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In masivul Gilău, din lanțul 

Munților Apuseni, pe Someș, se 
află în construcție două hidro
centrale : cea de la Tarnița și 
cea de la Mărișelu. Tot aici se 
construiesc trei baraje — la 
Gilău, Tarnița și Fîntînele.

Duminică, pe Valea Someșului 
Cetld, locul de desfășurare a ma
jorității construcțiilor amintite, 
peste 1 400 de tineri s-au înrolat 
în trei detașamente și 14 bri
găzi, formînd Șantierul național 
al tineretului, amenajarea hidro
energetică Someș.

La festivitatea de deschidere 
a șantierului național, care a 
avut loc la Tarnița, au partici
pat tovarășii Aurel Duca, mem
bru supleant al Comitetului E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului județean 
Cluj al P.C.R., Dan Marțian, 
prim-secretar al C.C. al U.T.C., 

, ministru pentru problemele ti
neretului, ing. Octavian Groza, 
ministrul energiei electrice.

Intr-o atmosferă de entuziasm 
și însuflețire, brigadierii au a- 
dresat C.C. al P.C.R., tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, o tele
gramă în care se spune, printre 
altele : Acum, cînd întregul nos
tru popor se pregătește să săr
bătorească semicentenarul cre
ării partidului, vă asigurăm, to
varășe secretar general, că noi, 
brigadierii, nu vom precupeți 
nici un efort pentru a face din 
acest șantier de pe Someș o 
inaltă școală de educație comu
nistă, spre a continua cu noi și 
grăitoare fapte frumoasele tra
diții de mun-ă ale tineretului. 
Ne angajăm să depunem eforturi 
continue pentru realizarea, în 
acest an, a unor depășiri dc 
4 milioane Iei la producția glo
bală, obținerea de economii la 
prețul de cost în valoare de 
500 000 lei, scurtarea termenelor 
de execuție cu 15 zile la barajul 
lacului de acumulare Gilău și 
cu 60 de zile la galeria de de
viere a apei de la Fintinele.

A

FUNCȚIA POLIVALENTĂ
A CENTRULUI DE CALCUL

A

Utilizarea calculatorului electronic 
a devenit una dintre trăsăturile dis
tinctive ale revoluției tehnico-științifi- 
ce contemporane și, totodată, un 
factor dinamic al promovării progre
sului în cele mai diferite domenii 
de activitate. La întilnirea cu spe
cialiștii din domeniul tehnicii elec
tronice de calcul și informaticii eco
nomice, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a subliniat in mod pregnant necesi
tatea intensificării cercetării științi
fice proprii pe acest tărîm, aplicării 
mai rapide in practică a rezultatelor 
obținute, studierii și valorificării ex
perienței avansate pe plan interna
țional, indicind o 
pentru pregătirea 
specialiștilor.

Avind în vedere 
centrelor de calcul 
turor acestor probleme, am 
convorbirea de față.

— Pentru început, vă rugăm 
să vă referiți la sfera activități
lor ce urmează să se desfășoare 
in cadrul centrului de calcul, în 
curs de amenajare, al Institutu
lui politehnic București.

— Țara noastră va face, în urmă
torii ani, eforturi considerabile in ve
derea introducerii pe scară largă a 
mașinilor de calcul in toate ramurile 
economiei naționale. Pentru exploa
tare și întreținere, aceste mașini ne
cesită specialiști de inaltă clasă. De 
aici derivă una din principalele sar
cini ale. centrului de calcul al insti
tutului nostru. La facultăți ca cele 
de automatică, electronică, electro
tehnică. energetică etc. cursurile de 
calculatoare și programare figurea
ză de multi ani ca disciplină obli
gatorie ; la alte facultăți se țin 
cursuri facultative, la care participa
rea studenților este foarte mare. în 
general, pornim de la premisa că, in
diferent în ce sector va activa absol
ventul institutului nostru — cerce
tare, proiectare, producție, coordona
re sau conducere — el trebuie să po-

serie de măsuri 
și perfectionarea

rolul care revine 
în rezolvarea tu- 

realizat

Tabloul solitar
O scrisoare semnată de un grup de studenți mă 

invita să vizitez unul din căminele complexului Gro
zăvești din Capitală și să constat „acel aspect negativ 
care vă va sări în ochi, fără să vi-l arate nimeni". Pină 
la asaltul aspectului in chestiune m-am simțit, pătrun- 
zind acolo, învăluit de nostalgii și asaltat de cu totul 
alte impresii decît cele presupuse de expeditori.

Numai holul, elegant și impunător, e ca suprafață 
și volum cit întregul cămin în care am locuit eu in anii 
studenției. Ședeam cite cinci și cite opt in odăi cu 
paturi de campanie, cearșafuri dăruite de Uniunea 
Patrioților și pături donate de un regiment de cava
lerie ; instituția șifonierului nu fusese încă descope
rită ; de altfel toată garderoba locatarilor unei camere 
încăpea excelent pe trei-patru cuie. Cind, prin nu știu 
ce împrejurare, o organizație de masă ne-a dăruit un 
aparat de radio cu trei lămpi, a fost sărbătoare. Iar 
sosirea primului vagon de lemne, după două ierni cum
plite in care ne-am încălzit cu crengi ude și ostrețe 
putrede la cite un foc pe săptămână, a provocat un 
adevărat miting. Doctorii, inginerii, profesorii universi
tari, poeții, directorii de întreprinderi de azi ce populau 
atunci acel cămin își vor aminti neîndoios de singura 
masă zilnică, la care se consumau sardanapalic fulgi

PICĂTURA DE CERNEALĂ

de ovăz și mămăligă cu marmeladă, alimente altmin
teri extrem de nutritive.

Mă preumblata, așadar, visător prin cămin, admirind 
holurile largi; cu fotolii adinei, camerele cochete de 
cite două paturi, mobilate simpatic, luminoase, calde, 
înmiresmate' sonor de zumzetul difuzoarelor și tot in- 
tirziam să constat acea neorinduială pentru care fu
sesem poftit. Poate că nici nu eră doar una, căci unele 
uși aveau un chenar de aer cam larg, unele ferestre 
sufereau de un fel de joc neprielnic in tocurile lor, 
scările nu prea străluceau de curățenie, dar nu pe 
acestea doreau acum amabilele și tăcutele gazde ce mă 
însoțeau, să le constat.

Și, coborind de la etajul patru la trei și de la trei la 
doi, am observat in sfirșit picturile : la fiecare cat, la 
colțul fiecărui cat, pe coridoare, pe pereții casei scării, 
reproduceri fotografice ale unor tablouri de faimă. 
Foarte agreabil, căci pictura, chiar și reprodusă, chiar 
și necăjit reprodusă, cum era aceea, semănînd a copertă 
de caiet școlar, nuanțează totuși atmosfera, ii dă, prin 
lumini și culori, un spor de voioșie. Dar peste tot, ca 
într-un coșmar, te intilneai cu același unic tablou, un 
buchet de flori intr-o vază, pe o masă, multiplicat, în
rămat în patru giurgiuvele negre și dăruit căminiflui 
in zeci de copii, dintr-o cit se poate de nefericită inspi
rație care a pus sub un teasc de plombagină adminis
trativă o generoasă intenție artistică, anulind-o.

