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intr-o atmosferă cordială, tovărășească, de înțelegere și respect reciproc au continuat

CONVORBIRILE OFICIALE ÎNTRE TOVARĂȘII

PE VALEA PRAHOVEI
Sîmbătă la . amiază, tovarășul 

Le Duan, • prim-secretar al .Co
mitetului Central,-al Partidului 
Celor , ce Muncesc din Vietnam, 
a plecat intr-o călătorie pe Valea 
Frahdvei. \ >

în drum spre Sinaia, înaltul 
oaspete, împreună cu membrii 
delegației de partid și guverna
mentale a R.D. Vietnam, a' vi
zitat înunicipiul Ploiești și. două 
din marile întreprinderi ăle o- 
rașului : întreprinderea de utilaj 
petrolier „1 Mai“ și Combina
tul petrochimic de la Brazi.

Primul secretar al Comitetu
lui Central al Partidului Celor 
ce Muncesc din Vietnam a fost 
însoțit de tovarășii Manea Mă- 
nescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-ministru al guver
nului, Paul Niculescu, membru 
al Comitetului Politic Executiv, 
viceprim-ministru al guvernului, 
ministrul educației și învăță- 
mîntului, Ion Catrinescu, șef de 
secție la C.C. al P.C.R., de 
Tudor Zamfira, ambasadorul 
României la Hanoi, de alte per
soane oficiale.

La întreprinderea „1 Mai“, 
oaspeții au fost întâmpinați de 
Ion Cîrcei, prim-secretar al Co
mitetului județean Prahova al 
P.C.R., de reprezentanți' ai con
ducerii uzinei, de numeroși 
muncitori. Au fost prezentate 
diferite instalații de foraj afla

JUDEȚUL ARAD
A ÎNDEPLINIT 

PLANUL CINCINAL
în telegrama adresată to

varășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, locuitorii me
leagurilor arădene — români, 
maghiari, germani și de alte na
ționalități — au raportat, cu 
justificată mîndrie patriotică și 
deplină satisfacție. îndeplinirea 
la 15 noiembrie a planului cin
cinal 1971—1975, la producția 
globală industrială.

Acest avans — scrie în telegra
ma transmisă de Comitetul ju
dețean Arad al P.C.R. și consi
liul popular județean — va per
mite obținerea, pînă la finele a- 
nului, a unei producții suplimen
tare de 1,6 miliarde lei. Ritmul 
mediu anual înregistrat de in
dustria arădeană este de 12 la 
sută, în 1975, producția anului 
1970 realizîndu-se numai în 175 
de zile, iar a anului 1938 în nu
mai 15 zile.

ponefiriind din plin de grija

NICOLAE CEAUSESCU SI LE DUAN
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te în fabricație. Pe o;platformă 
specială este înfățișată apoi o 
instalație de. foraj' pentru' adîn- ' 

•' cimea de 6 000, metri.
Oaspeții, vietnamezi au avut 

cuvinte de apreciere pentru | 
realizările, colectivului praho
vean și au cerut numeroase ex
plicații privind funcționarea in- ■ 
stalațiilor, capacitățile lor de Ș 
forare, modul în care , sînt li- . 
vrate la export. In acest context < 
sZ.lt evocate posibilitățile de co- ' 
labor are dintre uzina ploieștea- 
nă și beneficiari din R.D. Viet
nam, gazdele arătând că două ; 
instalații românești au și fost 
exportate în R.D. Vietnam. Cu 
același interes se vizitează Sec
ția sape de foraj, unde sînt pre
zentate cîteva din cele mai noi 
realizări ale întreprinderii în 
acest domeniu, pentru, foraj in 
straturi foarte dure.

Oaspeții au acordat, de. aseme
nea, o mare atenție modului 
cum este utilată uzina, în acest 
sens fiind informați de activita
tea de autodotare desfășurată 
de muncitori, tehnicieni și ingi
neri, activitate care a permis 
unității să reducă importul și, 
în același timp, să-și asigure 
integral necesarul de mașini și 
unelte.

în încheierea vizitei, tovarășul 
Le Duan a semnat în cartea de 
onoare a întreprinderii, mulțu
mind pentru căldura cu care a

permanentă a conducerii parti
dului pentru dezvoltarea econo- 
mico-socială a județului, de 
sprijinul prețios acordat de to
varășul Nicolae Ceaușescu, în 
anii cincinalului numărul locu
rilor de muncă nou create a 
sporit cu 10 500, au fost date în 
folosință 9 880 apartamente noi, 
5 650 case noi, 3100 locuri în 
cămine pentru nefamiliști, 200 
săli de clasă, 2 135 locuri în cre- 
șe și grădinițe, pe harta jude
țului au apărut numeroase noi 
obiective social-culturale, iar 
veniturile bănești ale populației 
din sectorul socialist au crescut 
cu 32.9 la sută în anul 1974 com
parativ cu 1970.

Telegrama exprimă în înche
iere hotărîrea tuturor oamenilor 
muncii arădeni de a-și mobiliza 
și mai mult energia și capacita
tea creatoare pentru înfăptuirea 
neabătută a politicii interne și 
externe a partidului și statului 
nostru.

) I . :■ '
fost primit și .felicitând colectir 
yul pentru succesele . obținute.

La combinatul • de. la • Brazi, 
membrii, delegației de, partid și 
guvernamentale vietnameze au 
avut prilejul să cunoască mo
dul în. care se valorifică, la co
te superioare, una din bogățiile 
noâsțre naturale — petrolul. 
Directorul general al centralei 
de resort a arătat că în actualul 
cincinal producția a crescut, pe 
calea valorificării superioare a 
țițeiului, cu 60 la sută. Și aici sînt 
evocate posibilitățile de colabo
rare dintre cele două țări, gaz
dele subliniind că unitatea lor 
are legături cu beneficiari din 
peste 80 de țări ale lumii.

în același context, se relevă 
că, în cadrul relațiilor de prie
tenie și colaborare frățească 
dintre cele două țări, numeroși 
muncitori, tehnicieni și ingineri 
vietnamezi au studiat și s-au 
specializat la unitatea de la 
Brazi.

După ce au vizitat instalațiile 
combinatului, oaspeții și-au luat 
rămas bun de la gazde, urînd 
întregului colectiv noi succese 
în activitatea pe care o desfă
șoară.

în cursul după-amiezii, oaspe
ții au ajuns la Sinaia, pentru o 
scurtă odihnă în frumoasa sta
țiune: montană de la poalele Bu- 
c'egilor.

Secția măcinare de la Întreprinderea de alumină din Tulcea
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La Palatul Republicii au con
tinuat, sîmbătă dimineața, con
vorbirile oficiale între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășul 
Le Duan, prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidului 
Celor ce Muncesc din Vietnam.

La convorbiri au participat :
Din partea română — tova

rășii Manea Mănescu, membru 
al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim-ministru 
al guvernului, Paul Niculescu, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., vice
prim-ministru al guvernului, mi
nistrul educației și învățămîn- 
tului. Ion Pățan, membru al Co
mitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., viceprim-minis
tru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării 
economice internaționale, Mihai 
Marinescu, viceprim-ministru al 
guvernului, președintele Comite
tului de Stat al Planificării, Geor
ge Macovescu, ministrul aface
rilor externe, Ion Florescu, ad
junct al ministrului comerțului 
exterior și cooperării economice 
internaționale, Constantin Mitea, 
consilier al președintelui repu
blicii, Silviu Curticeanu, secre
tar prezidențial și al Consiliului 
de Stat, Ion Ciubotaru, director 
în Ministerul Afacerilor Exter
ne, Tudor Zamfira, ambasadorul 
țării noastre îă Hanoi.

Din partea vietnameză — to
varășii Le Thanh Nghi, mem

LA SINAIA
Duminică, tovarășul Le Duan, 

prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Celor ce 
Muncesc din Vietnam, împreună 
cu membrii delegației de partid 
și guvernamentale a R.D. Viet
nam, au fost oaspeții orașului 
Sinaia, unde au vizitat unele 
obiective de interes istoric, artis
tic și turistic.

Membrii delegației vietname
ze au fost însoțiți de tovarășul 
Paul Niculescu, membru al Co
mitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., viceprim-minis
tru al guvernului, ministru edu
cației și învățămîntului, de am
basadorul României la Hanoi, 
Tudor Zamfira, precum și de 
alte persoane oficiale.

Vizita a început la Muzeul 
Peleș, unde oaspeții au fost în
tâmpinați de Constantin Neagu, 
prim-secretar al Comitetului 
orășenesc de partid Sinaia, pre
cum și de directorul Muzeului, 
care a făcut un amplu expozeu 
asupra istoricului, arhitecturii 
și interioarelor acestui edificiu 
— unicul de acest gen din țara 
noastră — ce înmănunchează di
ferite stiluri de construcție și 
decorație, europene și orientale.

ASTĂZI, LA POSTURILE NOASTRE 
DE RADIO ȘI TELEVIZIUNE

Astăzi, transmisiuni directe la radio ți la televiziune prile
juite de vizita oficială de prietenie in țara noastrâ a delega
ției Partidului Celor ce Muncesc din Vietnam ți a Guvernului 
Republicii Democrate Vietnam, condusâ de tovarățul Le Duan, 
prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Celor ce 
Muncesc din Vietnam :

• In jurul orei 11,00
- SOLEMNITATEA SEMNĂRII DOCUMENTELOR OFICIALE ;

e In jurul orei 11,30
- MITINGUL PRIETENIEI ROMANO-VIETNAMEZE
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bru al Biroului Politic al C.C. 
al Partidului Celor ce Muncesc 
din Vietnam, viceprim-ministru 
al Guvernului R.D. Vietnam, 
Nguyen Co Thach, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
Nguyen Van Kha, adjunct al șe
fului secției economice și plan 
a C.C. al Partidului Celor ce 
Muncesc din Vietnam, Le Khac. 
vicepreședinte al Comitetului de 
Stat pentru Plan, Nguyen Van 
Dao, adjunct al ministrului co
merțului exterior, Nguyen Thanh 
Ha, ambasadorul R.D. Vietnam 
la București, Dau Ngoc Xuan, 
secretar personal al primului 
secretar al C.C. al Partidului Ce
lor ce Muncesc din Vietnam. 
Nguyen Hung Dinh, secretar al 
viceprim-ministrului Guvernului 
R.D. Vietnam, Luu Van Loi, 
asistent al ministrului afaceri
lor externe, Le Trang, director 
în Ministerul Afacerilor Externe.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Le Duan au reluat schimbul 
de vederi consacrat dezvoltării 
relațiilor de prietenie, solidari
tate și colaborare dintre cele 
două țări și partide. Desfășurate 
în aceeași atmosferă cordială, 
tovărășească, de înțelegere și 
respect reciproc, convorbirile au 
relevat hotărîrea comună de a 
amplifica și ridica pe o treaptă 
superioară conlucrarea româno- 
vietnameză, în toate domeniile 
de activitate, în folosul accele
rării construcției socialiste în 
cele două țări,' îftHnteresul cau
zei generale a socialismului și 
păcii în lume.

Membrii delegației au vizitat, 
în continuare, muzeul de ce
ramică, care prezintă o colec
ție de aproximativ 600 de piese 
de artă decorativă — faianțe, 
porțelanuri, sticlărie, argintărie, 
ilustrînd diferitele tendințe ale 
unei vechi producții de presti
giu în acest domeniu.

Oaspeții vietnamezi au urcat, 
apoi, la cota 1 400 pentru a ad
mira panorama orașului Si
naia — unul din importantele 
centre ale turismului montan 
din țara noastră. Aici ei au fost 
informați despre dezvoltarea 
turismului din România, despre 
eforturile făcute de stat pentru 
crearea unei baze moderne de 
practicare a turismului.

Vizita prin Sinaia s-a încheiat 
la Hotelul Montana, una dintre 
cele mai moderne construcții 
hoteliere din oraș, care asigură, 
prin funcționalitatea sa multiplă, 
condiții excelente de cazare și 
odihnă pentru turiști.

Pe parcursul întregii vizite, 
solii poporului vietnamez au 
fost salutați cu deosebită sti
mă, simpatie și căldură de locui
torii orașului, de numeroși oa
meni ai muncii aflați aici la 
odihnă.

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUȘESCU
• Ministrul afacerilor externe și cooperării

al Republicii Niger

în ziua de 15 noiembrie, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit pe ministrul 
afacerilor externe .și cooperării 
al Republicii Niger, căpitan 
Moumouni Djermakoye Adamou, 
care face o vizită oficială în țara 
noastră.

La întrevedere a participat 
George Macovescu, ministrul a- 
facerilor externe.

A fost de față ambasadorul 
Kossomi Bourem.

Cu acest prilej, oaspetele a 
transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu salutul frățesc al pre
ședintelui Consiliului Militar Su
prem, șeful statului Niger, loco- 
tenent-colonel Seyni Kountche, 
împreună cu urări de succes 
poporului român.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a

• Ministrul comerțului al Republicii
Filipine

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, în cursul 
zilei de sîmbătă, pe Troadio 
Quiazon. ministrul comerțului al 
Republicii Filipine, care se află 
în țara noastră cu prilejul pri
mei sesiuni a Comisiei mixte 
guvernamentale româno-filipi- 
neze de colaborare economică și 
tehnică.

La întrevedere a participat to
varășul Ion Pățan, viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul 
comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale.

Ministrul filipinez a arătat că 
îi revine deosebita onoare de a 
transmite președintelui Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena

PARTICIPARE ACTIVĂ LA PROMOVAREA
NOULUI ÎN PRODUCȚIE

In urmă cu cîteva luni, din 
inițiativa organizației U.T.C., la 
Combinatul pentru prelucrarea 
lemnului Caransebeș s-au desfă
șurat - lucrările unui simpozion 
pe tema reducerii consumului de 
materii prime, materiale tehnice 
și auxiliare. Firește, alături de cei 
mai buni tineri muncitori și spe
cialiști, la discutarea acestui im
portant subiect au participat și 
numeroase cadre cu experiență. 
Opiniile exprimate s-au concre
tizat- în concluzii, deosebit de im
portante pentru activitatea com
binatului, în numeroase soluții 
practice, eficiente : la fabrica 
de furnire, creșterea eficienței 
economice și a rentabilității prin 
reomologarea limitei de tăiere a 
furnirului ; la fabrica de mobilă 
curbată și corp, reducerea pre
țului de cost prin executarea u-
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Cîteva considerații 
privind revirimentul 

activității cultural-edu
cative la clubul pentru 
tineret „Modern" din 

Capitală

IATĂ CĂ 
SE POATE!

Experiment C 8

A-ți înțelege și a-ți depăși 
propriile limite

Cind vorbim de tineri și, mal 
ales, cind vorbim de capacitatea 
lor de-a progresa, sîntem încli
nați să teoretizăm necesitatea 
fanteziei. Fără fantezie — ne 
grăbim, in asemenea momente, 
să explicăm — nimeni nu și-ar 
da seama că nivelul la care a 
ajuns nu e și ultimul, că există 
mereu noi culmi de cucerit.

In procesul de autodepășire. 
aptitudinea aceasta de a pros
pecta viitorul este, intr-adevăr, 
necesară, dar nu și suficientă, 
înainte de a-ți închipui ceea ce 

mulțumit și a rugat pe oaspete 
să transmită, din partea sa, un 
salut prietenesc și cele mai bune 
urări președintelui Seyni Kount
che, iar poporului Republicii 

'Niger urări de prosperitate.
Președintele Nicolae Ceaușescu 

și ministrul Moumouni Djerma
koye Adamou au examinat apoi 
aspecte ale relațiilor dintre cele 
două țări. A fost exprimată, în 
timpul întrevederii, dorința de a 
realiza o colaborare mai strînsă 
între România și Republica 
Niger, de a adînci raporturile 
economice, politice, tehnico-ști- 
ințifice, culturale, de a promova 
o cooperare reciproc avantajoasă 
în domenii de interes comun, în 
folosul și spre binele ambelor 
țări și popoare, al înțelegerii și 
colaborării între națiuni.

