ul
timii doi ani, de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, precum și a vizitei efec
tuate în România de secretarul gene
ral al Partidului Baas Arab Socialist, 
președintele Republicii Arabe Siriene, 
Hafez El-Assad, vizite care au ja
lonat calea unei ample dezvoltări a 
colaborării româno-siriene pe multi
ple planuri. Fără îndoială că apropia
ta vizită a președintelui Consiliului 
de Miniștri sirian, Mahmoud Al- 
Ayoubi, va marca o nouă contribuție 
la dezvoltarea relațiilor dintre țările 
și popoarele noastre, în interesul re
ciproc, al păcii și cooperării interna
ționale.

Crăciun IONESCU

brie, a avut o întilnire cu V. F. Ho- 
rohordin, vicepreședinte al Prezidiu
lui Uniunii Asociațiilor Sovietice 
Prietenie și Relații Culturale 
Străinătatea.

de 
cu

60 000 tone de vin, 30 000 tone pastă 
de tomate și 500 tone de migdale.

• UN NOU TURN DE 
TELEVIZIUNE a intrat în 
exploatare curentă la Bratisla
va. Turnul cuprinde un centru 
modern de televiziune și de te
lecomunicații. La altitudinea de 
68 de metri, turnul are o bra
serie cu 40 de locuri, iar la cota 
de 72 metri o platformă de pe 
care pot fi admirate împrejuri
mile.

Partenerii Portugaliei ,n 
Asociația (vest-europeană) a Liberu
lui Schimb (A.E.L.S.) au hotărit, în 
principiu, să creeze un fond in va
loare de 100 milioane de dolari des
tinat sprijinirii programului de dez
voltare industrială a Portugaliei — a 
anunțat un purtător de cuvînt al 
A.E.L.S.

R. D. Vietnam 
Zeelanda au hotarit 
că relații diplomatice la 
basadă.

și Noua
să stabileas-

rang de am-

Contracte sovieto-portu- 
CjlieZe au fost încheiate privind 
livrarea în Portugalia a unei canti
tăți de un milion de tone de petrol 
și 1 600 tone de bumbac și achizițio
narea din această țară a unor canti
tăți de încălțăminte, țesături și alte 
produse, în valoare totală de circa 4 
milioane de ruble — informează a- 
genția T.A.S.S Totodată, au fost 
semnate contracte privind achizițio
narea suplimentară din Portugalia a

Plan trienal da dezvolta
re în Columbia. Guvernul co
lumbian a prezentat în fața Congre
sului Național — parlamentul — 
proiectul „Planului trienal de dez
voltare socială, economică și regio
nală" a țării. Obiectivele înscrise in 
document vizează efectuarea unor 
transformări structurale în sectoarele 
cheie ale vieții social-economice a 
țării, cu scopul de a fi impulsionată 
consolidarea economiei naționale și 
ridicarea nivelului de trai al popu
lației.

Banca Mondiala a anunt°‘ 
că a aprobat un împrumut de 49 mi
lioane dolari pentru finanțarea unui 
important proiect pentru construirea 
unei conducte petroliere în Iugosla
via. La finanțarea proiectului, care 
va costa 400 milioane dolari, vor mai 
participa întreprinderi din Cehoslova
cia, Ungaria, Kuweit și Libia.

Populația Indieia atins 600 
milioane locuitori. Anual, populației 
Indiei i se adaugă circa 13 milioane 
nou-născuți, cifră egală cu întreaga 
populație a Australiei.

• STATISTICILE CRI
MINALITĂȚII. Potrivit unei 
statistici date publicității de 
poliția din New York, pe prime
le 9 luni ale acestui an, reiese 
că la fiecare 30 de secunde in 
acest oraș s-a produs o infrac
țiune. Au fost înregistrate în- 
această perioadă de timp peste 
10 000 de crime, violuri și agre
siuni. în comparație cu aceeași 
perioadă a anului trecut, crimi
nalitatea a crescut cu 10 la sută. 
62 la sută dintre infracțiuni s-au 
petrecut in plină stradă.

tone anual. Ceva mai la sud, Tartous, 
„portul fosfaților", iși extinde capaci
tățile de însllozare și de încărcare pe 
nave a prețioaselor îngrășăminte pen
tru agricultură, aduse aici în cara
vane nesfirșite, alcătuite nu din tradi
ționalele cămile ci din moderne auto
camioane de tonaj supergreu, tocmai 
de la Kneiffis, din inima deșertului 
răsăritean.