Bucuroși că am sesizat in sfirșit „aspectul negativ", 
amfitrionii m-au informat că el e caracteristic și altora 
dintre marile cămine bucureștene și m-au întrebat dacă 
presa n-ar putea să-i sprijine ca interioarele lăcașului 
să fie mai corespunzător decorate, măcar la modul ele
gant al fațadelor. Putem, cred, și anume intrebind 
factorii de resort din Comitetul de Stat pentru Cultură 
si Artă, întrebare cu titlu de sugestie, dacă unele din 
foarte numeroasele picturi și sculpturi originale achi
ziționate prin ani și depozitate prin uni în încăpătoa
rele magazii ale instituției n-ar putea fi călăuzite și 
spre noile cămine studențești ; de asemenea, dacă Uniu
nea Artiștilor Plastici n-ar putea găsi o formulă de 
dotare, prin dăruire să zicem, cu lucrări de artă, a 
căminetor studențești.

E drept, vremurile s-au schimbat mult, dar poate ca 
pilda acelui sindicat ceferist — care ne-a'dăruit atunci, 
la vremea studenției mele, un vagon cu lemne — și a 
organizației de partid a acelui regiment de cavalerie 
care ne-a înzestrat cu pături ar putea valora azi ca un 
fel de... moștenire spirituală ce poate fi augmentată șl 
modelată pe măsura împrejurărilor, noi. Căci acum, 
după cum se vede, e vorba numai de o cerință in sensul 
sporirii gradului de confort spiritual și a caratului de 
frunvisețe a locului de trai al studenților.

Valentin SILVESTRU

Convorbire cu conf. dr. ing.
Mircea PETRESCU 

șeful catedrei de calculatoare, 
directorul Centrului de calcul 

din Institutul politehnic București

sede cunoștințele necesare pentru a 
fi în stare să utilizeze calculatorul ca 
pe un instrument esențial și indis
pensabil în găsirea soluțiilor optime. 
In același timp, pregătim și specia
liști în conceperea, proiectarea, reali
zarea și exploatarea sistemelor de 
calcul. Pentru studenți, centrul de 
calcul va reprezenta deci laboratorul 
principal, deoarece, folosind mijloa
cele și echipamentele ăe aici, ei vor 
putea să-și însușească problemele de 
organizare a unui sistem de calcul, 
cele referitoare la construcția, ex
ploatarea și întreținerea calculatoare
lor.

Valorificarea deplină a potențialu
lui științific din institut constituie și 
ea una din preocupările noastre esen
țiale. Cercetătorii de la catedrele șl 
centrele de cercetare ale institutului 
nostru abordează un spectru larg de 
teme de cercetare (aplicative și fun
damentale). O mare parte dintre a- 
cestea vizează în final optimizarea 
unor procese tehnologice, elaborarea 
unor metode optimale de proiectare. 
Existenta unui centru de calcul 
modern le va oferi metode de ana
liză mai evoluate și mai fine, care să 
elimine mupea de rutină și să 
teze durata de rezolvare.

în fine, intenționăm să dăm 
solicitărilor venite din partea 
unități productive, institute de i 
țări și proiectări etc.

— Care va fi contribuția cen
trului in îndeplinirea sarcinilor 
prevăzute în legea privind per
fecționarea cadrelor ?

— Aș vrea să mă refer în pri
mul rînd la acțiunea de pregătire

scur-
curs

. unor
cerce-

pentru lucrul cu calculatorul a tu
turor cadrelor didactice din institutul 
nostru. Avind în vedere perspectiva 
instalării unor calculatoare destul de 
puternice, conducerea institutului a 
inițiat, încă de la începutul anului 
universitar, cursuri de programare și 
de folosire a calculatoarelor electro
nice în scopuri de cercetare.

Vom organiza un ciclu de conferințe 
și seminarii, în cadrul cărora — cu 
participarea unor experți UNESCO 
— se vor prezenta cele mai impor
tante aspecte ale proiectării și utili
zării sistemelor de calcul. De altfel, 
această acțiune a fost inițiată in pe
rioada trecută și va fi reluată pe o 
scară mai largă în viitor. Printre 
participanți se află pe lingă cadrele 
didactice din instituit _ și un număr de 
specialiști interesați în această di
recție.

Fără îndoială, cînd centrul de cal
cul va fi complet amenajat, vor e- 
xista și posibilități pentru instruirea 
prin cursuri postuniversitare a unor 
specialiști din institute de cercetări, 
proiectări și din producție.

— Cum se pregătește colecti
vul catedrei de calculatoare e- 
lectronice pentru 
in bune condiții și 
mum de eficacitate a 
de calcul 7

— Activitatea noastră de 
se desfășoară în două direcții prin
cipale. Prima privește folosirea 
calculatoarelor ca instrumente în pro
cesul de proiectare. Aș evidenția cu 
această ocazie una din realizările mal 
recente ale colectivului. Este vorba 
despre așa-numitul „dispozitiv ter
minal cu vizualizare pe tub catodic", 
care înlesnește 
dialog direct cu 
întocmit și unele 
zează rezolvarea

exploatarea 
cu maxi- 
centrului

cercetare

LA CRAIOVA

Pe platforma indus
trială din vestul orașu
lui Craiova a intrat in 
funcțiune o nouă uni
tate industrială : Fa
brica de tuburi de ca
nalizare din beton. Uni
tatea are două linii de 
fabricație și este dotată 
cu utilaje de înaltă teh
nicitate, procesul de

V

producție fiind în în
tregime automatizat. 
Fabrica are o capacita
te anuală de 14 500 mc 
tuburi de beton. Tubu
rile confecți mate aici 
au multiple întrebuin
țări atît în lucrările e- 
dilitare, cît și în con
strucțiile zootehnice.

Se încheie sezonul de hochei 
pe gheață. Un sezon mai lung 
ca niciodată, al cărui început se 
află în luna august a anului tre
cut, cînd echipele de club și-au 
reluat grăbite activitatea compe
tițională. Un sezon care are me
ritul de a fi readus hocheiul în 
prim-planul vieții noastre spor
tive. Spunînd acest lucru, ne re
ferim mai puțin la revenirea e- 
chipei naționale în grupa B a 
campionatelor mondiale, prin 
victoria netă repurtată în dis
puta din. Olanda, și mai mult 
la eforturile care s-au făcut și 
se fac pentru lărgirea bazei sale 
materiale : noul patinoar acope
rit de la Miercurea Ciuc, pati
noarele care se construiesc la 
Timișoara, Suceava, Cluj etc. 
Toate acestea ne îndrituiesc să 
spunem că hocheiul nostru se 
află într-un moment deosebit, un 
moment care ar putea — sau 
ar trebui — să însemne punctul 
de plecare spre un nou mod de 
a concepe și desfășura activita
tea. în acest sens., am purtat și 
convorbirea cu MIHAI FLAMA- 
ROPOL, antrenorul care, împre
ună cu Zoltan Szaka. are meri
tul de a fi readus echipa națio
nală în grupa B.