Ceaușescu cele mai bune urări 
din partea președintelui Repu
blicii Filipine, Ferdinand Mar
cos, și a doamnei Imelda Marcos.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe oaspete să 
transmită din partea sa și a to
varășei Elena Ceaușescu salutări 
cordiale și prietenești președin
telui Ferdinand Marcos și doam
nei Imelda Marcos, iar poporului 
filipinez cele mai bune urări de 
prosperitate și progres.

în timpul întrevederii a fost 
exprimată, de ambele părți, sa
tisfacția față de evoluția ascen
dentă a relațiilor de colaborare 
româno-filipineze pe baza înțe
legerilor stabilite de cei doi șefi 
de stat la Manila, în aprilie a- 

nor repere din materiale ce pînă 
atunci intrau în categoria deșeu
rilor ș.a. Acum, către sfirșitul 
anului, la cîteva luni după apli
carea soluțiilor propuse, calcu
lele eficienței atestă valoarea lor 
deosebită. Așa de pildă, întreaga 
producție de furnir realizată 
peste plan — circa 15 000 mp —

Valoroasă inițiativă 
a tinerilor de la 

Combinatul pentru 
prelucrarea lemnului 

din Caransebeș
a fost obținută prin creșterea 
substanțială a productivității fi
zice, durata ciclului de fabricație 
a 1 000 mp furnir fiind redusă cu 
2 ore.

Am reținut acest exemplu 
sugestiv pentru a demons
tra rolul activ ce revine or
ganizației U.T.C. în găsirea ace
lor forme specifice de acțiune 
care să răspundă dorinței de a- 
firmare a tinerilor în muncă, în 
activitatea colectivelor din care 
fac parte. „Pornind de la aseme
nea considerente, de la necesi
tatea participării într-o mai mare 
măsură a uteciștilor la promo
varea noului în producție, sar
cină de o excepțională însemnă
tate trasată de Congresul al X- 
lea al U.T.C. — ne-a spus tova
rășul David Stiopu, secretarul 
comitetului U.T.C. — am recon
siderat criteriile de desfășurare 
a concursurilor profesionale. 
Concluzia de la care am pornit, 
exprimată de altfel și în comi
tetul oamenilor muncii, a fost că 
nu ește sGficient să fii.desemnat 
cîștigător numai pe baza rezulta

vei fi, trebuie să știi foarte 
bine ceea ce ești,- pentru că 
nimic nu se poate construi de- 
cit pe terenul ferm al realității 

îmi q/mintesc, de pildă, cazul 
unui tinăr inginer constructor 
dintr-un oraș dobrogean care, 
timp de cițiva ani după termi
narea facultății, a lucrat in do
meniul topografiei. Ajutat de 
doi tehnicieni, iși instala în fie
care dimineață teodolitul in cite 
un colț al orașului, măsura un
ghiurile și distanțele și iși nota 
conștiincios rezultatele. Munca 

în cadrul convorbirii a fost 
relevată hotărîrea României și a 
Republicii Niger de a conlucra 
activ pe tărîmul vieții interna
ționale, de a milita cu fermitate 
pentru o nouă ordine economică 
și politică internațională, înte
meiată pe egalitate și echitate, 
care să favorizeze progresul mai 
rapid al tuturor țărilor, și în 
primul rînd al țărilor în curs 
de dezvoltare, pentru statornici
rea unui climat de securitate și 
cooperare în lume, pentru drep
tul fiecărei națiuni de a-și făuri 
soarta de sine stătător, pentru 
triumful idealurilor de bună
stare, fericire și libertate ale 
popoarelor.

întrevederea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă de cordialitate și 
prietenie.

nul acesta. Apreciindu-se rezul
tatele pozitive ale lucrărilor pri
mei sesiuni a Comisiei mixte 
guvernamentale româno-filipi
neze de colaborare economică și 
tehnică, care s-au desfășurat la 
București, a fost exprimată ho
tărîrea de a se traduce în viață 
toate acordurile încheiate între 
cele două țări, în vederea am
plificării și diversificării schim
burilor comerciale, a relațiilor 
de cooperare economică și teh
nică dintre România și Filipine, 
în interesul ambelor popoare, al 
cauzei păcii și colaborării inter
naționale.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, prie
tenească.

telor din producție și a probelor 
teoretice. La fel de importantă 
este și măsura participării tine
rilor la rezolvarea problemelor 
tehnice din producție, la găsirea 
unor soluții în domeniul organi
zării muncii. Adică în acele com
partimente menite să le stimu
leze atât îndemînarea profesio
nală cit mai ales calitățile lor de 
creatori, capacitatea de a inova 
și de a-și subordona cunoștințele 
teoretice, nevoilor producției".
în sprijinul acestor afirmații vin 

numeroase exemple. Ne oprim 
asupra unuia singur deosebit de 
concludent. Una din concluziile 
simpozionului de care aminteam 
la început se referea la necesita
tea valorificării deșeurilor de la 
fabrica .de mobilă -curbată prin 
utilizarea lor. în producția unor 
repere. Secretara organizației 
U.T.C. de aici, tovarășa Ana 
.Wille, ne prezintă modul concret 
in care s-a acționat : „împreună 
cu șeful fabricii și maiștrii am 
format un colectiv din cei mai 
buni tineri : Ion Hegheduș, Ion 
Cioabă, Ion Bunain și Emil Șer- 
ban. Pe baza propunerilor for
mulate de er și acceptate în ur
ma desfășurării concursului „Cel 
mai bun tâmplar", am trecut la 
generalizarea lor. După două 
luni toate soluțiile propuse au 
fost finalizate. Rezultatul ? Nu
mai în luna octombrie, procentul 
producției de categoria I a cres
cut de la 87 la sută la 92 la sută, 
iar sarcinile de producție au fost 
depășit,e cu 15 la sută. Cîștigător 
și reprezentant al colectivului în 
faza următoare a fost desemnat 
Ion Hegheduș". Adevăratul ciș- 
tigător, adăugăm noi, a fost or
ganizația U.T.C., întregul colec
tiv al combinatului.

ION DANCEA

îi plăcea, cu atit mai mult cu 
cit era specialitatea lui, condu
cerea instituției se declarase in 
repetate rinduri mulțumită de 
modul în care iși îndeplinea 
fiecare misiune, astfel incit ^e 
părea că pină la sfirșitul vieții 
nu-l va mai preocupa nimic 
altceva. Intr-o bună zi, insă, 
unul dintre șefii săi, un om în
suflețit de vocația noului, l-a

ALEX. ȘTEFANESCU
(Continuare in pag. a Il-a)
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CAMPANIA AGRICOLĂ DE TOAMNĂ

în județul Hunedoara: ARĂTURILE
CÎT MAI REPEDE EXECUTATE 

PE ÎNTREAGA SUPRAFAȚĂ

CARNET CULTURAL

Din datele centralizate la Di
recția generală agricolă a jude
țului Hunedoara rezultă că pină 
la această dată în cooperativele 
agricole au fost executate ară
turi de toamnă pe mai bine de 
10 000 hectare. Organizîndu-și 
judicios munca, folosind cu 
randament maxim parcul de 
tractoare și timpul deosebit de 
favorabil, numeroase unități au 
raportat încheierea acestei lu
crări pe toate suprafețele plani
ficate. Unel^ dintre ele, ne re
ferim la C.A.P. din Ilia, Romos, 
Bretea Mureșană, Orăștie, Va
lea Sîngeorgiului, Sălașul de 
Jos, au arat mai mult decît se 
prevăzuse inițial, pornind de la 
experiența acestui an cînd de 
pe terenurile arate toamna tre
cută s-au obținut cele mai mari 
producții de porumb, sfeclă, 
cartofi și altele. Pentru înche
ierea cit mai grabnică a aces
tei lucrări și în restul unități
lor agricole, comandamentul ju
dețean a adoptat o serie de mă
suri deosebit de eficiente. După 
cum ne-a informat ing. Mihai 
Guță, director adjunct la Direc
ția generală agricolă, recent s-a 
făcut o redistribuire a forțelor 
mecanice pentru ajutorarea uni
tăților rămase în urmă — C.A.P. 
din Deva, Boșorod, Gurasada»

„Acțiunea Nucul“ și cei 
,500000 de entuziaști

Puternic trebuie să mai fii, ca 
să sădești un nuc. Neapărat 
puternic. Pentru că nu e vorba 
doar de simplul act al plantă
rii : o cazma, o groapă... Pen
tru un nuc, pentru ca să te 
bucuri de el și de truda inves
tită intru. înălțarea lui, trebuie 
să ai mai ales un anumit 
sentiment al timpului, o răb
dare neruginită de zile, nein- 
doită de luni, newmenințată de 
ani.

Un piersic, de pildă, cel puțin 
aparent, este la indemîna ori
cui. Intr-o viață de om poți 
crește citeva generații de pier
sici. Cu nucul, insă, este o altă 
poveste. Copacul acesta cu cea 
mai deasă și periculoasă umbră, 
sub care se zice că nu rodește 
nimic pe-o rază de zece metri 
in jur, are istoria lui. Or, tre
buie să fii intr-adevăr foarte 
puternic ca, invingind legenda, 
să te încumeți să sădești un 
nuc. Iar, atunci cînd hotărăști 
să inalți o pădure alcătuită din 
peste un milion de asemenea 
arbori, trebuie să fii pur și sim
plu uriaș. Dincolo de legendă, 
însă, munca propriu-zisă este, 
la urma urmei, o lucrare ca ori
care alta ; cu dificultățile-. și 
bucuriile, ei.

lntr-wl asemenea context se 
cuvine căutat cuvintul cu care 
trebuie numită inițiativa locui
torilor din județul Olt de a 
planta 1 200 000 de nuci. Dind 
curs unei nevoi naționale pen
tru acest valoros pom, toți 
locuitorii au devenit parti
zanii acțiunii, organizată mi
nuțios, punct cu punct, încă de 
anul trecut.

Au fost depistate in primul 
rind locurile — erodate, pante, 
terenuri supuse unor iminente 
pericole de alunecare — in așa 
fel incit nici o palmă de pă- 
mint bun de agricultură să nu 
fie știrbită. A urmat apoi un șir 
întreg de activități de speciali
tate, pe care inginerul Ion Cer- 
nătescu, specialist in cadrul di
recției agricole județene, le ex
pune cu oarecare gravitate în 
ton. Astfel, în toamna trecută, 
s-au achiziționat 10 tone de nuci 
(fructe), optîndu-se pentru me
toda de producere a puieților 
in ghivece. Trei luni, din ianua
rie pină in martie, nucile au 
fost puse la stratificat in spații 
închise, cu temperatura con
stantă de 2—3 grade. Abia apoi, 
încolțite, au fost „trase" in ghi
vece de polietilenă. S-a înregis
trat acum cel dinții succes: 
procentul de germinație era de 
40 la sută (literatura de specia
litate indică maxim 30 la sută). 

Rădulești, Geoagiu, Beriu —ur- 
mărindu-se ca cel puțin 60 la 
sută din efectivul de tractoare 
să fie folosit la arături, iar aco
lo unde necesitățile o cer în
tregul parc de tractoare. S-a sta
bilit, de asemenea, să se lucre
ze în schimburi prelungite, ast
fel ca fiecare tractor să reali
zeze o normă de cel puțin 3 hec
tare pe zi.

Vizitînd în zorii zilei C.A.P. 
Sîntandrei, n-am întîlnit la se
diu nici un mecanizator. Din 11 
tractoare, 10 erau la arat, iar 
unul, cel legumicol, era folosit 
la transportul cocenilor. Seara 
tîrziu, mecanizatorii Gheorghe 
Vintilă, loan Tiliban, Vasile Pe
nar, Gheorghe Turlu, Aurel Cos- 
tina și alții — în marea lor ma
joritate tineri — se aflau încă 
pe cîmp, lucrînd la lumina fa
rurilor. „In cel mult 2—3 zile, 
ne-a asigurat Nicolae Zgîrdea, 
șeful secției S.M.A., arăturile 
vor fi terminate. Mecanizatorii 
sînt deciși să încheie campania 
într-un timp record". Tovarășul 
loan Igna, inginerul șef al 
C.A.P.-ului, dorește să facă o 
precizare : Imediat ce vom ter
mina arăturile va începe acțiu
nea de fertilizare a griului și de 
transportare a gunoiului de 
grajd. O mare concentrare de

Circa 200 000 de astfel de ghi
vece sînt trecute in solarii, unde 
timp de două luni sînt între
ținute pină prind înălțimea de 
15 cm. și fiecare plantă 3—4 
frunze adevărate. La începutul 
lui iunie au început plantările ; 
pe 1 200 hectare, numai 120 000 
de puieți putînd străbate acest 
întortocheat drum al devenirii. 
Cu mic, cu mare, bărbați și fe
mei au ieșit citeva ceasuri in 
cîmp la săpatul gropilor, au în
târziat multe ceasuri și zile apoi, 
efectuînd lucrări de întreținere 
științific dirijate. în cooperati
vele agricole din Lelească, Mil- 
cov, Cungrea, Vulturești, Pri- 
seaca, Vulpeni, Dobrețu supra
fețele consacrate nucului sînt 
între 25 și 30 ha. La ora actua
lă, mai exact in primele două 
decade ale lunii noiembrie, încă 
100 000 de puieți așteaptă pre
gătiți pentru a fi puși in pă- 
mînt. Tovarășul Constantin 
Sandu, prim-secretar al Comi
tetului județean Olt al P.C.R., 
inițiatorul, și animatorul acestei 
acțiuni, ne spunea recent : 
„Vrem ca fiecare om să plan
teze cel puțin un pom. Acțiunea 
are o mare valoare practică 
pentru economia județului, a

(Urmare din pag. I)
chemat la el In birou ?i i-a pro- 
pus să-și asume răspunderea de 
a conduce o amplă acțiune de 
sistematizare și modernizare a 
circulației. Era un semn de 
mare prețuire și, in același 
timp, o neașteptată șansă de a 
înfăptui ceva deosebit, in genul 
visurilor adolescenței. în orice 
caz, nimeni n-ar fi stat pe gin- 
duri in fața unei asemenea 
perspective. Spre surpriza tu
turor insă (și, desigur, spre sa
tisfacția celor cărora li se pă
ruse hazardată o asemenea a- 
legere), tânărul a cerut un ră
gaz : „Voi veni la dumneavoas
tră să vă dau răspunsul".

Ce se întâmplase ? înainte de 
a accepta propunerea în mod 
oficial (în sufletul lui, după cum 
mi-a mărturisit ulterior, o ac
ceptase din prima clipă, cu bu
curie și entuziasm), tinărul voia 
să se asigure că se poate conta 
pe el in ducerea la bun sfirșit 
a unei inițiative de-o asemenea 
importanță. Topografia il învă
țase că nu se poate construi ni
mic durabil decît după o atentă 
cercetare a condițiilor existen
te. Ce anume știa în momentul 
respectiv ? Din facultate, îi ră
măseseră puține cunoștințe în 
materie de circulație, dar își 

forțe se va înregistra în livada 
pomicolă unde, concomitent cu 
fertilizarea, se vor desfășura lu
crările de săpare a gropilor, 
pentru îndesirea și moderniza
rea plantațiilor, așa cum a re
comandat recent tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Ca și aici, asemenea preocu
pări sînt comune tuturor agri
cultorilor din județ. La unită
țile cooperatiste din depresiu
nea Hațegului a început aplica
rea amendamentelor pentru re
ducerea acidității solului pe o 
suprafață de 600 hectare, iar 
pentru transportarea gunoiului 
se organizează grupe de trac
toare cu 5—6 remorci pe lîngă 
fiecare greifer, care vor trece 
din unitate în unitate. După 
cum se poate observa, coopera
torii și mecanizatorii din jude
țul Hunedoara mai au încă mul
te de făcut. Dintre toate lucră
rile însă cea mai mare concen
trare de forțe o necesită arătu
rile de toamnă care trebuie exe
cutate urgent în toate unitățile 
și pe toate suprafețele prevăzu
te. De modul cum se va acționa 
în aceste zile hotărîtoare depin
de soarta recoltelor ce vor fi 
obținute anul viitor.