Iar Kneiffis și Tartous constituie 
și ele exemple ale rodnicei cooperări 
româno-siriene : prima exploatare a 
fosfaților de la Kneiffis a fost proiec
tată și organizată în colaborare cu 
specialiștii români ; complexul de în- 
silozare și încărcare pe nave a fos
faților de la Tartous este, de aseme
nea, rod al cooperării româno-siriene. 
Tot in domeniul fosfaților, România 
cooperează cu Siria la construirea 
marii uzine de lîngă Homs, cu o ca
pacitate de 450 000 tone, aceasta ur
mînd să fie una din principalele în
treprinderi industriale ale țârii prie
tene.

Eforturile poporului sirian pentru 
accelerarea dezvoltării economice își 
găsesc concretizare în numeroase 
obiective ridicate pe tot cuprinsul Un nou cartier in străvechea capitala siriana

Reuniune europeană consacrată 
prevenirii accidentelor rutiere

In fiecare an, 250 de mii de persoane își pierd viața 
pe șoselele lumii

VIENA 7 (Agerpres). — Cînd in 
1899 o persoană a murit intr-un 
accident de circulație, presa a co
mentat evenimentul săptămini în
tregi. tn 1972 insă circa 4 milioa
ne de americani au avut de sufe
rit de pe urma accidentelor rutie
re, dintre care 54 00b și-au pierdut 
viața, tn Marea Britanie se înre
gistrează anual circa 400 000 de ră
niți, din care 7—8 000 sint 
tați mortal.

Acestea sînt doar citeva 
frele prezentate în cadrul 
lor oficiului regional european 
Organizației Mondiale a Sănătății, 
care-și desfășoară lucrările la Vie- 
na, avînd drept temă prevenirea 
accidentelor rutiere. Concluziile 
dezbaterilor desfășurate pină în

acciden-

din ci- 
lucrări- 

al

prezent arată că accidentele de cir
culație sint în epoca modernă ceea 
ce erau epidemiile în urmă cu un 
secol. Un trist record este deținut 
de Austria, care, avînd o popu
lație de 7,5 milioane locuitori, în
registrează anual circa 2 400 de 
victime ale traficului rutier.

Pe plan mondial — arată statis
ticile — peste 10 milioane de per
soane sînt rănite și 250 000 își pierd 
viața, iar această cifră este in con
tinuă creștere. 40—50 la sută dintre 
aceștia sint tineri intre 15 și 24 
de ani.

Propunerile și rezoluțiile adopta
te de participant vor fi supuse a- 
tenției guvernelor, in speranța că 
se va micșora numărul celor care-și 
sacrifică viața pe altarul „zeului 
automobil".

• CIȚI SATELIȚI ARE 
PLANETA IUPITER ? După 
toate probabilitățile, planeta Iu- 
piter nu are 13, ci 14 sateliți, 
afirmă specialiști de la Institu
tul astronomic din Hamburg. în 
sprijinul acestei ipoteze, relevă 
ei, vin cele mai recente obser
vații efectuate de astronomi a- 
mericani. Cu toate acestea, sint 
necesare noi cercetări pentru a 
se stabili cu precizie dacă corpul 
de slabă luminozitate 
in apropierea planetei este în- 
tr-adevăr un satelit 
Pentru prima dată, 
existenței unui al 14-lea sate
lit al planetei Iupiter — cea 
mai mare din sistemul nostru 
solar — a fost avansată în sep
tembrie trecut de către astro
nomul american Charles T. 
Kowal, cel care a identificat, în 
iunie, și al 13-lea satelit al pla
netei. Iupiter are cei mai mulți 
sateliți dintre toate planetele 
sistemului nostru solar. Patru 
dintre cei mai mari sateliți ai 
săi erau cunoscuți încă de către 
Galileo Galilei.

remarcat

natural.
Ipoteza

• RESTURI FOSILE A 
TREI DINOSAURI au fos‘ 
descoperite în cursul unor săpă
turi efectuate în regiunea Adi- 
labad (India). Oamenii de știin
ță indieni apreciază vechimea 
lor la aproximativ 150 milioane 
ani. După cum a anunțat Insti
tutul de cercetări geologice din 
Calcutta, animalele aveau o lun
gime de 14 m și o înălțime de 
3 m. Descoperirea este conside
rată ca deosebit de importantă 
pentru elucidarea unor proble
me legate de trecutul îndepăr
tat al meleagurilor Indiei de 
astăzi.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA s București, Plata Sclntell. Tel. n 60 10. 17 60 20 Abonamentele se fac la oficiile poștale șl dlfuzorll din întreprinderi șl lnstitutll Din străinătate, abonamentele se fac prin ILEXIM — Departamentul export-import 
presă, București, Calea Grivlțel nr. 64—66 P.O.B. — 2001, telex l 11683 sau 11226. Tiparul : Combinatul Poligrafic CASA SCINTEU 40 360