— O discuție despre realită
țile hocheiului nostru, ne spu
nea Mihai Flamaropol, nu poate 
porni decît de la campionatul 
pe care-1 disputăm an de an. 
Campionatul nostru este o baga
telă. Este mai puțin disputat de
cît cel olandez, francez sau bul
gar. Nu știu dacă sînt suficient 
de clar. De pildă, la fotbal. Pro
gresul a învins pe Dinamo, în 
ciuda faptului că la Dinamo ju
cau Dumitrache, Dinu, Nunweil- 
ler VI. Luoescu. Deleanu, iar în 
fruntea clasamentului diviziei A 
patru sau cinci echipe sînt înși
rate pe distanta unui 
două. în campionatul 
hochei, între echipa 
locul doi (Steaua) și 
locul trei (Avîntul 
Ciuc) este o diferență de 18—20 
de puncte. Iar cînd Dinamo in- 
tilnește pe Avînul Gheorghieni 
(un fel de Progresul, să zicem) 
meciul se termină cu scorul de 
31—2 1 Cît timp se petrec ase
menea lucruri, cred că nu pu-

punct sau 
nostru de 

clasată pe 
cea de pe 
Miercurea

întreținerea unui 
calculatorul. S-au 
programe car» vi- 

unor probleme ale 
proiectării, asistate de calculator. A 
doua direcție se referă la programele 
de bază de care depinde în mod esen
țial bagajul de posibilități de calcul, 
precum și capacitatea de adaptare la 
rezolvarea unei 
de probleme.

Revenind la 
specialiștilor de 
latoare pentru 
mantelor cu care vom fi dotați, un 
accent deosebit s-a pus pină în pre
zent pe cunoașterea cit mai amănun
țită a caracteristicilor și posibilități
lor de lucru ale mașinilor. Ac
țiunea de pregătire se desfășoară 
și pe planul desăvîrșirii studiilor, 
majoritatea membrilor catedrei fiind 
înscriși ia doctorat.

In încheiere, aș vrea să arăt că nu 
ne vom precupeți eforturile pentru 
reușita punerii în funcțiune și ex
ploatării în condiții optime a centru
lui de calcul. Sintem hotărîți să con
tribuim astfel la înfăptuirea mărețu
lui program trasat de conducerea su
perioară a partidului și statului, pri
vind introducerea pe scară largă a 
tehnicii de calcul în economia țării 
noastre.

game cit mai variate

aspectele pregătirii 
la catedra de calcu- 
exploatarea echipa-

Convorbire realizată de 
ing. Traian SAVA

tem practic vorbi despre un a- 
devărat campionat de hochei. 
Desigur, toate acestea nu sînt 
lucruri plăcute, dar nu le putem 
ocoli dacă iubim hocheiul și țin- 
tim intr-adevăr la dezvoltarea 
lui, în pas cu condițiile care i 
se creează. Or, esențial este, din 
acest punct de vedere, să facem 
tot ce se poate face pentru re

jucători care renunțaseră la ac
tivitatea competițională. Dar 
despre ce rezultate poate fi vor
ba, cind — așa cum arătam — 
între Avîntul Miercurea Ciuc, 
clasată pe locul trei, și cea de-a 
doua echipă în clasament sînt 
18—20 de puncte distanță 7 Și, 
gîndiți-vă, acest lucru s-a în- 
tîmplat în condițiile în care, la

reclamă reconsiderarea
metodelor de pregătire

A

vitalizarea campionatului divi
zionar.

— Cum se poate produce a- 
ceastă revitalizare 7

— Cred că remediul cel mai 
bun este masiva întinerire a lo
turilor divizionare A. Cum 7 
Chiar prin decizii administrati
ve, dacă nu se poate altfel. De 
pildă, federația ar putea, după 
părerea mea, să limiteze numă
rul de jucători trecuți de 26 de 
ani pe care o echipă de divizia 
A îi poate folosi în campionat. 
Cu atît mai mult, cu cît jucătorii 
în cauză nici măcar nu ridică 
nivelul echipelor lor. Avîntul 
Miercurea Ciuc. de exemplu, din 
dorința de a obține rezultate, a 
rechemat anul acesta pe gheață

Miercurea Ciuc, există 15 echipe 
de juniori și 
fără îndoială, 
talentați.

Primenirea 
este una din 
importante, 
avind în 
tivele de instruire și perfor
mantă. cît și folosirea mai judi
cioasă, mai intensă, a bazei ma
teriale — noile patinoare — cred 
că a sosit timpul să ne gîndim 
la alcătuirea unui plan de dez
voltare a hocheiului nostru : un 
plan de trei ani, aș zice.

Din punctul de vedere al in
struirii. în acest plan este nece
sar — după opinia mea — să-și 
găsească locul măsuri concrete

copii. echrpe care, 
au multi jucători

loturilor echipelor 
sarcinile cele mai 
După aceasta, 

vedere atît obiec-

Aniversarea semi
centenarului partidu
lui — eveniment de 
cea mai mare însem
nă tate 
porului 
prilejul 
vistă a
ținute in toate dome
niile de activitate, pri
lejul unor largi dezba
teri menite să eviden
țieze noi și noi resur
se, să mobilizeze toate 
energiile și capacită
țile in scopul ridicării 
României pe trepte tot 
mai inalte ale civiliza
ției socialiste. Genera
ția noastră are privile
giul de a fi martoră și 
făptașă a unor trans
formări fără precedent 
în istoria tării — trans
formări care-și găsesc 
expresia deopotrivă în , 
ritmurile dezvoltării 
industriale și în înflo
rirea artei și culturii, 
în dezvoltarea armo
nioasă, multilaterală a 
patriei. în existența și 
în conștiința oameni
lor. Făcind bilanțul 
marilor înfăptuiri, fie
care dintre noi știm că 
succesele cu care ne 
mindrim astăzi sint ro
dul luptei revoluțio
nare a partidului nos
tru care — de-a lungul 
celor 50 de ani de la 
înființarea sa — a con
dus neabătut clasa 
muncitoare, oele mai 
înaintate forțe ale po
porului, spre împlini
rea năzuințelor de li
bertate și independen
tă națională, spre rea
lizarea idealului su
prem : făurirea socie
tății socialiste.

Muncitorului sau sa
vantului, tehnicianului 
sau artistului — in ori
ce domeniu al creației 
materiale ori spiritua
le ar lucra — prezen
tul le oferă tabloul u- 
nor realizări cu care 
se pot mindri. Este 
mindria legitimă a o- 
mului care — partici
pant conștient la edifi
carea noilor realizări 
— nu a uitat de unde 
a pornit și care nu ig
norează greutățile care 
au trebuit să fie învin
se pe parcurs : a o- 
mului care înțelege 
sensurile profunde ale 
acțiunilor organizate 
de partid pentru adîn- 
cirea continuă a demo
cratismului întregii 
vieți sociale, In așa fel 
Incit energiile, talen
tele, experiența, pasiu
nea oamenilor muncii 
să fie valorificate ple
nar, în interesul po
porului. al îndeplinirii 
marilor sarcini ale 
construirii socialismu
lui și comunismului în 
țara noastră.