ALEX BĂLGRĂDEAN

țării, dar și una educativă, In 
special pentru tineret". Con- 
știenți de această valoare a nu
cului — de la fructe și fixarea 
terenurilor, pină la prelucrarea 
industrială a prețiosului lemn 
— locuitorii județului Olt s-au 
angajat ca în anul viitor să 
planteze încă un milion de ar
bori.

Aici am putea pune punct re
latării noastre, dacă n-am fi 
rămas datori cu o explicație. 
Spuneam la începutul acestor 
rinduri că pentru un nuc, pen
tru ca să te bucuri de el, tre
buie să ai un anumit sentiment 
al timpului. Explicația constă 
in aceea că un nuc intră pe rod 
in al 12-lea, al 15-lea an de la 
sădire, că producții normale dă 
abia după 20 de ani, că, în sfir- 
șit, virsta lui medie este de 300 
de ani (unele exemplare apro
pie mileniul). Și din această 
perspectivă deci trebuie să fii 
puternic ca să te încumeți să 
sădești un astfel de pom. Dar, 
precum se vede, oamenii care 
au învățat să-și măsoare virsta 
cu viitorul sînt intr-adevăr pu
ternici.

ION ANDREIȚĂ

amintea că, din curiozitate, 
mai citise, în anii din urmă, 
citeva cărți care tratau acest 
subiect. De matematică nu era 
deloc străin — avea nevoie de 
această disciplină pentru reali
zarea unui model, cu zeci de 
variabile, al traficului dar 
trebuia să folosească și un cal
culator și nu se pricepea să-l 
programeze. După ce a înțeles 
în ce stadiu se află — „de 

A ți depăși propriile limite
proaspăt alfabetizat în dome
niu", cum îi plăcea lui însuși 
să spună — s-a apucat temeinic 
de lucru. A răscolit cele citeva 
biblioteci din localitate și și-a 
umplut mai multe caiete cu în
semnări, a plecat în concediu 
într-un oraș în care planul de 
ameliorare a circulației era de
ja pus la punct și i-a consultat 
pe specialiștii de acolo. Cel 
mai greu i-a venit să învețe 
limbajul calculatorului și me
todele cele mai eficiente de 
programare. După mai multe 
nopți în care s-a străduit să-și 
însușească principiile elemen
tare — „totul pleacă de aici" — 
a început însă să avanseze cu

Expoziția de creație științifică a studenților bucureșteni

Argument pentru valorificarea in producție
Deschisă la sfîrșitul săptămî- 

nii trecute la Institutul politeh
nic din București, expoziția de 
creație științifică studențească 
din Centrul universitar Bucu
rești, prima manifestare de an
vergură după încheierea lucră
rilor Conferinței a X-a a 
U.A.S.C.R., constituie un semni
ficativ bilanț al activității de 
cercetare, proiectare și produc
ție. Reunind peste 200 de expo
nate, dintre care 60 sînt aparate, 
dispozitive, machete, utilaje, 
standuri, această expoziție fina
lizează prima etapă a concursu
lui național de creație științifică 
studențească. Citeva date gene
rice sintetizează elocvent capa
citatea de creație a studențimii 
bucureștene angajată pe deplin 
în materializarea indicațiilor cu
prinse în cuvîntarea rostită de to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
la deschiderea forumului tinere
tului comunist, și a sarcinilor 
reieșite din istoricele hotărîri 
adoptate la Congresul al XI-lea 
al partidului.

Astfel, 13111 studenți bucureș
teni sînt angrenați în activitatea 
de cercetare și proiectare ; 
42 322 000 de lei reprezintă va

pași rapizi și în această direc
ție.

„încet-încet, mi se constituia 
în minte o imagine clară a ceea 
ce aveam de făcut în viitoarea 
mea muncă. Dar să nu credeți 
că efortul acesta de perfecțio
nare se consuma doar în plan 
profesional. Am descoperit, cu 
acest prilej, că îmi lipsește re
zistența morală, că sînt încli
nat să cedez în fața primei di

ficultăți. Veneam acasă după 
orele obișnuite de muncă — mă 
ocupam, ca și înainte, de topo
grafie — și mă așezam la masa 
de lucru hotărît să elucidez un 
nou capitol.

La termenul fixat, tinărul s-a 
prezentat la șeful său și i-a co
municat că primește noua mun
că. Aflase, între timp, multe 
lucruri despre un domeniu ne
cunoscut și, tocmai de aceea, 
pasionant, dar, mai ales, se înțe
lesese mai bine pe el însuși. 
Știa acum care sînt limitele 
sale și știa, totodată, cum a- 
nume poate să le învingă.

Genul acesta de realism, care 
n-are nici o legătură cu ridica

loarea lucrărilor de cercetare și 
proiectare realizate cu partici
pare studențească, iar 186 848 000 
lei constituie valoarea realizată 
în atelierele școală ale institu
telor de învățămînt superior a- 
flate în Capitală. Aceste date, 
alături de creațiile prezente în 
expoziție, constituie o mărturie 
semnificativă a stadiului de in
tegrare a invățămîntului cu cer
cetarea și producția, proces ce 
caracterizează, astăzi, formarea 
viitoarelor promoții de specia
liști.

Bogat reprezentată este acti
vitatea celor aproape 4 000 de 
studenți antrenați în munca de 
cercetare și proiectare în cercuri 
științifice, laboratoare ale cate
drelor și în ateliere productive 
din Institutul politehnic.

„Printre cele mai importante 
realizări, ne spunea tovarășul 
Gheorghe Sindilă, vicepreședinte 
al Consiliului U.A.S.C. din Cen
trul universitar București, se nu
mără acele lucrări care au re
zolvat probleme de autodotare 
sau probleme înscrise în con
tracte ale catedrelor cu ministere 
sau unități economice. Dintre a- 
cestea atrag atenția „Mandrina

rea din umeri în fața „eviden
ței", reprezintă, după părerea 
mea, o condiție esențială pen
tru realizarea adevărată a auto- 
perfecționării. Nu există zbor, 
oricit de îndrăzneț, care să nu 
presupună o luare în conside
rare a legilor gravitației.

Din păcate, însă, se manifes
tă încă tendința, la unii tineri, 
de a ascunde, sub masca unei 
asemenea stări, comoditatea și 
delăsarea. „E vina mea că 
n-am însușirile unui om excep
țional?" — întreabă ei pentru a 
face caz de luciditate și mo
destie și, totodată, pentru a nu 
li se cere să muncească mai 
mult.

Ne aflăm într-un moment în 
care autodepășirea, autoperfec- 
ționarea constituie o înaltă în
datorire. Cincinalul următor, 
definit ca cincinal al revoluției 
tehnico-științifice, pretinde — 
de la noi, tinerii, îndeosebi — o 
accelerare energică a ritmului 
devenirii. Să nu ne grăbim să 
credem, cu superficialitate, că 
desăvirșirea se realizează ca 
prin minune, cit ai bate din 
palme, dar, în același timp, să 
nu ne mulțumim nici o clipă 
cu ceea ce putem la un moment 
dat, cu ceea ce ne e comod să 
înfățișăm ca limită a puterilor 
noastre. 

universală de filetat cu decu
plare la suprasarcină" (autor 
Constantin Constantin), „Dispo
zitivul de grup pentru controlul 
preciziei de* prelucrare la fur
cile cardanice" (autor Pavel 
Soleanicov), „Dispozitivul pentru 
netezirea suprafețelor cilindrice" 
(autor Mihai Ciocan), toate 
constituind produse originale a- 
ducînd o eficiență sporită pro
cesului de producție.

Studenții fizicieni prezintă cî- 
teva interesante lucrări din rîn- 
dul cărora atrage atenția „Re- 
trogamascopul" realizat de Cor- 
neliu Oncescu în colaborare cu 
specialiști de la Institutul de 
fizică atomică, aparat destinat 
măsurătorilor de precizie a de
punerilor de crustă din interio
rul conductelor metalice și a de
punerilor pe partea submersi
bilă a navelor. Un alt proiect 
făcînd obiectivul unui contract 
în valoare de 200 000 lei îl con
stituie „Montajul unei macarale 
de 480 de tone pentru Șantierul 
naval Constanța". Studenții auto- 
matiști prezintă un „Sistem de 
poziționare numerică" utilizat 
pentru conducerea automată a 
strungurilor la întreprinderea 
de mașini grele București. De a- 
semenea, un contract cu aceeași 
întreprindere în valoare de 2,2 
milioane lei a fost încheiat și 
realizat de un colectiv de stu
denți și cadre didactice de la 
Facultatea de tehnologie a con
strucțiilor de mașini avînd ca 
temă „Dispozitive modulare pen
tru prinderea sculelor pe strung 
normal". In expoziție se află de 
asemenea standuri prezentînd 
principalele direcții de cercetare 
ale studenților de la chimie (Stu
diul aliajelor prin spectrosco
pie, Polimeri anorganici. Sinteza 
unor noi compuși organici etc), 
proiecte de construcții și siste
matizare ale studenților arhi- 
tecți, truse de material didactic 
destinate învățămîntului general 
și liceal realizate de studenții 
facultăților de geologie-geogra- 
fie.

Un Ioc important este rezer
vat lucrărilor de diplomă și pu
blicațiilor științifice în care au 
fost finalizate o serie de lucrări 
realizate în cercuri la Academia 
de Studii Economice sau la Uni
versitate.

Lucrările vor fi clasificate de 
un juriu condus de prof. dr. 
ing. Gheorghe Buzdugan, mem
bru corespondent al Academiei, 
în vederea selecției pentru faza 
republicană a concursului de 
creație științifică.

Importantă manifestare a crea
tivității studențești, argument 
pentru capacitatea de concepție 
și finalizare în lucrări aplicative 
a unor teme înscrise în contrac
te cu unități economice, expozi
ția studenților bucureșteni ma
terializează, în același timp, 
principalele direcții necesare în 
următoarea etapă, ce corespunde 
cu debutul cincinalului revoluției 
tehnico-științifice : efectuarea u- 
nor cercetări cu caracter inter- 
disciplinar, orientarea tematici
lor spre realizarea pe plan in
tern a unor tehnologii menite să 
reducă comenzile la import, 
formarea unor puternice colec
tive de creație științifică alcă
tuite din specialiști din produc
ție și cercetare, cadre didactice 
și studenți, axarea prioritară a 
unor tematici pe probleme de 
automatizare și mecanizare a 
proceselor de producție.

CĂLIN STĂNCULESCU

• IN JUDEȚELE ALBA 
ȘI HUNEDOARA a început 
duminică etapa pe zone a 
„Zilelor teatrului scurt de 
amatori". Spectacolele care 
au avut loc cu acest prilej la 
clubul sindicatelor din Cugir 
și la casele de cultură din 
Petroșani și Orăștie au con
stituit o trecere în revistă și 
în același timp un valoros 
schimb de experiență.

• SIMBATA ȘI DUMINI
CA LA BOTOȘANI s-a des
fășurat faza premergătoare a 
Festivalului-concurs de tea
tru scurt „Mihai Sorbul". 
Manifestarea, organizată în 
cadrul „Zilelor teatrului de 
amatori", a reunit formații 
artistice din centrele Boto
șani, Dărăbani, Bucecea, pre
cum și din comunele Cris- 
tești, Albești, Reușeni, Nico
lae Bălcescu, Frumușica, 
Lunca, Copălău și Sulița.

• LOCUITORII SATULUI 
CALUGARENI din județul 
Botoșani au sărbătorit du
minică 500 de ani de ates
tare documentară a localită
ții lor. Cu acest prilej au 
fost trecute în revistă reali
zările înscrise în anii socia
lismului pe aceste străvechi 
meleaguri moldovene, rele- 
vîndu-se, între altele, că cir
ca 80 la sută din casele că- 
lugărenilor sînt construite în 
ultimii 15 ani.

• DUMINICĂ S-A ÎNCHE
IAT LA LUPENI a treia e- 
diție a Festivalului filmului 
de animație și ficțiune, or
ganizat de cineclubul „Ama- 
film" din localitate, la care 
au participat 22 cinecluburi 
din mai multe orașe și cen
tre din țară, printre care Ba
cău, Cîmpulung Moldove
nesc, Oțelul Roșu, Timișoara 
și Reșița. Au fost prezentate 
timp de două zile peste 60 de 
pelicule.

.-CINEAUT06IUFICÂ
MARELE GATSBY

Un personaj romantic stra
niu și ireal, conturat din fraze 

• ce încep cu „se spune" și din 
păreri contradictorii, constru- 
indu-și o existență pentru a-și 
împlini un sentiment străbă
tând meteoric o lume demen
tă ce-și îmbracă vidul lăuntric 
și plictisul de moarte în orbi
toarea haină a aurului curgind, 

■‘-■un personaj a cărui puritate 
sufletească nu poate sfîrși în- 
tr-o anume societate decît în 
moarte, o moarte absurdă și fi
rească totodată ce-l reintegrea
ză în sfera unei unice amintiri. 
Dintr-un mister interzis, din 
imagini alcătuite, parcă, din 
transparențe și lumini de a- 
dîncuri, ia ființă Marele Gats
by. Și dacă Jack Clayton reu
șește într-o bună măsură să ne 
dea o adecvată versiune cine
matografică a singularei poves
tiri a lui John Fitzgerald este

FLACĂRA
Vitali Cetverikov a ales un 

episod dramatic al luptei parti
zanilor bieloruși, care au acti
vat in spatele frontului ger
man pină in primăvara lui 1944, 
pentru a realiza un film despre 
patriotismul poporului sovietic, 
un film emoționant despre dă
ruirea supremă a comuniștilor, 
a partizanilor pentru apărarea 
pămintului patriei. O narațiune 
slujită din plin de o imagine

POLIȚISTA
Nu este lipsită de umor co

media aceasta italiană semnată 
de Steno, din păcate un umor 
ce cade adeseori în îngroșări 
nefericite, in vulgaritate lipsită 
de sens. Ideea nu era deloc rea 
— o tânără scîrbită de „atenți
ile" bărbaților vrea să ducă o 
existență demnă devenind o a- 
prigă, incoruptibilă apărătoare 
a legii—, iar dorința regizoru
lui de a trece dincolo de simpla 
comedie de situație pentru a 
ajunge la o pronunțată critică 
socială este lăudabilă. El reu
șește să creeze citeva secvențe 
pline de ironie și umor — ca 
finalul spectacolului, ca întâl

• CORUL SINDICATULUI 
întreprinderii de construcții 
metalice Bocșa a sărbătorit 
duminică 100 de ani de acti
vitate artistică, jubileu la 
care au participat renumite 
formații corale muncitorești 
și țărănești din Banat, prin
tre care corurile din Reșița, 
Lugoj, Caransebeș, Oțelul 
Roșu și altele.

Cu acest prilej, la Bocșa a 
fost organizată o săptămînă 
cultural-artistică, care a în
scris în programul său mai 
multe concerte, seri literar- 
muzicale, întîlniri cu com
pozitori de frunte ai muzicii 
corale românești, spectacole 
de cîntece și jocuri bănățene^

• DUMINICA A AVUT 
LOC în satul Sebeșel, jude
țul Alba, dezvelirea bustului 
pictorului Sava Henția, fiu al 
acestei așezări, unul din re
prezentanții de seamă ai 
picturii românești din seco
lul al XIX-lea. care a trăit 
între anii 1840—1904.

• MĂLINI, SATUL CO
PILĂRIEI LUI NICOLAE 
LABIȘ, se pregătește de a- 
propiata aniversare a patru
zeci de ani de la nașterea 
poetului. Manifestările oma
giale ce vor avea loc la în
ceputul lunii viitoare vor 
marca și inaugurarea în fosta 
casă părintească a Fondului 
memorial documentar Nico
lae Labiș.

Reunind documente, foto
grafii, manuscrise, corespon
dență, publicații, obiecte de 
familie, fondul memorial va 
oferi o imagine edificatoare 
asupra creației și activității 
regretatului premergător al 
poeziei noastre contempora
ne.

(Agerpres)
1111 ..........    yr..  

tocmai pentru că a știut să 
compună o atmosferă mai ales 
din decor și costume, dintr-o 
luminozitate aparte a imaginii 
(dealtfel, filmul este premiat 
cu Oscar pentru cele mai bune 
costume și cea mai bună adap
tare muzicală). Extravaganța 
culorilor și toaletelor, grandoa
rea stranie a interioarelor, a- 
gitația nebună a personajelor, 
lumina ca un văl strălucitor mîn- 
gîind-o pe Daisy sau învăluind 
ultimele clipe ale lui Gatsby, 
toate la un loc vorbesc despre 
imateriala parcurgere a unui 
timp interior. Cu actori ca 
Robert Radfort, Mia Farow, 
Bruce Dern, Karen Black, a- 
vindu-l ca operator pe Douglas 
Slocombe, regizorul Jack Clay
ton a compus o apropiată ca 
spirit imagine a operei lui 
Fitzgerald.

în care poezia peisajului con- 
trapunctează fericit dramatis
mul evenimentelor, un dialog 
în care nota de umor popular 
se împletește cu gravitatea 
situațiilor și deciziilor, persona
je minuțios cizelate de actori 
ca I. Kaiurov, L. Nevedomski, 
A. Surna și M. Gluzski fac din 
Flacăra o peliculă de o puter
nică forță epică.

nirea de la Roma din cabinetul 
senatorului, ca ședința „de lu
cru" de la primăria micului o- 
rășel — și să compună citeva 
personaje nu lipsite de farmec. 
Ceea ce scade, însă, din viru
lența criticii și din calitatea 
umorului este concesia mult 
prea evidentă in favoarea unor 
aluzii cam fără perdea, unor 
picanterii gratuite. Pelicula be
neficiază de prezența unei ac
trițe pline de farmec a cărei 
bună interpretare i-a asigurat 
și premiul David di Donatello 
anul acesta : Mariangela Me- 
lato.

MIRUNA IONESCU

întreprinderea mecanica

A AGRICULTURII

Șl industriei alimentare bucurești,

Calea Giulești 1 Sectorul 7 încadrează mai

ștri construcții mașini prelucrări prin așchiere și 

electricieni.

Relații telefon 494245/125.

ÎNTREPRINDEREA „AUTOBUZUL"

BUCUREȘTI,

str. OSTROV Nr. 3 sectorul 5, 

încadrează de urgență:

• mecanici locomotivă L.H.D. la manevră :

• șoferi pe autocamioane ;

• macaragii pod rulant;

Pentru relații adresați-vă la serviciul Personal, 

telefon : 239320 interior 116 sau la 231232.

Oficiul Național de Turism „Carpați" - București prin Agen
ția de excursii cu turiștii români în strâinâtate și oficiile jude
țene de turism din țara organizează cu prilejul revelionului 
1975/1976 excursii in :
• R. S. CEHOSLOVACĂ - cu petrecerea revelionului la 

Praga, pe următoarele itinerarii :
1. București — Bratislava — Brno — Praga — Budapesta — 

București ;
2. București — Brno — Praga — Budapesta — București ;
3. București - Budapesta - Praga - Bratislava - București.

Plecările în aceste excursii au loc în zilele de 26, 27 și 28 
decembrie 1975, transportul fiind asigurat cu trenul.

• R. P. BULGARIA — cu petrecerea revelionului la Sofia ; 
Plecarea cu trenul în ziua de 29 decembrie 1975.
Informații și înscrieri la Agenția de excursii din București, 

Calea Victoriei 100, telefon : 16 44 31, sau la toate oficiile și 
filialele de turism din țară.

PIESE DE SCHIMB 
LA DOMICILIU

Magazinul DIODA din București, B-dul 1 Mai 
126, tel. 6531 35, pune la dispoziția cumpără
torilor din București și provincie întregul sorti
ment de piese de schimb pentru televizoare, 
radioreceptoare, magnetofoane și pikapuri.

Magazinul este aprovizionat zilnic cu : tuburi 
cinescopice, difuzoare, tranzistori, bobine, cir
cuite imprimate, transformatori, condensatori, 
potențiometri, plăci cu circuite, comutatori, cla
viaturi, carcase pentru difuzoare, cutii pentru 
baterii, antene ferite ș.a.

Piesele de schimb pe care vi le asigură maga
zinul DIODA sînt atît pentru aparatele aflate 
în producția curentă, cît și pentru tipurile mai 
vechi, indigene și din import.

Magazinul DIODA efectuează vînzarea piese
lor de schimb și prin poștă, contra ramburs, pe 
baza comenzii dv. transmisă printr-o simplă 
carte poștală, plata făcîndu-se la primirea co
letului.

RECOM
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Teatrul de stat din Baia Mare

Citeva considerații privind revirimentul activității cultural-educative la clubul pentru tineret „Modern** din Capitală

IATĂ CĂ SE POATE 1
In perioada februarie-aprilie 1974 redacția 

noastră a întreprins în cadrul clubului „Modern" 
din sectorul 8 al Capitalei o acțiune de sociolo
gie culturală. Momentele ei, consemnate de-a 
lungul a 12 săptămîni i-au fost prezentate atunci 
cititorului sub forma unor corespondențe publi
cate Ia rubrica „Experiment C-8". Articolul con- 
clusiv, apărut în numărul din 30 aprilie 1974 al 
ziarului, sublinia, însă, că nu considerăm lucru
rile încheiate pentru că cele 12 săptămîni nu fă
cuseră decît să distingă direcțiile ulterioare abia 
sensibilizate de experiment. în ce constă, așa
dar, considerentele datorită cărora revenim acum 
asupra experimentului ? Ele sînt determinate de 
două principale categorii de factori — cota 
organizatorică și profesională de astăzi a așeză
mântului și învățămintele care pot fi deduse 
de aici pentru întreaga rețea de instituții cultu
ral-educative destinate cu precădere tineretului.

Pentru a înțelege, cît de cît exact, resorturi
le unui asemenea demers comparativ iată o ima
gine a startului nostru epurată de orice tentație 
memorialistică. La începutul anului 1974 clubul 
„Modern", fostă sală de sport, îndeplinea func
țiile unui simplu dancing cu pereți afumați 
de pe care cădeau tencuielile. Restul încăperilor, 
două săli mari și două boxe suficient de cuprin-

zătoare Ia subsol, alte două camere pe un pa
lier de scară interioară, precum și una din cele 
două garderobe spațioase de la parter se trans
formaseră, cu vremea, în depozite de vechituri. 
Instalațiile de strictă utilitate, sanitare, de a- 
erisire etc, fuseseră scoase de mult din funcțiu
ne. Dotarea cu materiale de practică culturală, 
utilizarea celor care, de bine de rău, existau, 
climatul moral, repertoriul tematic al cercurilor 
și formațiilor cite izbutiseră să supraviețuiască, 
totul era într-o stare de-a dreptul lamentabilă, 
de lentă degradare calitativă, de destrămare. 
Dar nu atît aerul de paragină îmi provoca strîn- 
geri de inimă la gindul compromiterii întregului 
proiect asumat în numele ziarului, ci faptul că 
principalii responsabili datori să se zbată pen
tru radicala modificare a împrejurărilor, comi
tetul U.T.C. din sectorul 8 și metodiștii clubului, 
se resemnaseră pierduți într-o dezordine soco
tită fără ieșire Ia formula apatică : „așa e sortit 
să se întîmple de altfel și la „mai bine" nu se 
va putea ajunge niciodată !“ De ce să nu se 
poată ? „Fiindcă, mi s-a explicat, nu există 
bani destui și pentru fiecare pai mutat dintr-un 
loc intr-altul trebuie alcătuit un deviz. Cine are 
curajul să aprobe o investiție cînd veniturile 
clubului „Modern" sînt deplorabile ?**.

1Z5 de ani de la înființarea Liceului nr. 1 din Brașov
Simbătă și duminică au a- 

vut loc la Brașov manifestă
rile dedicate aniversării a 125 
de ani de la înființarea Li
ceului nr. 1 Brașov, presti
gios lăcaș de învățămint și 
cultură, de afirmare, aici, in 
Transilvania, a idealurilor de 
unitate națională, de liber
tate și dreptate socială, a 
umanismului, democrației și 
progresului. Pentru merite 
deosebite in activitatea poli
tică și de educare a elevilor, 
organizației U.T.C. a liceului 
i-a fost conferită Diploma de 
Onoare a C.C. al U.T.C. In 
încheierea adunării festive, 
intr-o atmosferă de puternic 
entuziasm s-a adoptat textul 
unei telegrame adresate C.C.

al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al partidului, în care printre 
altele se spune : Continuator 
al unor valoroase tradiții de 
cultură și școală românească, 
liceul a cunoscut cea mai 
mare dezvoltare în anii so
cialismului, cind a dat pa
triei peste 8 000 de absolvenți 
din cei 11 000 cit a dat liceul 
în cei 125 de ani de existen
ță. Încadrați in cele mai di
ferite domenii ale activității 
economice, sociale și cultu
rale, absolvenții liceului aduc 
o valoroasă contribuție la în
făptuirea exemplară a politi
cii interne și externe a parti
dului și statului nostru. Con- 
știenți de misiunea nobilă cu

care sintem investiți, de for
mare și modelare a omului 
nou, vă asigurăm, pe dum
neavoastră, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, de angajarea noas
tră totală pentru a da țării 
oameni cu temeinică și mul
tilaterală pregătire, pătrunși 
de un înalt spirit revoluțio
nar și responsabilitate comu
nistă, gata oncînd să slu
jească cu credință și devota
ment patria și poporul, să-și 
consacre întreaga energie și 
capacitate creatoare triumfu
lui comunismului pe pămin- 
tul scump al României. e

ADINA VELEA

• Presupunînd că un tînăr 
care n-a mai trecut de 18 luni 
pragul clubului „Modern" ar 
face așa ceva acum, el s-ar afla 
în fața unei surprize plăcute și 
de proporții spectaculoase. în 
primul rînd l-ar întîmpina o 
curățenie desăvîrșită, zugrăveli 
proaspete, o ambianță civiliza
tă și de bun gust. Holul care 
servea în exclusivitate de fu
moar a devenit, între timp, 
gazda unor expoziții permanen
te de artă plastică și fotografi
că organizate în colaborare cu 
Centrul de îndrumare a mișcă
rii artistice de amatori și a 
creației populare și Asociației 
artiștilor fotografi din Româ
nia. Mobilierul vechi și descle- 
iat care scîrțîia enervant a fost 
înlocuit. In sala de spectacole 

’ au apărut reflectoare. Stația de 
amplificare este pusă la punct. 
Au fost achiziționate : costume 
pentru ansamblul folcloric

„Bucur", 3 mag- 
netofoane noi, 
un al doilea te
levizor. un apa
rat de radio- 
stereo pentru în
registrări (con
sultații utile celor ce frec
ventează rormele de învăță- 
mînt politic, explicații tehnico- 
științifice, emisiuni radiofonice 
cu caracter educativ, muzică 
etc). Instalația de condiționare 
a aerului a fost reparată cu 
sprijinul tinerilor, fără investi
ția cerută de un deviz în valoare 
de 40 000 lei. Parchetările, ame
najările și redistribuirile de 
spații au adus în circuitul efec
tiv al practicii culturale șapte 
încăperi. Toate acestea în con
dițiile în care bugetul așeză- 
mîntului se prezintă la capitolul 
venituri cu un beneficiu abso
lut în valoare de aproximativ 
100 000 lei față de planul finan-

Revenire la experimentC8

despre societatea de consum" — 
de dezvăluire combativă a mo
dului de viață capitalist. S-au 
permanentizat ciclurile „film- 
club" și „Studioul artistului ama
tor" iar Universitatea populară 
s-a îmbogățit în două cursuri 
noi : „Amintiri și mărturii des
pre oameni de seamă ai culturii 
românești" și „Imagini ale Ro
mâniei socialiste oglindite în 
film". Ansamblul folcloric 
„Bucur" și-a înnoit complet 
efectivul în componența aces
tuia figurînd, astăzi, și un taraf 
inexistent înainte de experi
ment. Au mai apărut : o forma
ție de dans tematic, una corală, 
o brigadă artistică, două forma
ții de teatru („Rampa" și „C-8", 
cea din urmă cu totul originală 
prin modalitățile interpretării și 
legăturilor sale cu publicul tî
năr). în afara vechiului cerc de 
croitorie există în momentul de 
față două grupe de „informatică 
și programare", trei de „electro
nică", una de „tehnică foto", o 
discotecă, un grup propriu de 
cercetare sociologică, toate in
stituite pe baza concluziilor ex
perimentului. „Brigada științi
fică", ea Însăși o noutate în ma
terie de practică culturală la 
clubul „Modern" are ca zonă de 

penetrație cămi
nele de nefami- 
liști din sector 
și navetiști cu 
domiciliul în 
comunele înve
cinate.

• Dacă în 1973 clubul „Mo
dern" obținea la prima ediție a 
festivalului artei și culturii 
tineretului bucureștean un loc 
II cu ansamblul folcloric și o di
plomă mai mult protocolară 
pentru grupul vocal distins cu 
prilejul celei dintîi participări, 
prezențele de după experiment 
ne apar cu adevărat notabile. La 
ediția a Il-a a aceleiași compe
tiții formația de muzică ușoară 
devine laureată, titlu căruia î 
se adaugă o diplomă pentru in
terpretare acordată uneia din 
componentele sale, ansamblul 
„Bucur" primește premiul spe
cial al juriului, formația de 
dansuri tematice o diplomă ca

ciar raportat la întreaga perioa
dă de după experiment.

• Clubul dispune astăzi de 
cel puțin 8 categorii de mani
festări bine reprezentate : po- 
litico-ideologice, moral-cetățe- 
nești, de educație patriotică, a- 
teist-științifică, tehnico-econo- 
mică, sanitară, estetici, agre
ment. A fost constituit cabine
tul de științe social-politice care 
programează cicluri menținute 
și după încheierea perioadei 
noastre de cercetare și acțiune : 
„România în cifre și fapte" — 
de informare politico-economică 
internă, „Mapamond" — de in
formare politică externă, „Mon- 
do-Cane, sau 1001 de adevăruri

urmare a ținutei repertoriului, 
condițiile organizatorice asigu
rate de club secțiunii artistice 
fiind remarcate printr-o altă 
diplomă de onoare. La ultima 
ediție clubul obține trei titluri 
de laureat prin ansamblul fol
cloric, formația de muzică ușoa
ră și un solist vocal, un preftîiu 
II cu formația de dansuri tema
tice, un premiu III și o diplomă 
de interpretare pentru soliștii 
înscriși la festival.