Acest prezent dina
mic, precum și per
spectivele viitorului 
pot fi sugerate în cifre 
și procente revelatoa-

re. Dar cifrele statis
tice nu , sint, domeniul 
meu și, în genere, ori- 
cit ar fi de elocvent, 
limbajul lor nu cred 
că poate exprima în
treaga complexitate și 
toate semnificațiile 
dezvoltării noastre. E- 
xistă însă un aspect 
asupra căruia aș vrea 
/să mă opresc, deoare
ce el reflectă — într-un 
mod deosebit de oon- 
cludent — această dez
voltare : prestigiul de 
care se bucură astăzi, 
în lume. România.

Izvoarele acestui 
prestigiu rezidă, fără 
îndoială, în geniul po
porului român. Ge
niul poporului este să- 
mința. Această sămîn- 
ță a existat întotdeau
na. dar — în trecut — 
i-au lipsit de cele mai 
multe ori condițiile 
necesare pentru a în

proeminente și presti
giul . operei create — 
intr-un inspirat efort 
colectiv — de întregul 
nostru popor, liber, 
stăpîn pe destinul său.

Am avut de multe 
ori prilejul de a con
stata. cu îndreptățită 
mindrie — in cadrul 
unor contacte cu re
prezentanți ai opiniei 
publice internaționale 
— cît de profund este 
acest prestigiu, de cită 
stimă și prețuire
bucură realizările po
porului român, politi
ca statului nostru. Un 
prestigiu clădit pe 
realizări evidente, de 
cea mai largă notorie
tate, de la prezența 
competitivă a unor 
produse ale industriei 
românești in multe 
țări ale lumii sau de 
la înscrierea unor 
creații ale științei si

se
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colți și a prinde nod. 
Marile personalități de 
odinioară .s-au reali
zat, îndeobște, pe pă- 
mînturi străine, pentru 
că aici, la noi. indi
ferenta oficialităților 
vremii a ridicat stavile 
greu de trecut in fata 
talentelor și a ideilor 
cutezătoare. Creînd un 
teren fertil pentru în
florirea talentelor, 
pentru dezvoltarea 
personalității umane, 
a spiritului creator, 
partidul a deschis po
porului nostru per
spectiva afirmării ge
niului său în făurirea 
unor inestimabile va
lori materiale și spiri
tuale. Este vorba des
pre o dezvoltare în 
frontul larg al întregii 
țări, despre un proces 
complex. antrenind 
toate domeniile vieții 
sociale, despre aplica
rea — in condițiile 
proprii țării noastre — 
a teoriei marxist-Ieni- 
niste privind construi
rea noii orînduiri. 
Prestigiul României 
contemporane este 
prestigiul politicii pro
movate de Partidul 
Comunist Român, de 
statul nostru socialist: 
este prestigiul opere
lor unor personalități

artei noastre in cir
cuitul mondial de va
lori, pină la inițiati
vele înaintate și de 
larg ecou luate de 
România în diferite 
foruri internaționale, 
contribuții 
substanțiale la 
varea marilor 
me ale epocii 
La sesiunea 
a Organizației Națiu
nilor Unite, primirea 
făcută șefului statului 
român, rezonanța am
plă a cuvintării rosti
te de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu au de
monstrat vibrant toc
mai popularitatea si 
respectul cucerite de 
tara noastră, de poli
tica ei 
realistă, 
toare celor mai înalte 
aspirații ale lumii 
contemporane.

Nu încape îndoială 
că succesele tării 
noastre, prestfgiul po
liticii sale interne și 
internaționale repre
zintă o contribuție 
importantă la Întări
rea prestigiului și a 
forței de atracție a 
ideilor socialismului. 
Conștiința acestui fact 
este un stimulent in 
plus în eforturile pe 
care fiecare dintre

politice 
i rezol- 
■ proble- 
noastre. 

jubiliară

consecventă, 
corespunză-

noi — indiferent 
domeniul în care 
crăm — sintem datori 
a le depune pentru a 
menține și a dezvolta 
prestigiul patriei noas
tre. Și avem multe de 
făcut în această direc
ție, pe coordonatele și 
in spiritul politicii 
partidului nostru. . care 
ne cere să apreciem 
cu exigență realizările 
și să evaluăm cu o- 
biectivitate rămînerile 
în urmă, să descope
rim și să punem în 
valoare toate rezerve
le. toate posibilitățile 
pentru 
monies, 
cît mai 
întregii .

Creatorii de artă 
sînt chemați să-și in
tensifice contribuția 
lor specifică la acest 
progres. Indicațiile 
date de secretarul ge
neral al partidului la 
recenta sa întîlnire cu 
creatorii din cinema
tografie, de pildă’, vor 
rodi în succesele vii
toare ale filmului ro
mânesc. în dezvolta
rea, unei cinematogra
fii naționale cantona
tă în realitățile pa
triei și 
intr-un 
dem și 
sența 
tăți, abordînd cu ori
ginalitate artistică 
problematica umană 
și socială inedită, pa
sionantă a epocii noas
tre. Reușitele pe care 
le vom obține ca ci
neaști, conform voca
ției. înclinațiilor fie
căruia dintre noi. se 
vor înscrie in patri
moniul de valori care 
asigură — în plan spi
ritual — prestigiul po
porului român.

Mindria de a fi ce
tățean al României 
socialiste — sentiment 
propriu oricăruia din
tre noi, indiferent de 
domeniul în care lu- - 
crăm — include recu
noștința față de partid 
și hotărîrea de a con
tribui. cu toate forțe
le, la întărirea și apă
rarea cuceririlor revo
luționare ale poporu
lui nostru, la consoli
darea prestigiului ță
rii. Această mindrie 
este o expresie a uni
tății dintre popor și 
partid. a adeziunii 
noastre depline la po
litica internă și inter
națională marxist-le- 
ninistă a partidului 
nostru, o politică clar
văzătoare. corespun
zătoare năzuințelor și 
intereselor țării noas
tre. ale ponorului ro
mân. ale victoriei so
cialismului și păcii în 
lume. Cu aceste gîn- 
duri întîmpin — ca 
cetățean și ca artist — 
apropiatul semicente
nar al P.C.R.

progresul ar- 
într-un ritm 
susținut, al 

țări, 
de

exprimînd 
limbaj 

accesibil — 
acestor

mo- 
e- 

reali-

a Republicii Populare Democrate Coreene

privind perfecționarea cunoștin
țelor tehnice ale antrenorilor e- 
chipelor divizionare, ale celor de 
la copii, punerea lor la curent 
cu ceea ce este nou în teoria și 
practica hocheiului modern.

Ca obiective de performantă, 
cei trei ani ar putea fi împărtiti 
în două perioade. O perioadă — 
primul an — în care să ne pro
punem menținerea la actualul 
nivel — în grupa B, și alta, ur
mătorii doi ani, în care să ne 
pregătim pentru a cîștiga grupa 
B. Este adevărat, noi am cîștigat 
destul de ușor grupa C. dar 
tot atît de adevărat este că 
aceasta s-a produs fără ca e- 
chipa să fi suferit modificări de 
substanță. îmbunătățind climatul 
moral, alcătuind linii mai omo
gene, am făcut să crească pu
terea de luptă a echipei. Acum, 
Insă, trebuie să începem să mo
dificăm și lotul, care are o vîr- 
stă destul de... înaintată. Altfel, 
nu vom putea progresa.