Iată, așadar, că se putea și că 
se poate. In 18 luni, dacă exclu
dem perioada celor 12 săptămîni 
de încercări ale „Experimentu
lui C-8" clubul „Modern" a reu
șit să devină acel cadru favo
rabil generalizării sociale a va
lorilor ideologice, politice, eco
nomice, tehnico-științifice, mo
rale, estetice proprii sau de 
circulație universală (circa 180 
de manifestări cultural-educa
tive diverse cu 10 000 de 
participanți anul trecut, a- 
proape 120 de manifestări 
cu peste 13 000 de partici
panți în primul semestru al a- 
cestui an). Nu vreau să afirm că 
transformarea instituției ca a- 
tare intr-un intrument viabil de 
acțiune socială, apt să inspire 
publicului său un mod de a gîn- 
di și acționa căruia altădată nu-i 
făcea dovadă decît întîmplător 
și cu mare greutate s-ar datora 
în întregime experimentului. 
Dar că acțiunea ziarului a oferit 
tuturor acelora care au contri
buit la desfășurarea ei ipoteze 
fertile de lucru astfel incît func
țiile educative ale așezămîntului, 
de dezvoltare a creativității, de 
intercomunicare umană, recrea- 
tiv-distractive să nu se mai ex
prime printr-un amestec neclar, 
haotic, lipsit de sens director, 
rutinat, alcătuit din însăilături 
la voia întîmplării, ci în tipare 
eficiente, bine structurate, capa
bile să transmită mesaje cultu
ral-educative, mi se pare a fi un 
adevăr incontestabil. Asupra a- 
cestui adevăr și a cîtorva laturi 
ale sale cred că merită insistat 
pentru că foloasele generali
zării lor ne apar cu certitudine 
astăzi. O vom face, de aceea, în 
articolul viitor.

MIRCEA TACCIU

/

FOTBAL' SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
BASCHET: Fruntașele clasamentului 

învingătoare pe toată liniaDE CE NE ÎNCEARCĂ
REGRETUL...

Realizînd doar un rezultat de egalitate, 2—2 (0—1), in partida eu echipa Spa
niei, fotbaliștii noștri au ieșit din cursa pentru calificarea in „Cupa Europei"
încă o competiție internațio

nală, de anvergură, Cupa Eu
ropei, o încheiem cu un eșec. 
Un eșec, pentru că neputința de 
a ne califica nu se poate numi 
altfel, chiar dacă se va spune că 
acest meci decisiv s-a soldat cu 
un rezultat de egalitate, chiar 
dacă echipa noastră n-a cunos
cut înfrîngerea în întîlnirile sus
ținute în această ediție a cam
pionatului european interțări și 
chiar dacă de aproape un an și 
jumătate naționala noastră de 
fotbal n-a mai fost învinsă nici 
pe teren propriu, nici cînd a ju
cat in deplasare, în meciuri ofi
ciale sau amicale. Judecind lu
crurile cinstit, din perspectiva 
obiectivului propus — calificarea 
— echipa noastră reprezentativă 
de fotbal nu și-a îndeplinit mi
siunea, angajamentul asumat, 
nu ne-a provocat bucuriile și sa
tisfacțiile la care aspiraserăm și 
am fi avut dreptul! Și în parti
da de ieri, cu spaniolii, echipa 
n-a jucat la nivelul posibilități
lor ei maxime, tricolorii n-au 
jucat cum ne-am fi așteptat și 
cum am văzut că pot, uneori — 
e drept, foarte rar. Echipa n-a 
evluat cum ne-au promis jucă
torii și antrenorii. Dacă ne în
cearcă regretul este că nu pu
tem spune, cu toată inima, cu 
conștiința împăcată, că ei au 
făcut tot ce le-a stat în putință 
pentru o victorie. Supărarea și 
tristețea noastră sînt cu atît mai 
mari cu cît s-au depus toate e- 
forturile ca jucătorii să benefi
cieze de toate condițiile de pre
gătire pentru a evolua la un ni
vel mult superior în raport cu cel 
arătat. Iată de ce, „palmaresul" 
înregistrat în Cupa Europei, 
faptul că n-am fost învinși de 
mult, nu ne mai ține de cald ! 
„Succesele" acestea fără glorie, 
fără strălucire, fără perspectivă, 
traduse printr-o slabă perfor
manță finală, sînt bune doar 
pentru rapoartele sau justifică
rile antrenorilor și ale Biroului 
federației de fotbal.

Rezultatele diviziei B
SERIA I. F.C. Brăila — Pra

hova Ploiești 1—0 ; Unirea 
Focșani — C.S.M. Borzești 0—0 ; 
Petrolul Ploiești — C.S.U. Galați 
1—1 ; Gloria Buzău — C.F.R. 
Pașcani 2—1; Celuloza Călărași
— C.S.M. Suceava 2—0 ; F.C.M. 
Galați — S.C. Tulcea 3—1 ; Ci
mentul Medgidia — Victoria Te
cuci 1—0 ; Metalul Plopeni — 
Viitorul Vaslui 2—1 ; Ceahlăul 
P. Neamț — C.S. Botoșani 0—0.

După 13 etape F.C.M. Galați 
conduce în clasament cu 20 
puncte, urmată de F.C. Brăila cu 
19 puncte.

SERIA A II-A. Minerul Motru
— Metalul București 0—1 ; C.S. 
Tîrgoviște — Metrom Brașov 
1—0 ; Progresul București — 
Metalul Mija 1—0 ; Tractorul 
Brașov — Chimia Tr. Măgurele 
0—1 ; F.C.M. Giurgiu — Autobu
zul București 1—0 ; Chimia Rm. 
Vîlcea — Ș.N. Oltenița 4—0 ; 
Voința București — Steagul roșu

JIMMY CONNORS Șl ILIE NĂSTASE 
AU SOSIT IN CAPITALĂ

In cursul zilei de ieri au 
sosit in Capitalii, venind de 
la Londra, cunoscut» jucători 
de tenis Jimmy Connors și 
Ilie Năstase. După cum s-a

Așadar, zarurile au fost arun
cate. Desigur, aruncate prost, 
împotriva propriului destin. De 
ce ? Putea, oare, fi cîștigat a- 
cest meci ? Fără discuție. Dacă, 
bineînțeles, echipa noastră juca 
la fel de lucid, ambițios și dă- 
ruitor ca în primele 20—30 de 
minute din repriza secundă, sau 
dacă selecționabilii evoluau ca 
în recentul derbi Dinamo — 
Steaua. Nu am vrea să insistăm 
prea mult asupra greșelilor să- 
virșite, — atacuri haotice, ac-

Au jucat următoarele for
mații : România : Răducanu 
— Anghelini, G. Sandu, Săt- 
măreanu II, Lucuță, Dudu 
Georgescu, Dinu, Dobrin, Lu- 
cescu, M. Sandu (din tnin. 
46 Iordănescu), Zamfir (din 
min. 62 Crișan) ; Spania : 
Miguel Angel — Sol, Benito, 
Miguelli, Camacho, Villar, 
Pirri, Del Bosque, Quini (din 
min. 88 Saturstegui), San- 
tillana. Rojo I (din min. 75, 
Fortes).

Partida a fost condusă de 
o brigadă de arbitri vest-ger- 
mani avîndu-1 la centru pe 
Hans-Joachim Weyland, aju
tat la tușă de M. Wichmann 
și H. Hovel.

țiuni fără orizont — meciul s-a 
transmis pe micul ecran» l-a 
văzut toată lumea ; citeva nea
junsuri au fost, însă, flagrante 
și grav mi se pare faptul că ele 
au perpetuat, ca și cînd pe ban
ca antrenorilor și rezervelor nu 
se afla nimeni din partea echi
pei noastre. Nu ne întrebăm de 
ce a fost preferat Mircea Sandu, 
ci de ce a fost menținut 45 de 
minute cînd s-a văzut că nu-i 
reușește absolut nimic, că nu are 
o zi bună. Singurul comparti
ment cu un randament mai bun 
a fost linia de mijloc — Dudu 
Georgescu, Dinu, Dobrin — care

1—1; Nitramonia Făgăraș — 
Dinamo Slatina 1—1 ; Electropu- 
tere Craiova — Automatica Ale
xandria 2—1.

Progresul București și C. S. 
Tîrgoviște ocupă primele două 
locuri cu același număr de 
puncte: 19.

SERIA A III-A. C.I.L. Sighet 
— U.M. Timișoara 4—0 ; Corvi- 
nul Hunedoara — Sticla Turda
1— 0 ; Gloria Bistrița — Mureșul 
Deva 6—0 ; F.C. Baia Mare — 
Șoimii Sibiu 1—1 ; C.F.R. Timi
șoara — Victoria Călan 3—1 ; 
Rapid Arad — Unirea Tomnatic
2— 0 ; Ind. sîrmei C. Turzii — 
Victoria Cărei 4—0 ; Minerul 
Moldova Nouă — Metalurgistul 
Cugir 2—0 ; Dacia Orăștie — 
Gaz Metan Mediaș 2—0.

Corvinul Hunedoara conduce 
în clasament cu 19 puncte, ur
mată de F.C. Baia Mare, tot cu 
19 puncte și Șoimii Sibiu cu 
18 puncte.

mai anunțat, cei doi campi
oni urmează să susțină un 
meci marți, 18 noiembrie, la 
„Palatul sporturilor și cultu
rii". 

a mai încercat să construiască 
ceva. Dar fragilitatea apărării — 
altă dată impenetrabilă — a mic
șorat potențialul ofensiv al e- 
chipei, fapt ilustrat de travaliul 
lui D. Georgescu la mijlocul te
renului și în apărare și absența 
lui ca atacant percutant și 
eficace. Pe urmă surprinde că 
nu s-a văzut și nu s-a 
schimbat „tactica" din mers, 
cu acele mingi trimise sus, 
în careul oaspeților în ma
nieră stereotipă, fără sorți 
de izbîndă, pentru că spaniolii 
îi întreceau de regulă la min- 
giile înalte pe jucătorii noștri ! 
Jocul combinativ, derutant, des
fășurat la firul ierbii, practicat 
în repriza secundă, la început, 
i-a descumpănit pe adversari, 
care s-au retras în careu și au 
intrat în panică. O eroare per
petuată, apoi, a fost și aceea că 
Zamfir, extremă de viteză, n-a 
fost încadrat, în joc, cu bunăvo
ință și responsabilitate. Dar 
toate acestea țin de orientarea 
și tactica stabilită de conduce
rea tehnică a echipei. Cel puțin 
ieri nu s-a văzut că echipa 
noastră ar acționa după o idee 
de joc prestabilită. Dar asta e 
o poveste veche...

Așadar, apele s-au limpezit 
și în grupa a IV-a, care, în ur
ma „egalului" de ieri, de la 
București, a fost cîștigată de e- 
chipa Spaniei. Totalizînd 9 
puncte, echipa iberică se califi
că în sferturile de finală ale 
„Cupei Europei". Ultimul meci 
din grupă va avea loc la Glas
gow, în 17 decembrie. Intrucît 
ambele echipe — Scoția și 
România — care susțin această 
partidă au la această dată doar 
6 puncte, meciul devine o sim
plă formalitate. De aceea pro
punem ca la Glasgow să fie tri
misă o echipă formată din ju
cători tineri, în care ne punem 
speranțe de viitor.

VASILE CABULEA

Au luat sfîrșit întrecerile tur
neului internațional de tenis 
pentru juniori, desfășurat în Ca
pitală cu participarea a peste 
100 de sportivi și sportive din 
Bulgaria, Cehoslovacia, Ungaria 
și România.

Proba de simplu băieți (categ. 
17—18 ani) a fost cîștigată de 
Jean Bîrcu, care l-a întrecut în 
finală cu 6—1, 7—6 pe Sorin 
Orășeanu.

In finala probei de simplu 
fete, la aceeași categorie de 
vîrstă, Gabriela Dinu a. dispus 
cu 6—3, 6—1 de Lucia Romanov.

La Reșița s-a disputat dumi
nică întîlnirea internaținală de 
fotbal dintre echipa F.C.M. Re
șița și formația Partizan Bel
grad, lidera campionatului iugo
slav. Partida s-a încheiat la 
egalitate : 3—3 (2—0). Golurile 
echipei române au fost înscrise 
de Tănase (2) și Florea.
• Continuîndu-și turneul în 

țara noastră, echipa braziliană 
de fotbal Colorado Curitiba a 
evoluat duminică la Iași în com
pania formației locale Politehni
ca. Fotbaliștii români au termi
nat învingători cu scorul de 
1—0 (1—0). prin golul marcat 
de Nemțeanu.

• După consumarea a opt 
runde, în turneul internațional

Simbătă după amiază a fost 
reluat campionatul feminin de 
baschet. Intr-un derbi al primei 
grupe valorice s-au întîlnit for
mațiile bucureștene Olimpia și 
Politehnică. Partida a avut, în 
cele două reprize, o desfășurare 
diametral opusă. In primele 20 
de minute, întîlnirea a fost net 
dominată de fostele campioane, 
care au practicat un joc bine or
ganizat în apărare și extrem de 
eficace în atac, beneficiind tot
odată de aportul deosebit al lui 
Pîrșu (care și-a făcut o promi
țătoare reintrare), Taflan și Ti
ta. Scor la pauză : 45—20 ! Dar 
spre surprinderea spectatorilor, 
în repriza a doua, situația de pe 
teren s-a schimbat radical. E- 
voluînd, practic, fără pivoți 
(Iatan a fost eliminată din mi
nutul 27, iar Tănăsescu n-a mai 
fost utilizată) „spiridușii" echi
pei Olimpia, Biră și Zamfir, au 
remontat din handicap și s-au 
apropiat în minutul 38 la numai 
3 coșuri diferență. Victoria, însă, 
a revenit în final, pe merit, e- 
chipei Politehnica cu scorul de 
74—66.

în etapa a V-a a campiona
tului masculin, echipa campioa
nă, Dinamo, a depășit din nou 
bariera celor 100 de puncte, în- 
trecînd fără drept de apel for
mația I.C.E.D., cu scorul de 
107—63. Cele două echipe bucu
reștene, situate pe ultimele două 
locuri ale clasamentului, Poli
tehnica și A.S. Armata, au pă
răsit terenul din nou învinse. 
Politehnica, contînd ca și în alte 
dăți numai pe eficacitatea în 
atac a lui Posa și cu o apărare 
încă nepusă la punct, a fost de

TRÎNTĂ: Concursul național —

ediția a Vl-a
Bogat în manifestări sportive 

de masă, anul acesta se înche
ie sub semnul desfășurării „Cu
pei tineretului", ediția de iarnă. 
Dar mai reține atenția o între
cere de masă destinată tineri
lor de la sate : este vorba de 
Concursul național de trîntă, 
aflat la a Vl-a ediție, a cărui 
finală va avea loc la Brașov, în

feminin de șah de Ia Halle 
(R.D. Germană) conduc maes- 
trele Irina Levitina (U.R.S.S.) și 
Brigitte Hofmann (R.D. Germa
nă), cu cite 5,5 puncte, Emilia 
Chiș (România), care în runda 
a opta a remizat cu Worch 
(R.D. Germană), ocupă locul 10, 
cu 3,5 puncte.

• Italianul Adriano Panatta și 
argentinianul Guillermo Vilas 
vor disputa finala turneului in
ternational de tenis de la Bue
nos Aires. In semifinale Panatta 
l-a eliminat cu 6—2, 6—3, 4—6, 
6—7, 6—3 pe chilianul Jaime Fil- 
lol, în vreme ce Vilas l-a învins pe 
compatriotul său Ricardo Cano 
cu 6—2, 7—5, 6—3. Pereohea 
italiană Panatta—Bertolucci s-a 
calificat în finala probei de du
blu bărbați, întrecînd cu 6—4, 
6—7, 6—4 cuplul Fillol—Cornejo.