Discutînd treburile echipei na
ționale atingem și un alt punct 
care ar putea face parte din pla
nul pe care l-am propus : ca
lendarul internațional, păstrarea 
și, dacă se poate. înmulțirea con
tactelor cu echipe valoroase. 
Calendarul competitional inter
național să cuprindă mai multe 
întîlniri cu echipe din Cehoslo
vacia și U.R.S.S. Numai așa, ju
cătorii tineri, ca Huțanu, Tu- 
reanu, Gheorghiu și alții pe ca- 
re-i avem acum în lot. vor în
văța să înfrunte hocheiul mare, 
vor avea temeiuri să aspire spre 
eșalonul fruntaș al hocheiului 
mondial.

— Deci, ne întoarcem In ace
lași punct : campionatul.

— Absolut, normal. Hocheiul, 
ca oricare alt sport de echipă, 
nu-și poate trage seva decît din 
campionatul intern. Neavîndu-I, 
facem o treabă de seră. Și „sera" 
nu dă decît arareori plante vi
guroase, rezistente la intemperii. 
Numărul patinoarelor crește. 
Se fac eforturi la care trebuie 
să răspundem cu eforturi în
zecite.

Duminică dimineața a părăsit Ca
pitala delegația militară a Republicii 
Populare Democrate Coreene, con
dusă de general de armată O Gin U, 
membru al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al Partidului Muncii din 
Coreea, șeful Marelui Stat Major al 
Armatei populare coreene, care a fă
cut o vizită oficială în țara noastră.

Pe aeroportul Otopeni. unde erau 
arborate drapelele de stat ale Repu
blicii Socialiste România și Repu
blicii Populare Democrate Coreene, 
delegația a fost condusă la plecare 
de general-colonel Ion Ioniță, mem
bru supleant al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., ministrul forțelor 
armate. Ion Stănescu, membru su
pleant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., președintele Consiliu
lui Securității Statului. Cornel O- 
nescu. ministrul afacerilor interne, 
general-colonel Ion Gheorghe. prim- 
adjunct al ministrului forțelor armate 
și șef al Marelui Stat Major, general- 
locotenent Ion Coman, adjunct al

ministrului forțelor armate și secre
tar al Consiliului Politic Superior, 
adjuncți ai ministrului forțelor ar
mate, generali și ofițeri superiori, alte 
persoane oficiale.

Au fost de fată Kang Iăng Săp, 
ambasadorul Republicii Populare De
mocrate Coreene la București, colo
nel Cie Ghil Ryon. atașat militar 
aero și naval, alți membri ai Amba
sadei R.P.D. Coreene și atașați mili
tari ai unor misiuni diplomatice acre
ditați in România.

Comandantul gărzii militare ali
niate pa aeroport a prezentat ra
portul, după care fanfara a intonat 
imnurile de stat ale celor două țări. 
Tovarășii Ion Ioniță și O Gin U au 
trecut în revistă garda de onoare.

Un grup de pionieri a oferit oaspe
ților buchete de “ 
militarii aflati la 
tat cu căldură pe 
porului coreean.

flori. Cetățenii și 
aeroport au salu- 
reprezentantii po-

(Agerpres)

Valentin PAUNESCU

SPORT
FOTBAL, divizia A : Rapid a revenit în fruntea cla 

samentului
BASCHET : Politehnica București, virtuală campioană 

GIMNASTICĂ : „Internaționalele 
atractiv

un spectacol

Alte știri și rezultate disi țară și de peste hotare în 
padina a IIE-a

Excelenței Sale JULIUS K. NYERERE
Președintele Republicii Unite Tanzania

DAR ES SALAAM
Cu ocaiia celei de-a VÎI-a aniversări a proclamării Republicii Unite 

Tanzania, în numele poporului român, al Consiliului de Stat și al meu 
personal, .adresez Excelenței Voastre cordiale felicitări, împreună cu cele 
mai bune urări de sănătate și fericire personală, de progres poporului 
tanzanian.

Îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și cooperare dintre 
țările noastre se vor dezvolta în continuare, spre binele ambelor noastre 
popoare, al cauzei păcii și înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

r
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actualitatea culturală Sosirea in Capitală a ministrului 
comerțului al S.U.A.

Zilele filmului 
românesc

începînd de dumi
nica viitoare, în Ca
pitală se desfășoară 
Zilele filmului româ
nesc, manifestare con
sacrată aniversării a 
50 de ani de la crea
rea Partidului Comu
nist Român. în acest 
cadru, între 2 și 6 mai 
vor fi prezentate — 
la cinematograful 
„Patria1* — noi reali
zări ale studiourilor 
„București1* și „Ale
xandru Sahia11, din se
ria de filme artistice 
și documentare dedi
cate de autorii lor glo
riosului semicentenar.

Zilele filmului româ
nesc vor avea urmă
torul program :

Duminică 2 mai : 
Așteptarea (scenariul 
— Horia Pătrașcu, re
gia — Șerban Crean
gă) și documentarul 
Triunghiul de foc (de 
Al. Boiangiu) ; luni : 
Serata (scenariu și re
gie : Malvina Urșianu) 
și documentarul După 
zece ani (de Eugenia 
Gutu) ; marți : Frații 
(scenariul Nicolae Țic, 
Const. Bordeianu ; re
gia — Mircea Moldo
van, Gică Gheorghe) și 
documentarul Trepte 
(de Octav Ioniță) ; 
miercuri — Tempera
tura (titlu provizoriu 
al documentarului de 
lung metraj pe tema, 
inundațiilor, realizat

de Mircea Veroiu și 
Dan Pița) și scurt- 
metrajul Baladă pen
tru cei căzuțl (de 
Pompiliu Gîlmeanu) ; 
joi — Facerea lumii 
(scenariul — Eugen 
Barbu; regia — Gheor
ghe Vitanidis) și do
cumentarul întîlnire 
cu vechii mei prieteni 
(de Mirel Ilieșu).

în aceeași perioadă, 
la cinematograful
„Munca*1 din Capitală 
va fi prezentat un ci
clu de filme românești, 
în timp ce, în toate 
județele țării, sînt pro
gramate în premieră 
realizări ale cinema
tografiei naționale.

SCENA
• Colectivul TEATRULUI NA

ȚIONAL DIN CLUJ a prezentat nu 
de mult premiera pe țară a piesei 
„Avram Iancu" de AI. Voitln, dra
mă în șase tablouri, care ilustrează 
principalele evenimente istorice 
transilvănene ale anilor 1848—1849. 
Spectacolul este închinat semicen
tenarului partidului. Rolul titular 
este interpretat de actorul Nicolae 
Iliescu. Regia spectacolului aparține 
lui Val Mugur, maestru emerit al 
artei, scenografia lui T. Th.. Ciupe. 
(Corespondentul „Scînteii11).
• TEATRUL NAȚIONAL DIN 

TIMIȘOARA va prezenta în cursul 
săptămînii viitoare o nouă premieră 
cu „Pisica in noaptea anului nou** 
de D. R. Popescu. Regia : Sergiu 
Savin.

• TEATRUL „GIULEȘTT1 va
prezenta în aceeași perioadă pre
miera sa cu „Epoleții invizibili11 de 
Silvia Andreescu și Th. Mănescu, 
Regia : Geta Vlad, scenografia:
Sanda Mușatescu.