• Peste 45 000 de spectatori 
au asistat pe stadionul Parc des 
Princes din Paris la meciul de 
fotbal Franța—Belgia, contînd 
pentru grupa a 7-a a campiona
tului european. Partida s-a ter
minat la egalitate 0—0, astfel că 
Belgia ocupă locul 1 în această 
grupă, cu 8 puncte, și se cali
fică în sferturile de finală ale 
competiției. Pe locul doi s-a 
clasat echipa R.D. Germane cu
7 puncte. 

pășită de studenții de la I.E.F.S. 
cu scorul de 83—73. Politehnica 
Iași, beneficiind de excelenta e- 
voluție a pivotului Scutaru și a 
juniorului Măgurean (o veri
tabilă* speranță - a baschetului 
nostru), a dispus de A.S. Armata 
cu scorul de 84—76. Duminică 
dimineață partida dintre Poli
tehnica și Olimpia a fost mult 
mai echilibrată pe toată durata 
întîlnirii. Victoria a revenit tot 
formației Politehnica, la o dife
rență identică cu cea realizată 
cu o seară mai înainte (77—69).

Celelalte trei partide masculi
ne desfășurate în Capitală au 
dat cîștig echipelor învingătoa
re în prima întîlnire. Astfel, 
Dinamo a dispus de I.C.E.D., în
scriind din nou peste 100 puncte 
(104—66), I.E.F.S. a întrecut cu 
mai multă dificultate pe Poli
tehnica București (85—79), în 
timp ce Politehnicii Iași i-au 
trebuit prelungiri pentru a se 
departaja de ultima clasată, A.S. 
Armata (70—67).

Alte rezultate • Feminin: 
Universitatea Timișoara — 
I.E.F.S. 66—89 și 76—85 și „U" 
Cluj-Napoca — Rapid 69—70 și 
67—69. In clasament conduce 
I.E.F.S. (37 p.), urmată de Rapid 
(36 p.) și Politehnica (30 p.). • 
Masculin : C.S.U. Brașov — Ra
pid — 58—74 și 74—70, Farul 
Constanța — „U" Cluj-Napoca 
84—85 și 78—71, Universi
tatea Timișoara — Steaua 65—77 
și 70—89. In clasament conduc 
neînvinse Dinamo și Steaua 
(20 p.).

VALENTIN ALBULESCU

tre 22—24 decembrie 1975. Orga
nizată de C.C. al U.T.C. împreu
nă cu Federația română de lup
te și U.N.C.A.P., această amplă 
acțiune de masă, care a reunit 
la startul primei etape mii și 
mii de tineri, puternici, cura
joși, se înscrie pe linia unor 
realizări importante în ceea ce 
privește dezvoltarea activității 
sportive în rîndurile tineretului 
sătesc.

în momentul de față sînt în 
plină desfășurare întrecerile la 
nivel de județ. Iată citeva suc
cinte informații privind desfă
șurarea etapei județene în cî- 
teva locuri. Pentru Suceava, ti
tlurile județene s-au disputat Ia 
Rădăuți, între 60 de concurenți, 
campionii pe asociație la cele 
6 categorii, și au fost cucerite, 
după întreceri foarte dîrze și pa
sionante, după cum urmează: 
56 kg — Ursache Vasile (Vicovu 
de Jos) ; 62 kg — Babalean 
Ion ; 68 kg — Chifon Constan
tin (ambii din Rădăuții Vechi) S 
76 kg — Bugeschi Constantin 
(Pătrăuți) ; 87 kg — Acsînia 
Cornel (Comuluți) ; peste 87 kg 
— Bercea Ion (Vamas). Aici s-a 
alcătuit și un clasament în 
funcție de numărul participanți- 
lor și locurile ocupate la fina
lele pe județ, unde primul loc 
îl ocupă tinerii din Frătăuții 
Vechi, locul secund — cei din 
Vama, iar locul trei — trîntașii 
din Straja. Campionii județului 
Harghita care se vor prezenta 
la startul finalelor sînt, în or
dinea categoriilor următorii c 
Keresztes Zoltan, Matei Costin, 
Kristali loszef — toți trei din 
comuna Sîndominic — Baricz 
Deneș (Joseni), Ardeleanu Ni
colae (Sîndominic) și Baricz 
Laszlo (Joseni). La etape pe 
județul Argeș și-au cîștigat 
dreptul de a participa la finală 
tinerii sportivi Badea Ion (Oar- 
ja), Nicolae Ion (Schitești), Ili
escu Aurelian (Oarja), Preda 
Constantin (Oarja), Cîrjan Ion 
(Costești) și Iacob Nicolae 
(Stilpeni).

„CUPA TINERETULUI"
TELEORMAN: 20000

de tineri pe listele 
de concurs

Odată cu declanșarea noii e- 
diții a „Cupei tineretului", în 
orașele și comunele județului 
Teleorman s-au inițiat ample 
acțiuni sportive de masă, reu
nind un număr mare de iubi
tori ai probelor de atletism, ai 
tradiționalelor concursuri de 
trîntă, gimnastică, tenis de ma
să și jocuri pe echipe. După 
cum ne-a informat prof. Toma 
Vrînceanu, activist al Comitetu
lui județean U.T.C., pînă la ora 
actuală pe listele de concurs 
s-au înscris aproape 20 000 de 
elevi, tineri din întreprinderi și 
din / asocia'țiile sportive sătești, 
care se întrec pe grupe și ca
tegorii de vîrstă, la diferite dis
cipline.

Pe prim plan se situează 
concursurile de cros și întrece
rile de tenis de masă și șah, or
ganizate la Roșiori, Alexandria 
și Turnu Măgurele, la care s-au 
înregistrat unele rezultate bune. 
In aceeași măsură rețin atenția 
întrecerile tinerilor din comu
nele și satele Salcia, Siliștea 
Nouă, Mavrodin, Drăgănești- 
Vlașca, Călinești, Licurici, Bu- 
zescu, unde organizațiile U.T.C. 
și asociațiile sportive au asigu
rat condiții optime pentru buna 
desfășurare a concursurilor pre
văzute în regulamentul compe
tiției. Un frumos succes au cu
noscut primele confruntări din 
comuna Buzescu, organizate în 
cadrul unei reușite duminici 
sportive, avînd în program pro
be de alergări, concursuri de te
nis de masă, șah, jocuri de 
handbal și minifotbal, care au 
atras numeroși amatori de sport. 
Iată și numele concurenților 
clasați pe primele locuri : Ma
riana Stamate, Mariana Nede- 
lea, Marian Bouleanu și Dumi
tru Badea (la cros), Silvia A- 
dam, Aurel Săndoi, Ovidiu Pău- 
nescu, Victor Pătrașcu (la tenis 
de masă), Gabriel Toncescu și 
Tudor Ivan (la șah). Aici, ca și 
în celelalte localități din județ, 
întrecerile din prima etapă se 
află în plină desfășurare.

SĂLAJ: Animatorul 
activității sportive din 

satul Voivodeni
O frumoasă activitate sportivă 

desfășoară, în această perioa
dă, tinerii din satul Voivodeni, 
județul Sălaj. Ei sînt prezenți la 
interesante concursuri de trîntă, 
tenis de masă, șah, atletism, 
jocuri de handbal și oină. De a- 
semenea, se pregătesc' pentru 
sporturile sezonului rece : sanie, 
patinaj și schi. Unul dintre pro
tagoniști, elevul Augustin Iel- 
ciu, cotat printre polisportivii 
fruntași ai asociației „Zorile" 
din localitate, ne-a spus să con
semnăm, în primul rînd, nume
le inimosului lor profesor loan 
Aluaș, directorul școlii gene
rale, care este și animatorul ac-

„CUPA SILEZIA" 
TN POSESIA 

SELECȚIONATEI 
ROMÂNIEI

• Competiția internațională 
feminină de handbal dotată cu 
„Cupa Silezia" s-a încheiat la 
Katowice cu victoria selecționa
tei României, care a totalizat 7 
puncte. Pe locurile următoare 
s-au clasat echipele Poloniei (A) 
— 6 puncte. Cehoslovaciei — 5 
puncte, Suediei — 2 puncte și 
Poloniei (B) — zero puncte.

în meciul decisiv al turneului, 
echipa României a întrecut cu 
scorul de 13—12 (7—6) prima re
prezentativă a Poloniei. Golge- 
tera formației române a fost 
Magda Micloș, care a înscris 
cinci puncte. 

tivității sportive din satul Voi- 
vodeni. Interlocutorul nostru a 
ținut să sublinieze : „Multe ore 
din timpul liber, profesorul loan 
Aluaș le petrece în mijlocul ti
nerilor sportivi din sat, cărora 
Ie dă îndrumări tehnice compe
tente. De altfel, el se numără 
printre principalii organizatori ai 
acțiunilor sportive din sat. După 
succesul repurtat la finalele pe 
țară ale „Cupei Congresului 
U.T.C.", desfășurate la Bucu
rești, unde am cîștigat turneul 
de oină, acum dorim să ne im
punem și la celelalte ramuri 
sportive prevăzute în regula
mentul „Cupei tineretului", e- 
diția de iarnă, mai ales mă re
fer la întrecerile de trîntă și 
sanie, care se bucură la noi de 
o frumoasă tradiție".

OLT : O competiție de 
handbal rezervată 

elevilor
în cadrul acțiunilor sportive 

de masă, în județul Olt s-a or
ganizat o competiție de handbal 
rezervată elevilor din școlile ge
nerale și licee, care s-au între
cut sistem turneu, în două eta
pe. La întrecerile finale, desfă
șurate la Slatina, au evoluat 12 
echipe masculine și 11 formații 
feminine, oferind dispute pasio
nante. Handbalistele de la Li
ceul din Corabia au dominat tur
neul final, ocupînd primul loc, 
fiind urmate în clasament de 
formațiile Liceului din Scorni- 
cești și a Școlii generale din 
Stoicănești. La băieți, victoria a 
revenit echipei Școlii sportive 
din Slatina.

HARGHITA: Un 
campionat sătesc 

de hochei
întrecerile celei de-a 3-a edi

ții a „Cupei tineretului" au stîr- 
nit un deosebit interes și în rîn- 
dul amatorilor de sport din ju
dețul Harghita. în comunele șl 

tragerea excepțională
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OFERĂ : EXCURSII PESTE HOTARE PE FUNERARII 
DE NEUITAT

In U.R.S.S., cu trenul și avionul, durata circa 16 zile, pe 
ruta Kiev — Tbilisi — Erevan — Baku — Moscova.

In R. D. Germană cu trenul, durata circa 11 zile, pe itinera
rul Berlin — Dresda — Erfurt — Leipzig.

Excursii ia Olimpiada Albă de la Innsbruck — Austria. 
Autoturisme Dacia 1300 și cîștiguri în bani.

satele Suseni. Valea Strîmbei, 
Sînsimion. Bilbor. Lunca de Sus, 
Dănești, peste 6 000 de tineri au 
fost antrenați în concursuri de 
atletism, cu probe de alergări, 
aruncări și sărituri, tenis de 
masă, trîntă, orientare turistică, 
jocuri de handbal și volei. O 
participare numeroasă cunosc și 
întrecerile de popice, programa
te la fiecare sfîrșit de săptă- 
mînă. De altfel, acest sport cu
noaște aici o largă popularitate, 
în acest sezon s-au construit, 
prin muncă patriotică și cu spri
jinul organelor locale, un nu
măr de 32 de arene acoperite 
pentru întrecerile de popice, 
care sînt frecventate de nume
roși tineri.

O activitate susținută se des
fășoară. în aceste zile, la aso
ciațiile sportive Șugo-Valea 
Strîmbei, Mureșul Suseni și Fla
mura roșie-Sinsimion. Un nu
măr mare de tineri sînt prezenți 
la întrecerile de șah, tenis de 
masă și popice. In cele 9 școli 
profesionale din județ s-au de
clanșat campionate la 10 ramuri 
sportive, care se dispută pe 
grupe și clase, prilejuind dispute 
atractive.

După cum ne-a relatat prof. 
Francisc Sprencz, activist al 
Comitetului județean U.T.C., re
cent s-au luat unele măsuri e- 
ficiente cu privire la organiza
rea sporturilor de iarnă. La Va
lea Strîmbei și Păuleni se vor 
amenaja noi pîrtii pentru pro
bele de schi fond și alpine, trei 
trambuline pentru probele de 
sărituri. Noul complex sportiv 
de la Suseni dispune, la ora ac
tuală. de un patinoar cu instala
ție electrică, pentru întreceri în 
nocturnă. Alte 70 de patinoare 
urmează să fie amenajate în 
toate comunele din județ. De a- 
semenea, în sezonul rece vor 
funcționa mai multe centre de 
inițiere a tinerilor schiori Ia 
Harghita Băi. Subcetate, Lunca 
de Sus, Păuleni, Bilbor. La mij
locul lunii decembrie se va ini
ția un campionat de hochei pe 
gheață, reunind mai multe for
mații sătești. O parte din jocuri 
vor fi transmise pe micul e- 
cran, in cadrul emisiunii în 
limba maghiară.

M. LERESCU
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încheierea Conferinței internaționale de solidaritate 

cu poporul chilian
Canada: Preocupări privind

Națiunilor Unite
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Poporul român - solidar cu lupta
politica națională

In domeniul petrolului cu viitorul Tiniorului portughez
creșterii rolului O.N.U. în viața 
internațională, necesitatea aducerii 

cu transformările mari survenite in

politică 
organi- 

lume și

Imperativul 
și ecor .mică 
zației în pas 
cu responsabilitățile ce i-au fost conferite prin Cartă, adoptarea 
de măsuri capabile să aducă structura și funcțiile organizației Ia 
nivelul cerințelor popoarelor lumii și îmbunătățirea statutului 
constitutiv al O.N.U. in scopul de a permite acesteia să parti
cipe activ Ia soluționarea problemelor majore care confruntă 
statele lumii — acestea sînt cîteva dintre punctele de referință 
esențiale ale dezbaterilor din Comitetul pentru problemele juri
dice al Adunării Generale a O.N.U., care abordează inițiativa 
românească privind creșterea rolului și eficacității O.N.U. în lu
me și punctul referitor la raportul Comitetului pentru Carta 
O.N.U.

Reprezentantul Braziliei, Sette 
Camara, s-a pronunțat, în fa
voarea îmbunătățirii și demo
cratizării O.N.U., a amplificării 
funcțiilor sale în domeniile apă
rării și consolidării păcii și 
securității internaționale, pre
cum și în cele ale extinderii 
normelor de drept internațional 
în relațiile dintre toate națiu
nile. în context, vorbitorul a 
sprijinit propunerile de modifi
care a unor prevederi învechite 
din Carta O.N.U. și eliminarea 
altora, astfel îneît actuala stare 
a raporturilor politice și econo
mice internaționale să fie re
flectată în Cartă.

Bi Chi-^lun, reprezentantul 
R.P. Chineze, a declarat că In 
ultimii 30 de ani în lume au 
avut loc schimbări mari, între 
care și afirmarea lumii a treia 
ca una dintre principalele forțe 
în lupta pentru progres econo- 
Tnic și social, împotriva colonia
lismului și imperialismului. To
tuși, datorită unor prevederi ale 
Cartei, rolul lumii a treia în 
cadrul Națiunilor Unite a fost 
mult restrîns. Carta, care a fost

elaborată cu 30 de ani în urmă, 
nu poate reflecta aspirațiile po
poarelor lumii a treia și nici nu 
poate răspunde necesităților 
timpurilor actuale. Vorbitorul a 
arătat că Comitetul ad-hoc poate 
să dezbată propunerile vizînd 
creșterea rolului Națiunilor Uni- 

- te și și-a exprimat speranța în 
reorganizarea activităților orga
nizației.

Reprezentanta Nigeriei, M. A- 
guta, a declarat că problema în
tăririi rolului Națiunilor Unite 
în lume este de o mare impor
tanță pentru țara sa, întrucît a- 
ceasta este direct legată de 
chestiunea îmbunătățirii Cartei 
Organizației.

în încheiere, reprezentanta 
. Nigeriei a declarat : ,,Doresc să 
exprim profunda noastră apre
ciere față de documentul privi
tor la poziția României în pro
blema îmbunătățirii și democra
tizării O.N.U., document în care 
sînt abordate diverse căi prin 

, care poate fi întărită organiza
ția".

Reprezentantul R.D. Germane 
Gerd Seidel, a arătat că, deși

delegația sa își dă seama 
faptul că activitățile O.N.U. 
au corespuns întotdeauna

de 
nu 

pre
vederilor fundamentale ale Car
tei și că au existat cazuri de 
violare a acestui document, ele 
nu s-au datorat Cartei însăși, ci 
statelor care au ignorat princi
piile sale. Practica arată că 
O.N.U. și-a transpus cu succes 
în viață principiile numai atunci 
cînd statele membre s-au ghi
dat în raporturile lor internațio
nale după prevederile Cartei.

Monroe Leigh, reprezentantul 
Statelor Unite, a declarat că de
legația țării sale mulțumește 
Guvernului României pentru 
inițiativa luată de a aduce în 
fața O.N.U. problema creșterii 
rolului Națiunilor Unite și îm
bunătățirii activității sale. Acest 
punct, împreună cu chestiunea 
revizuirii Cartei, a arătat vorbi
torul, sînt cele mai importante 
probleme aflate în acest an în 
dezbaterile Comitetului pentru 
problemele juridice al Adunării 
Generale. Reprezentantul S.U.A. 
a arătat că. în opinia guvernu
lui țării sale, nu sînt încă pre
gătite condițiile pentru între
prinderea unei munci serioase 
vizînd revizuirea Cartei. O pre-* 
ocupare majoră trebuie mani
festată față de întărirea măsuri
lor de soluționare pașnică a 
conflictelor.

forțelor progresiste și democratice
Chile

în capitala Greciei s-au 
încheiat, duminică, lu
crările Conferinței inter
naționale de solidaritate 
cu poporul chilian, Ia 
care au participat re
prezentanți ai opiniei pu
blice, ai mișcărilor demo
cratice și progresiste din 
numeroase țări.

Luînd cuvîntul in plenul con
ferinței, șeful delegației române, 
acad. Eugen Jebeleanu, a rele
vat că Partidul Comunist 
Român, gdvernul și poporul 
român au condamnat cu fermi
tate lovitura de stat militară din 
Chile și, în toată perioada ce a 
trecut de atunci, au manifestat, 
în mod activ, sprijinul lor mul
tilateral — politic, moral, mate
rial — pentru lupta poporului 
chilian împotriva oprimării, pen
tru restabilirea libertăților sale 
constituționale. Amintind acțiu
nile concrete de solidaritate a 
României cu lupta forțelor pa
triotice, progresiste și demo
cratice din Chile, vorbito
rul a exprimat adeziunea dele-

gației române la- chemarea 
conferinței de la Atena pri
vind aplicarea întocmai a re
zoluției Adunării Generale a 
O.N.U., care prevede eliberarea 
tuturor deținuților politici și re
stabilirea drepturilor fundamen
tale ale omului și a libertăților 
democratice în Chile, precum și 
sprijinul pentru propunerea de 
a se trimite un mesaj în acest 
sens secretarului general al 
O.N.U., Kurt Waldheim.

• COMITETUL PENTRU 
PROBLEMELE SOCIALE AL A- 
DUNĂRII GENERALE A O.N.U. 
a adoptat sîmbătă, cu unanimi
tate de voturi, o rezoluție prin 
care se face apel la respectarea 
drepturilor omului față de toți 
muncitorii migranți din lume. 
Rezoluția — avind ca autori Me
xicul, Algeria, Columbia, Mali, 
Senegal și alte țări — cere gu
vernelor să vegheze la respecta
rea acestor drepturi, acordînd a- 
jutorul necesar agenților diplo
matici și consulari care acțio
nează în acest scop.

• Asociația petrolieră pu
blică din Canada, organizație 
consultativă recent creată, 
s-a pronunțat pentru națio
nalizarea concesiunilor acor
date firmelor străine în sec
torul petrolier. Conducătorii 
asociației au declarat, într-o 
conferință de presă, că obiec
tivul lor este de a genera 
elaborarea unei politici na
ționale în domeniul petrolu
lui, care să servească intere
selor țării. Pe de altă parte* 
asociația a reclamat efectua
rea unei investigații asupra 
activității de ansamblu a in
dustriei petroliere, cererea 
fiind determinată de evaluă
rile recente privind rezervele 
naționale de țiței și gaze na
turale. Anterior, purtătorii de 
cuvînt ai companiilor petro
liere, ca și cei .guvernamen
tali, afirmau că resursele pe
trolifere canadiene sînt sufi
ciente pentru a asigura nece
sarul țării timp de cîteva se
cole. Estimările din ultima 
vreme indică o epuizare trep
tată a rezervelor, ceea ce ar 
justifica majorarea prețurilor 
pentru finanțarea unor noi 
prospecțiuni.

Convorbirile asupra viitorului 
Timorului portughez vor începe 
probabil la 24 noiembrie în Aus
tralia — se arată într-o decla
rație oficială dată publicității la 
Lisabona. Comisia națională pen
tru decolonizare a făcut cunos
cut că Frontul Revoluționar 
pentru Independența Timorului 
(FRETILIN) a dat curs pro
punerii de a participa la o masă 
rotundă alături de oficialitățile 
portugheze, consacrată definirii 
statutului Timorului. Declarația 
menționează că la Lisabona se 
așteaptă și răspunsul din partea 
A.P.O.D.E.T.I. și U.D.T., organi
zații politice din Timor 
în conflict cu FRETILIN 
pra problemelor legate de 
rul teritoriului.

Ideea organizării unei
rotunde cu participarea forma
țiunilor politice din Timor și a 
autorităților portugheze a fost 
avansată în cadrul recentelor 
convorbiri care au avut loc la 
Roma între ministrul afacerilor

externe al Portugaliei, Ernesto 
Melo Antunes, și Adam Malik, 
ministrul indonezian de externe.

libanez

cabinetului
Reuniunea

Impas politic
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Conferința la nivel înalt
de la Rambouillet

La Rambouillet și-a continuat, duminică, lucrările conferința 
la nivel înalt a principalelor state industrializate occidentale — 
Marea Britanie, Franța, R.F. Germania, Italia, Japonia și S.U.A. 
— consacrată examinării modalităților de depășire a gravelor 
dificultăți cu care este confruntată în prezent lumea capitalistă.

Intrevăzută de unii, 
neașteptată de alții, 
criza politică constitu
țională dirv Australia a 
readus în actualitate 
această țară — conti
nent despre care, 
împrejurări
arareori poți găsi știri 
în paginile marilor co
tidiene occidentale.

in 
normale.

Situația critică actuală, a- 
junsă la o cotă nemaiîntâlni
tă, este în fapt consecința ul
timelor alegeri, care au creat 
posibilitatea apariției unui 
contencios de probleme, din 
cele mai complicate. După 
ultimele confruntări electo
rale, raportul de forțe in 
cele două camere ale parla
mentului se prezintă după 
cum urmează : " "
reprezentanților 
era deținută de 
burist, condus 
Whitlam, cu 65 
față de 61 ale opoziției con
servatoare, care îl are în 
frunte pe Malcolm Fraser: 
un loc este deținut de inde
pendenți. în Senat, liberalii 
și agrarienii, alcătuind îm
preună blocul conservator, 
aveau 30 de mandate, din 60, 
laburiștii 27 și independenții 
3. Potrivit legislației austra
liene, orice lege, adoptată de 
prima cameră a parlamentu
lui, pentru a deveni efectivă, 
trebuie să obțină aprobarea 
și în Senat. Or, de mai mult 
timp, conservatorii, bizuindu- 
se pe efectele politice ale di
ficultăților economice, pe u- 
nele măsuri de austeritate 
severa aplicate de guvernul 
laburist, măsuri care pe a- 
locuri au stârnit nemulțumiri, 
puneau piedici in Senat, re- 
fuzînd aprobarea unor legi, 
urmărind în final organiza
rea anticipată a alegerilor.

Confruntarea care a provo
cat criza constituțională — 
prima de acest gen în ulti
mii 75 de ani — a fost refu
zul conservatorilor de a a- 
proba proiectul de buget pe 
exercițiul financiar 1975— 
1976. Poziția acestora avea 
drept consecință imediată 
imposibilitatea asigurării plă
ții salariilor pentru cei a- 
proximativ 400 000 funcțio
nari publici. în asemenea 
context, pentru normalizarea 
vieții politice, observatorii a- 
vansau două soluții : fie or
ganizarea unor alegeri par
țiale pentru Senat, prin reîn
noirea mandatelor a 50 la su
tă dintre senatori — varian
tă respinsă de opoziție, fie 
organizarea alegerilor gene
rale anticipate — refuzată de

în Camera 
majoritatea 

partidul Ia
de Gough 

de mandate,

partidul laburist de guvernă- 
mint. Mai puțin luată în cal
cul a fost cea de-a treia ie
șire posibilă din impas, a 
doptată prin surprindere 
guvernatorul general, Johi 
Kerr, în calitate de reprezen
tant constituțional al reginei 
Angliei, a dizolvat guvernul 
și parlamentul, iar Fraser a 
fost desemnat șef al unui gu
vern de tranziție, însărcinat 
cu „expedierea problemelor 
curente pînă la apropiata or
ganizare a scrutinului antici
pat".

Decizia guvernatorului 
avea să declanșeze un val de 
greve și demonstrații de pro
test. îndepărtarea de Ia con
ducerea țării a guvernului 
legal și acordarea dreptului 
de a guverna conservatorilor, 
fără a ține seama de votul 
electoratului, au fost apreci
ate „ca tentativă de reîn
toarcere a Australiei la ve
chiul său statut de colonie 
britanică". Referindu-se la 
hotărîrea luată de John Kerr, 
liderul camerei inferioare a 
parlamentului, Fred Daly, a- 
răta că acest impas trebuie 
soluționat prin proclamarea 
republicii în Australia.

De altfel, tabloul politic 
este confuz și datorită exis
tenței a două guverne : cel 
al lui Fraser, care și-a anun
țat componența, și al lui 
Whitlam, acesta refuzînd să 
predea prerogativele în vir
tutea drepturilor constituțio
nale acordate partidului în
vingător în alegeri. Cu toate 
acestea, conservatorii au a- 
nunțat data convocării la ur
ne : 13 decembrie ; în ace
eași zi, laburiștii anunțaseră 
anterior alegeri pentru Se
nat.

Blocați reciproc, conserva
torii și laburiștii se găsesc 
deja în plină campanie e- 
lectorală. Partidul lui Whit
lam pare a-și fi găsit caden
ța, ultimele sondaje situîn- 
du-1 din nou pe primul loc. 
Rămîne de văzut în ce mă
sură conservatorii vor putea 
face uz, în noile condiții, de 
argumentele economice pe 
care le-ar fi folosit într-o 
campanie electorală norma
tă. în orice caz, cu patru săp- 
tămini înaintea alegerilor 
dubla ecuație laburiști-con- 
servatori și Camera repre
zentanților — Senat — este 
departe de a fi rezolvată, 
dispuierea urnelor răminînd, 
în cazul nerepetării rezulta
telor din trecutele alegeri, 
singura alternativă care ar 
putea pune punct final unei 
dispute ce a zdruncinat 
structurile politice tradițio
nale australiene.

IOAN TIMOFTE

R. D. GERMANA - Vedere a Combinatului Schwarze Pumpe din Hoyerswerda.
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• TRATATIVELE între repre
zentanții sindicatelor și ai pa
tronatului privind reînnoirea, 
contractelor colective de muncă 
pentru cei 350 000 de muncitori 
italieni din indus.tria chimică au 
eșuat.

După cum relevă agenția 
France Presse,. întreruperea tra
tativelor a survenit ca urmare 
a respingerii cererii sindicatelor 
de a fi consultate de către pa
tronat cu prilejul definirii pro
gramelor de reconversiune și 
restructurare a industriei chimi
ce. Sindicatele din industria chi
mică au lansat un apel la grevă 
pentru zilele de 20 noiembrie și 
15 și 20 decembrie.

• ÎNTRUNITĂ ÎN SESIUNE 
DE URGENȚA,‘Adunarea legis
lativă a statului New York a a- 
probat, răspunzînd favorabil ce
rerilor guvernatorului Hugh Ca
rey, un moratoriu de trei ani a- 
supra achitării împrumuturilor 
pe termen scurt contractate de 
administrația orașului New York. 
Potrivit măsurii adoptate, cre
ditorii vor putea transforma in
vestițiile respective în împru
muturi pe termen lung.

Europa, a efectuat în aceeași zi 
o scurtă escală la Islamabad. El 
a avut o întrevedere cu primul 
ministru al Pakistanului, Zulfi- 
kar Aii Bhutto, cu care a confe
rit asupra actualei situații 
Asia.

RECORD DE CĂLDURA 
LA TOKIO

ȘOMAJUL IN TAILANDA

• NUMĂRUL ȘOMERILOR 
din Tailanda a ajuns la aproape 
900 000, reprezentînd aproxima
tiv 4 la sută din populația acti
va a țării, se arată într-un co
municat al Ministerului de In
terne de la Bangkok.

Creșterea nivelului șomajului 
determină dezvoltarea mișcării 
greviste. Potrivit aceluiași co
municat, în ultimii doi ani, în 
Tailanda au fost înregistrate 
470 de greve.

• ÎN CENTRELE UNI
VERSITARE DIN BELGIA 
au avut loc manifestații în 
cadrul cărora studenții și ca
drele didactice au protestat 
împotriva proiectelor guver
namentale care introduc noi 
restricții în repartiția fondu
rilor financiare destinate 
subvenționării activității in
stituțiilor superioare de învă- 
țămînt. O manifestație „na
țională", consacrată aceluiași 
scop, va avea Ioc Ia Bruxe
lles, la 21 noiembrie.

• NORODOM SIANUK, șeful 
statului Cambodgia, președin
tele Frontului Unit Național al 
Cambodgiei, care a început sîm
bătă o serie de vizite de priete
nie în țări din Asia, Africa și

„Noua generație" de automate
Cele, două stații a- 

utomate sovietice 
„Venus-9" și „Ve- 
nus-10", transforma
te în sateliți artifi
ciali ai; „luceafărului 
de dimineață", fac 
parte dintr-o „nouă 
generație" de auto
mate cosmice, a rele
vat academicianul 
Mstislăv Keldiș in
tr-un interviu acor
dat ziarului „Prav
da". Pentru captarea 
informațiilor științi
fice de la bordul a- 
cestor stații sînt fo-

losiți pentru prima 
dată sateliți retrans- 
mițățori.

Pe cele două stații 
automate au fost in
stalate aparate pen
tru studierea stratu
lui de nori, radiații
lor calorice și atmo
sferei planetei Ve
nus. Cu acest prilej 
a arătat academicia
nul sovietic se fac 
cercetări asupra 
mosferei superioare, 
ionosferei și spațiu
lui din jurul planetei 
Venus.

at’

cosmice sovietice
Stațiile automate 

dispun de posibilități 
practic nelimitate de 
a efectua nemijlocit 
în viitor experiențe 
complexe pe planete 
sau in apropierea lor, 
a spus Mstislav Kel- 
diș. în încheierea in
terviului^ el' a afir
mat că există unele' 
speranțe să se des
copere forme simple 
de viață pe Marte, 
dar puțin probabil ca. 
ele să existe pe Ve-

din

• ÎN CAPITALA JAPONIEI 
mercurul termometrelor s-a ri
dicat, duminică, la 25,1 grade 
Celsius — temperatură neobiș
nuit de ridicată pentru această 
perioadă a anului. O asemenea 
căldură nu s-a mai înregistrat 
la jumătatea lunii noiembrie la 
Tokio in ultimii 70 de ani.