• TEATRUL DE STAT DIN GA
LAȚI a prezentat recent premiera 
piesei lui Bertoldt Brecht „1 om = 
1 om“. Regia : Ariana Kunner Stoica. 
Scenografia : Ion Popescu-Udriște.

• Premierele TEATRULUI DE 
STAT DIN ORADEA — în cea de 
a doua parte a lunii aprilie — au 
fost :

— „Măsură pentru măsură** de 
W. Shakespeare. Regia : Farkas 
Istvăn. Decoruri : Biro I. Gâza. 
Costume : Maria Hațieganu Birea. 
(Secția maghiară).

— „Totul in grădină” de Ed. Al
bee. Regia : Marietta Sadova. Sce
nografia : Eliza Popescu Zisiade. 
(Secția română).
• TEATRUL MUNICIPAL „MA

RIA FILOTTI" DIN BRĂILA a 
prezentat zilele acestea piesa 
„Nu-ți plătesc" de Eduardo de Fi
lippo. (Traducerea — Constanța 
Trifu și Lidia Sava). Regia : Dumi
tru Dinulescu. Scenografia : Gheor
ghe Matei. (Corespondentul „Scîn
teii", N. Gr. Mărășanu).

Duminică dimineața a sosit în Ca
pitală Maurice Stans, ministrul co
merțului al S.U.A., care, împreună 
cu soția, va face o vizită în România 
la invitația ministrului comerțului 
exterior, Cornel Burtică.

Ministrul american și colaboratorii 
care îl însoțesc vor avea, în timpul 
șederii în țara noastră, întrevederi 
cu personalități ale vieții de stat și 
economice românești, cu care prilej 
vor fi discutate o serie de modalități 
referitoare la dezvoltarea, în continu

are, a relațiilor economice dintre 
România și S.U.A.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost salutat de ministrul 
Cornel Burtică cu soția, de alți mem
bri ai conducerii Ministerului Comer
țului Exterior.

Au fost de față Leonard Meeker, 
ambasadorul S.U.A. la București, și 
membri ai ambasadei.

în onoarea ministrului comerțului 
al S.U.A., Cornel Burtică a oferit un 
dejun. (Agerpres)

CURIER

Cronica zilei
Cu prilejul Zilei naționale a Repu

blicii Unite Tanzania, ministrul afa
cerilor externe al Republicii Socia
liste România, Corneliu Mănescu, a 
adresat o telegramă de felicitare mi
nistrului de stat al afacerilor externe 
al R. U. Tanzania, Isael Elinawinga.

★
Duminică dimineața s-a Înapoiat 

în Capitală, venind din Iugoslavia,

delegația Comitetului de stat pentru 
prețuri, condusă de Gheorghe Gaston 
Marin, președintele comitetului, care 
a făcut o vizită în schimb de expe
riență la Institutul de prețuri din 
R.S.F. Iugoslavia.

Printre persoanele oficiale prezente 
Ia sosire, în Gara de Nord, se aflau 
membri ai ambasadei iugoslave la 
București. (Agerpres)

Un reușit spectacol 

al ansamblului

„RAPSODIA 
ROMANĂ"

Spectacolul „Legendă și dor", 
pe care Rapsodia Română îl 
prezintă în' cinstea aniversării 
semicentenarului se prezintă ca 
un spectacol cu reale calități. 
Este alcătuit dintr-o suită de 
tablouri în care alternează cîn- 
tecul cu dansul, dar „tablourile*1, 
„cîntecele" și „dansurile11 au, 
aici, relieful și forța unei au
tentice inspirații. Ni se poves
tește. spre exemplu, legenda 
„Focului viu" de pe Valea Vi- 
șeuiui — cu tensiunea vechiului 
ritual. Ciobanii „tropotesc11 și — 
acompaniați de nostalgia fluie
rului — cer razei de soare să le 
dea focul viu. La fel și în 
„Legendă și dor" — frescă mol
dovenească de la Bilca, în care 
bocetul Anei Măndoiu, jocul 
„arcanului11, joc de „noroc și 
nenoroc", „dansul cu merele11 au 

i’ apărut bine ’ conturate. Muzi
ca lui Constantin Arvînte do
mină spectacolul. Redă stilul 
maramureșan cu toate va
lențele lui, cu sobrietatea șl rit
mul susținut care-1 caracteri
zează, orchestrează cîntecul mol
dovenesc folosind multe ală
muri ; „Sirba de la Deleni" sau 
„Hăulita oltenească11 sînt îm
prospătate de verva instrumen
tației. dă expresivitate bătutu
lui palmelor și tropotitului, co
lorează specific cîntecul din su
dul Transilvaniei ; se impune
astfel o tălmăcire a muzicii
populare, de o reală valoare, o 
muzică ce vine de la izvoarele 
ei. de la sursa perfectă.

După muzică ne impresionea
ză costumele semnate de Ion 
David, create în specificul regiu
nilor. Stilizarea vine să le relie
feze eleganta și culoarea. Apoi 
coregrafia Floriei Capsali în cu
noscutele „Tablouri din Galeria 
Națională", a lui Ștefan Gheor
ghe („Focul viu11) și a lui Petre 
Bodeuț („Cununa spicelor de 
grîu”).

Cu soliști înzestrați ca Irina 
Loghin, Efta Botoca, Alexa A- 
vrămoiu. Arts Ohanezian, cu 
întreceri între rapsozi conduse 
de Ionel Budișteanu. în care 
fluierașul, taragotistul și naistul 
se îmbie în cînturi sprințare, și 
între ritmurile dansurilor ma
ghiar — oltenesc — german, cu 
un ansamblu coral și un grup 
vocal în care nuanțele, armonii
le sînt bine șlefuite — momen
tele spectacolului „Legende și 
dor" au suportul calității inter
pretative, al autenticității.

Smaranda OȚEANU

COLOCVIILE 
BRAȘOVENE 

IN EDIȚIE JUBILIARĂ
începînd de ieri, Brașovul găzdu

iește ediția jubiliară a tradiționalului 
festival „Colocvii brașovene", ediție 
închinată gloriosului semicentenar al 
Partidului Comunist Român. Timp de 
o săptămînă, oamenii de artă și ști
ință brașoveni, întreaga populație a 
județului vor trece în revistă reali
zările lor în cele mai diferite do
menii ale vieții spirituale. Astfel, cele 
șapte zile festive vor ilustra, fiecare 
în parte, un alt sector de activitate : 
Viața muzicală a Brașovului, Brașo
vul literar, File din istoria P.C.R., 
Arta și producția bunurilor materiale, 
Teatru, Plastica și contemporaneita
tea, Arta populară și folclorul. Din 
bogata agendă a manifestărilor no
tăm o sesiune științifică jubiliară cu- 
prinzînd comunicări referitoare la ac
tivitatea partidului, deschiderea unor 
expoziții omagiale de artă plastică, 
întîlniri cu scriitori, publiciști, com
pozitori, simpozioane și piese ro
tunde, dezvelirea unor plăci memo
riale închinate activității partidului 
în anii ilegalității, concursuri „Cine 
știe cîștigă", spectacole de teatru și 
folclorice, inaugurarea unor puncte 
muzeale sătești.

„ZILELE DRAMATURGIEI 
ORIGINALE"

TEATRUL DE NORD DIN SATU 
MARE — secția maghiară — s-a 
prezentat în finala „Zilelor drama
turgiei originale" cu două dintre cele 
trei premiere originale ale stagiunii 
(ultima urmind să fie „în aspeție" da 
Păskândi Geza). Relevăm cu acest 
prilej faptul că truipa «ătmăreană s-a 
remarcat în decursul anilor, dar mai 
ales în ultimele stagiuni, printr-o 
preocupare accentuată pentru lansa
rea autorilor autohtoni, a textelor 
inedite.

Tema permanentă a dramaturgiei 
lui Kocsis Istvăn, tînăr și talentat 
autor de teatru sătmărean, este op
țiunea, la un moment de răscruce, 
pentru binele celor mulți. Ipostaza 
acestui conflict interior apare astfel 
în „Amurgul lui Bolyai Iănos" : ge
nialul savant, însingurat, uitat, sărac, 
izolat de societate la bătrînețe, își 
contemplă viața, nereușita socială, 
luind, pe rînd, toate momentele, toa
te calitățile extramatematice și ex- 
trafilozofice, care i-ar fi înlesnit 
parvenirea și pe care le-a ocolit. Din 
iresponsabilitate sau, dimpotrivă, 
dintr-un înalt simț de răspundere 
umană, socială ? Eroul, confruntat cu 
sine însuși, își reafirmă cu o și mai 
deplină maturitate opțiunea pentru 
pornirile firesc etice și pline de no
blețe ale tinereții sale, pentru anga
jarea umanistă. Iar interpretul lui 
Bolyai, talentatul aetoi- ZsOldos Ar
pad, de un tumultuos temperament 
și cu o impunătoare disciplină a lu
cidității, reușește să dea in chip me
morabil viață unei mari personali
tăți, cu o conștiință superioară. Re
gia — aparținînd unui debutant, 
Gyongyosy Gâbor — sprijină ingenios,

LUCRĂRI DE ARTĂ
In dezbatere

Cu mintea 
si cu brațele

Expoziție de lucrări practice ale elevilor bucureșteni

Curs pentru 
aplicarea 

matematicii 
în economie

La Uzina de prelucrare a ma
selor plastice din Buzău s-a des
chis un curs pe tema aplicării 
matematicii în economie. Orga
nizat cu ajutorul catedrei de 
cibernetică de la Academia de 
Științe Economice București, 
cursul este frecventat de ingi
neri și economiști din întreprin
derile buzoiene. Scopul cursului 
este de a sprijini specialiștii 
unităților economice în utiliza
rea metodelor moderne de con
ducere a producției, în cunoaște
rea modului de folosire a calcu
latoarelor.

MEHEDINȚI

IUNA CULTURII BUZOIENT
BUZĂU (Corespondentul „Scînteii11, 

Radu Gheorghiu). — La Buzău s-au 
încheiat ’manifestările lunii culturii 
buzoiene, „Hronicul buzoian11, mani
festare de amploare și rezonanță în 
viața cultural-artistică a județului. 
Deschisă la 14 martie, luna culturii 
buzoiene a însemnat un simbol al 
dragostei și atașamentului oamenilor 
muncii de pe aceste meleaguri față 
de P.C.R., cu prilejul măreței sale 
aniversări. La festivitatea de înche
iere a participat tovarășul Ion Șirbu, 
prim-secretar al comitetului jude
țean P.C.R., și un numeros public care 
a urmărit spectacolul ansamblului 
artistic „Doina1* al armatei : „Te cînt 
partid la marea sărbătoare11, o im
presionantă ilustrare a comorilor ar
tei noastre populare, îndelung aplau
dată de cei prezenți în sală.

Desprinse din calendarul creației 
plastice a ultimilor doi ani (1969 și 
1970), lucrări de pictură, sculptură și 
grafică achiziționate de Comitetul de 
Stat pentru Cultură și Artă au for
mat obiectul unei recente prezen
tări organizate în sala de expoziții a 
Casei Scînteii, cu scopul de a se fa
cilita o discuție publică.

Chiar dacă sînt sesizabile unele 
inegalități valorice sau inconsecvențe 
în ce privește criteriile de achiziție, 
selecția îndreptățește, în ansamblul 
ei, aprecieri elogioase. Spațiul de 
expunere relativ restrins, ca și fap
tul că multe piese de valoare au 
fost incluse în expunerea permanen
tă a unor muzee din țară sau în te
matica unor expoziții organizate în 
străinătate, au -împiedicat prezenta
rea integrală a lucrărilor achizițio
nate în răstimpul celor doi ani. Se
lecția unora dintre cele mal repre
zentative picturi, sculpturi și gra
vuri supuse acum dezbaterii publice 
a conferit noi dimensiuni, noi sem
nificații acestui adevărat act de cul
tură. Căci dialogul organizat în să
lile expoziției cu oameni ai muncii, 
salariați ai unor întreprinderi bucu- 
reștene, cu muzeografi din întreaga 
țară, cu critici și istorici de artă, 
confruntarea opiniilor publicului larg 
și ale exegeților artei contemporane 
românești, s-a dovedit a fi o efi
cientă metodă de lucru. Discuția 
deschisă, la obiect, a scos în evi
dență, pe lîngă calitatea artistică a 
manifestării în ansamblul ei, com
plexitatea domeniilor valorice în e- 
voluția și continuitatea noastră spi
rituală și, mai cu seamă, a demon
strat utilitatea acestor confruntări 
publice, a consultărilor cu destina
tarii creației artistice, într-un climat 
propice dezbaterii creatoare.

S-a vorbit mult despre diversitatea 
stilistică. Străbătind sălile expoziției, 
această varietate s-a dovedit a fi 
reală. Există, într-adevâr. o mare 
disponibilitate față de cele mai di
verse modalități de expresie, chiar 
dacă, mai devreme sau mai tîrziu, 
în mod inevitabil, unele din formu
lele folosite își vor dovedi caduci
tatea. Lucrările prezentate au propus 
imagini inspirate din ambianța coti
diană sau metafore de o reală su
gestivitate ; imagini de o poezie 
sobră, austeră, lucidă, sau imagini 
pline de sensibilitate nuanțată, de 
inventivitate. Sînt lucrări care stau 
sub semnul stilistic al unor persona
lități precis conturate, maeștri de 
prestigiu ai artei românești ca și 
reprezentanți ai generațiilor mai ti
nere, creatori din diferite județe ale 
țării. Alături de acestea am întîlnit 
însă și lucrări nu suficient cenzurate 
de inteligența artistică ; lucrări în 
care ideile enunțate nu au benefi
ciat de mijloace artistice riguroase ; 
lucrări care nu au reușit să integre
ze moșteniri și influențe artistice în 
structuri inedite.

Este desigur greu de consemnat în 
aceste puține rînduri lista integrală 
a expozanților, după cum nu pot ti 
menționate toate lucrările valoroase 
pe care această expunere le-a cu
prins. Nu acesta este însă scopul 
rîndurilor de față, care vor să subli
nieze nu atît diversitatea, cît o anu
me convergență stilistică, ducînd — 
dincolo de orice diferențieri — la 
constituirea unui spirit specific na
țional, istoricește determinat al cul
turii noastre.