In orașele nipone Aomori și 
Kyoto temperatura a fost, de 
asemenea, cu 11 grade peste 
media obișnuită.

în ședința de dimineață dez
baterile au fost axate pe pro
blemele monetare și cele comer
ciale, după-amiază trecindu-se 
la examinarea crizei energetice 
și a relațiilor cu celelalte state 
ale lumii, inclusiv cu țările în 
curs de dezvoltare. Reuniți se
parat, miniștrii de finanțe par
ticipant au procedat la elabo
rarea coordonatelor generale ale 
documentului ce urmează a fi 
dat publicității la încheierea lu
crărilor, programată pentru luni 
după-amiază.

în prima zi a dezbaterilor, 
cancelarul R.F.G., Helmut 
Schmidt, a prezentat un raport 
asupra tabloului conjunctural de 
ansamblu al țărilor occidentale, 
care a fost completat de inter
venții, privind situația în pro
pria țară, ale șefilor delegații
lor. Citind declarațiile purtători
lor de cuvînt oficiali, agenția 
United Press International in
formează că cei șase șefi de stat 
sau guvern prezenți au căzut de 
acord, pînă acum asupra a două 
puncte principale, și anume : 
necesitatea unor acțiuni comune 
pentru rezolvarea gravelor pro
bleme actuale și improbabilita- 
tea unei reveniri economice de 
substanță într-un viitor apropiat.

Exprimîndu-și nemulțumirea 
față de caracterul restrîns al 
reuniunii de la Rambouillet, 
unde reprezentanți din șase țări 
occidentale industrializate exa
minează probleme de interes ge
neral privind actuala situație e- 
conomică și monetară internațio
nală, premierul olandez, Joop 
den Uyl, a‘ arătat că asemenea 
convorbiri reprezintă o amenin-

IRAN - Imagine a satului olimpic din cadrul complexului sportiv 
construit recent la Teheran
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țâre pentru respectarea egalită
ții tuturor țărilor membre ale 
Pieței comune, întrucît doar o 
mică parte din ele au fost invi
tate sau consultate.

De asemenea, el a avertizat 
împotriva oricăror tendințe de 
permanentizare a unor aseme
nea reuniuni „selective" care 
contravin dorinței altor state de 
a participa în mod egal la exa
minarea unor probleme de inte
res general.

în aceeași 
rată agenția 
alte țări ale
printre care Belgia, Luxemburg 
-.și-au exprimat opoziția față 
de^ orice încercare de instituțio- 
nalizare a unui directorat al ce
lor mari, acțiune ce contravine 
principiilor respectării egalității 
și suveranității tuturor statelor.

Premierul libanez Rashid Ka- 
rame a prezentat, sîmbătă seara, 
în cadrul unei reuniuni a cabi
netului, proiectul de reformă a 
structurilor politice din țară în 
vederea realizării unor schim
bări de natură să contribuie la 
adîncirea procesului de stabili
zare a situației și să prevină re
luarea incidentelor între forma
țiunile politice și religioase. 
„Proiectul de reformă a actualu
lui sistem politic libanez bazat 
pe confesionalism — a declarat 
în ședința guvernului premierul 
Rashid Karame — nu stipulează 
o reformă a constituției țării, 
elaborată în 1926, dar urmărește 
să aducă o serie de clarificări 
asupra interpretării unor arti
cole ale legii fundamentale a 
țării" — transmite agenția Fran
ce Presse.

Ministrul libanez de interne, 
Camille Chamoun, a anunțat for
marea unei noi forțe de secu
ritate, căreia îi revine sarcfP-? 
combaterii practicii luării de oă- 
tateci, prevenirea reizbucnirii 
incidentelor și asigurarea secu
rității în capitală.

ordine de idei, 
France Presse, 
Pieței comune

Roy Hattersley, ministru de 
stat britanic la Foreign Office, 
a plecat, sîmbătă, din Londra 
la Reykjavik, unde va avea 
convorbiri cu autoritățile islan
deze pentru a încerca evitarea 
izbucnirii unui nou „război al 
codului" între cele două țări. 
Roy Hattersley a declarat că se 
va strădui să obțină o reînnoire 
a acordului din 1973, expirat joi 
la miezul nopții, acord ce per
mitea navelor britanice să pes
cuiască în anumite zone situate

• COMISIA ARABÂ PENTRU 
dialogul arabo-vest-european 
s-a reunit la Abu Dhabi în pre
zența delegațiilor din țările 
membre și a secretarului general 
al Ligii Arabe. Mahmud Riad, 
pentru a pregăti lucrările comi
siei mixte a dialogului preconi
zat, care se vor desfășura, con
form acordului intervenit, tot la 
Abu Dhabi, la 22 noiembrie. 
Sînt examinate în cadrul dezba
terilor, ce se vor desfășura pe 
parcursul a cîtorva zile, per
spectivele cooperării cu țările 
Pieței comune in domeniile in
dustriei, agriculturii, comerțului 
și științei, aspecte legate de 
transferul de tehnologie către 
țările arabe, colaborarea în alte 
sfere de activitate.

între limitele de 12 și 50 de mi
le maritime din largul coastelor 
Islandei.

Circa 50 de nave engleze de 
pescuit se găsesc, în prezent, în 
zonele amintite. între canoniera 
islandeză ,,Thor“ și nava brita
nică „Primella" a avut loc, sîm
bătă, un incident, infirmîndu-se 
astfel aprecierea autorităților 
britanice că se va evita izbuc
nirea vreunui conflict pînă la 
încheierea negocierilor dintre 
cele două părți.

O ANCHETA : Scala (orele 
11.15; 13,30; 16; 18.15; 20,30).

MARELE GATSBY : Sala Pala
tului (orele 20,15), Capitol (orele 
9.45; 12,45; 16.15; 19.15), Patria (o- 
rele 9,30; 12,30; 16,15; 19,30). Favo
rit (orele 9,15; 12.15; 16,15; 19.15).

LEGĂTURA PIERDUTĂ : Tim
puri Noi (orele 9; 11; 13; 15,15;
17,30 ; 19,30).

ORAȘUL VĂZUT DE SUS : Cen
tral (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16;
18,15; 20,30). Melodia (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30), Modern (o- 
rele 9: 11; 13,15; 15,30; 17.45; 20).

CAZUL A AVUT UN DEZNO- 
DĂMÎNT FERICIT ; Luceafărul 
(orele 9: 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) , București (orele 9; 11,15;
13; 16,15; 18,30; 20,30).

POLIȚISTA : Festival (orele 9; 
11.15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), Fero
viar (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) .

MASTODONTUL : Fioreasca (o- 
rele 9; 11,15: 13,30; 16; 18.15; 20.30), 
Aurora (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15).

MUȘCHETARUL ROMAN : Vic
toria (orele 9,15; 11,30: 13.45; 16; 
18,15; 20,30), Bucegi (orele 15,45; 18; 
20), Cotroceni (orele 10; 12; 14; 16; 
18: 20).

DOAMNA ȘI VAGABONDUL : 
Doina (orele 9,30; 11,15; 13; 14,45; 
16,30; 18,15; 20).

jCANTEMIR : Drumul Sării (o- 
rele 15,30; 18; 20,15), Cosmos (ore
le 15,30; 18; 20,15).

UNDE ESTE COMPANIA A 7-A?: 
Excelsior (orele 9; 11,15; 13,30;
16: 18,15: 20.30), Tomis (orele 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15).

FLACĂRA : Ferentari (orele 
15,30; 19).

ULTIMUL ACT : Gri vița (orele 
9,30; 12; 15; 17,30: 20).

ELIXIRUL’ TINEREȚII ; Pacea 
(orele 16; 18; 20).

O CĂLĂTORIE SPRE CENTRUL 
FĂMÎNTULUI : Dacia (orele 9; 
12.30: 16; 19).

ROMANȚĂ DESPRE ÎNDRĂ
GOSTIȚI : Viitorul (orele 15,30; 18; 
20).

SE MAI ÎNTIMPLA MINUNI : 
Volga (orele 9; 11,15: 13,30; 15,45; 
18; 20). Gloria (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30).

ANA ȘI COMANDORUL : Mio
rița (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.15).

CELE MAI BUNE MOMENTE 
CU STAN ȘI BRAN : Flamura (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20,15).

EVADAREA : Vitan (orele 15,30; 
18; 20,15).

FLUVIUL FĂRĂ ÎNTOARCERE: 
Unirea (orele 16; 18; 20).

OCHII SHIVANEI : Lira (orele 
15,30; 19).

FERMA LUI CAMERON ; 
Iești (orele 9; 11(15; 13,30; 
18; 20.15).

NOAPTEA ARTIFICIILOR ;
CRÎNGAȘI (orele J7).

CALVARUL UNEI FEMEI ; Arta 
(orele 14; 16; ,18; 20).

RĂZBOI ȘI PÂCE (seriile T—II): 
Rahova (orele 15,30; 19).

DE CE ESTE UCIS UN MA
GISTRAT : ' Moșilor (orele 
13,15; 15,30; 18;'20).

TENTAȚIA': Munca (orele 16). 
SECRETUL PLANETEI MAIMU

ȚELOR : Munca (orele 18 ; 20,15).
1NFRINGEREA LUI L. WILKI- 

SON : Popular (orele 15,30; 18; 
20,15).

A FOST ODATA UN HOLLI- 
WOOD ; Flacăra (orele 15,30; 19).

PICIUL — TRÎNTORII : Pro
gresul (orele 16; 18; 20).

11;'

PROGRAMUL I
16,00 Teleșcoală. 16,30 Emisiune 

în limba maghiară. 19,00 Familia 
— o sumă de personalități’ — re- 
portaj-anchetă. 19,25 1001 de seri. 
19,30 Telejurnal. 20,00 Festivalul 
toamnei... Buzău 1975 — festival 
folcloric cu participarea tinerilor 
interpret! concurenți în emisiunea 
„Floarea din grădină". 20,55 Re
portaj T. De la fiecare după ca
pacitate, după posibilitățile sale. 
21,25 Roman-foileton : Familia 
Thibault — Episodul 9. 22,10 24
de ore.

PROGRAMUL II
17,00 Telex. 17,05 Avanpremieră.

17.10 Noi, tinerii din România —
program de cîntece. 17,30 Film ar
tistic : Inculpatul 1040 — o pro
ducție a studiourilor ar'gentiniene. 
Premieră TV. 18,50 Publicitate. 
18,55 Rapsodie bănățeană — spec
tacol susținut de artiști amatori 
din județul Timiș. 19,25 1001 de
seri. 19,30 Telejurnal.. 20,00 Film 
serial pentru copii : Dakta'ri (re
luare). 20,25 Biblioteca pentru toți.,
21.10 Telex. 21,15 Profil teatral : 
Dorin Sireteanu. 21,35 Inițiativa 
cetățenească în acțiune. 21,55 In- 
tîlnire cu balerina Cristina Hamei.

Teatrul „Lucia Sturdza 
landra" (sala Studio) : AZI
LUL DE NOAPTE — ora 19 ; 
Teatrul ,,C. Tănase“ (sala Sa
voy) : UITE CA NU TAC — ora 
19,30 ; (Sala Victoria) : CAVAL
CADA COMEDIEI — ora 19,30. 1

• LUMINA SOLARA NU POATE FI ÎNLOCUITA ! O serie de 
arhitecți din așa-zisa „avangardă" consideră fațadele lipsite de 
ferestre ale școlilor, universităților și clădirilor administrative 
drept soluții constructive optime. Dar ideea nu este împărtășită 
și de medici, care tot mai insistent avertizează împotriva exclu
derii luminii solare din spațiile de muncă sau de locuit, afirmînd 
că lumina zilei deține un rol de primă importanță în metabo
lismul uman, influpnțînd puternic starea fizică generală. Nume
roase experiențe au arătat corelația existentă între intensitatea 
luminoasă și reacțiile organismului. La subiecții legați la ochi 
a putut fi depistată, după numai patru zile, o apreciabilă scădere 
a nivelului glicemiei în sînge, fenomen tipic după efectuarea 
unei intervenții chirurgicale la ochi. Pe baza acestor observații, 
medicii -pledează pentru o arhitectură care să asigure pătrunde
rea nestingherită a luminii zilei în clădirile viitorului, spre a se 
putea evita efectele nocive pe care iluminatul artificial îndelun
gat le are asupra organismului uman. • PARIZIENII SE MUTA 
IN PROVINCIE ? Capitala franceză cunoaște, în prezent, un fe
nomen de depopulare, astfel îneît numărul locuitorilor ei a ajuns 
la nivelul existent în 1881 — 2,3 milioane — relatează AGENȚIA 
FRANCE PRESSE, care citează primele rezultate date publicită
ții, ale ultimului recensămînt efectuat în Franța. Intre 1968 și 
1975 — arată agenția — capitala franceză a pierdut peste 33 000 
locuitori, și exodul are tendința să se accentueze. Cea mai mare 
parte a celor care au părăsit capitala o reprezintă populația car
tierelor istorice din centrul Parisului. Agenția citată apreciază că 
principalele cauze, care au determinat apariția acestui fenomen 
sînt creșterea considerabilă a chiriilor — Îndeosebi în cartierele 
istorice — precum și sporirea numărului de șomeri. In aceste 
condiții, numeroși parizieni au preferat să se mute în provincie. 
Se apreciază, în acest sens, că în fiecare an au părăsit în acest 
mod Parisul aproximativ 20 000 persoane. în prezent, numărul 
locuitorilor din capitala franceză crește numai prin excedentul 
nașterilor asupra deceselor. • DISPOZITIV PENTRU DESALINI
ZAREA APEI MARINE. O echipă de proiectanți, tehnicieni și in
gineri japonezi a încheiat construcția unui dispozitiv special de tes
tare care va fi folosit în cadrul unei mari uzine de desalinizare a 
apei marine. Dispozitivul, realizat în provincia Oitu, va fi pus în 
exploatare pentru aproximativ un an, in vederea culegerii de date 
cu privire la transformarea apei marine în apă potabilă. în 
cele din urmă el va deveni parte integrantă a celei mai mari 
uzine de desalinizare din lume, avînd o capacitate zilnică de un 
milion tone de apă potabilă. Uzina va fi construită în cadrul 
complexului industrial ..Showa Denko" din Oitu. © UN PUTER
NIC CUTREMUR DE PĂMÎNT a fost înregistrat sîmbătă după- 
amiază în mai multe state mexicane de pe coasta Pacificului. 
Potrivit informațiilor transmise de observatorul seismologie al 
Universității din Ciudad de Mexico, intensitatea cutremurului a 
fost de gradul 6,5 pe scara Richter. Epicentrul seismului a fost 
localizat la o distanță de 480 kilometri de capitală, în statul Ja
lisco. Nu au fost anunțate victime sau pagube materiale, a VÂN
ZĂRILE DE AUTOMOBILE AU SCĂZUT ÎN ITALIA în primele 
zece luni ale acestui an cu 21,25 la sută față de același interval 
al anului trecut. în aceeași perioadă, vînzările de autobuze s-au 
redus cu 22.91 la sută, cele de vehicule industriale cu 24,56 la 
sută, iar cele de motociclete cu 21,62 la sută. • PRODUCȚIA 
MONDIALĂ DE BUMBAC. Potrivit aprecierilor Comitetului con
sultativ internațional pentru bumbac, producția mondială a aces
tei materiei prime va totaliza, în sezonul 1975—1976. 58,5 milioane 
baloturi (circa 12,7 milioane tone). Această cifră reprezintă o 
scădere față de recolta de bumbac din perioada 1974—1975, care 
a fost de 63 milioane baloturi (aproximativ 13,6 milioane tone)
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