Marina PREUTU

Filme de scurt metraj 
pe ecranele Capitalei

Seara 
cultural-artisticâ
Muzeul de artă ăl Republicii Socia

liste România, in colaborare cu Co
misia Națională a Republicii Socia
liste România pentru UNESCO, orga
nizează joi 29 aprilie, ora 18, în 
sălile muzeului, o Seară cultural-ar
tistică dedicată comemorării a 100 de 
ani de la nașterea pictorului Theodor 
Pallady. Cuvîntul criticului de artă 
Ion Frunzetti va fi urmat de un re
cital de versuri susținut de actrița 
Dina Cocea și de un concert de mu
zică de cameră interpretat de in
strumentiști ai Filarmonicii de Stat 
„George Enescu11,

PRODUCȚII 
ALE STUDIOURILOR 

„AL. SAHIA" ȘI „ANIMAFILM"
Ferentari : Vizita tovarășului 

Nicolae Ceausescu în județul 
ialomița ; Patria : Semnul bra
dului ; Capitol : Atelierul ; Fes
tival : Cerul meu muzica ; Cen
tral : Semnhl bradului ; Grivița: 
Răpirea ; Înfrățirea : Nunta
Zamfirei ; Bucegi : Tîrgul inter
național Îîucurești ; Unirea 1 O- 
rizont științific nr. 1/1971 ; Laro- 
met : Muzeul de artă al Acade
miei ; Drumul Sării : Ovoidul ; 
Ciulești : Cuprul ; Viitorul : 
Vulcani noroioșiGloria : Vic
tor Eftimiu își amintește; Au
rora : Ceramica de Cucuteni ; 
Moșilor : Al 9-lea Congres 
U.T.C. ; Popular : Ritmuri car
diace ; Munca : Astă-seară mă 
fac praf ; Cosmos : Orizont ști

ințific nr. 2/1971 ; Tomis : Fata 
din Far-West : Flacăra : Răs
pundem la întrebare ; Rahova : 
Al 5-lea Festival și Concurs 
internațional „George Enescu" : 
Progresul : întîlnirea ; Flamura: 
Septembrie la Pontul Euxin ; 
Club. Uz. Republica : Chemarea 
dragostei ; Timpuri Noi (după- 
amiază) : Program de filme do
cumentare românești în pre
mieră : Acest om minunat 
(Henry Coandă) ; Spre afundu- 
rile celulei. Alergia ; în com
pletare : Congresul celor 5 mi
lioane.

PRODUCȚII 
ALE STUDIOURILOR 

DIN ALTE ȚĂRI
Lira : Monumentul lui Lenin

— U.R.S.S. ; Vitan : Trei milenii
— R.P. Ungară.

dar cu discreție, performanța acto
rului.

„Casa festivităților*' reprezintă de
butul scenic al poetului de prestigiu 
Kănyădi Săndor. Deși dialogul nu 
atinge cea mai înaltă tensiune a poe
ziei sale, autorul nu se trădează. Me
sajul etic al piesei 6e integrează ar
monic în unitatea de idei proprie ope
rei lui KănyădL Este vorba despre o 
piesă a responsabilității. Atenția au
torului este reținută îndeosebi de 
frămîntările dramatice prin care trec 
trei tineri ai „casei". Ele au izvorît 
fie din nepermisa lor slăbiciune și 
superficialitate, fie din faptul că ti
nerii nu au regăsit întotdeauna, în 
mediul înconjurător, puritatea pă
rinților și au suferit și influențe no
cive ; fie din faptul că tinerii n-au 
primit întotdeauna din partea părin
ților, angrenați în activitatea cons
tructivă. acel „umăr" eficace, de care 
aveau adesea nevoie și care le-ar fi 
sprijinit integrarea organică și armo
nioasă, fără complicații, în climatul 
general profund etic.

Spectacolul, pus în scenă cu recep
tivitate intelectuală și psihologică de 
către Kovăcs Ferenc (.scenografia : 
Paulovits Lăszlo, costumele : Szat- 
măry Agnds). se remarcă printr-o 
portretizare nuanțată, printr-o elabo
rare atentă a relațiilor dintre parte
neri și o atmosferă de mare autenti
citate. Oscilația pe muche de cuțit 
între grotesc și tragic ar fi putut avea 
poate o vibrație mai electrocutantă. 
Buna portretizare se datorește, în 
primul rind, distribuției. Nyiredi Pi- 
roska, Torok Istvăn, Zsoldos Ârpâd, 
Acs Alajos, Csiky Andrâs, Boer Fe
renc, Bartis Ildikâ, Elekes Emma și 
toți ceilalți în rolurile mici, justifică 
prin aportul lor artistic bunul presti
giu al trupei.

Anna HALASZ

PROGRAMUL DE ASTĂZI AL 
FESTIVALULUI :

Părinți, profesori, oameni maturi 
în general, înregistrăm — nu o dată 
— cu surprindere și satisfacție, ine
puizabila ingeniozitate și fantezie, 
spiritul creator și întreprinzător, de
osebita îndemînare a copiilor și tine
rilor. Adăugați la aceste cali
tăți îndrumarea atentă, competentă, 
făcută cu pasiune, a profesorilor, a 
școlii, și rezultatele vor fi revelatoare. 
Este exact ce și-a propus și a reușit 
cu prisosință să demonstreze Expozi
ția de lucrări practice ale elevilor 
din sectorul 3 al Capitalei deschisă 
ieri dimineață la Liceul nr. 15. Ea 
cuprinde lucrări executate în orele 
de activități tehnico-productive de 
elevi din școli generale și licee, în 
timpul practicii — de elevi de la 
școli profesionale, în cercurile știin
țifice din licee, în orele de lucru 
manual — de „elevi" din grădinițe.

Se cuvine a fi subliniată preocu
parea pentru a da „producției" lor 
o destinație practică. Iată, o etalare 
policromă de cusături naționale, pre
zentate de elevele Școlii ge
nerale nr. 46. Descoperim au
tentice motive populare din Oaș 
aplicate pe o poșetă de plajă, 
motive din Moldova pe bluze, motive 
oltenești pe seturi de masă, pe co- 
perți sau semne de carte. Totul lu
crat cu migală, cu talent. La rîndul 
lor, elevii se remarcă prin ingenio
zitatea alegerii „materiei prime", ca 
și prin tehnica execuției : o ramură 
de copac este transformată în... lam
padar, iar abajururile sînt confecți
onate din trestie ; un banal pahar de 
plastic și o simplă legătură elec
trică s-au transformat într-un încăl
zitor electric de apă. Și asemenea 
inovații, de fapt obiecte de cea mai 
largă utilitate, pot fi văzute în vi

trinele amenajate de fiecare școală 
din sector.

Bogatele cunoștințe științifice, 
deprinderile practice sînt și mai 
evidente în lucrările elevilor din 
licee și școli profesionale. Aparate 
simple, dar deosebit de sugestive în 
demonstrarea unor lecții de fizică — 
lucrate de elevii din cercul de fizică 
de la Liceul nr. 15, montaje radio și 
instalație electronică de calcul — rea
lizate de elevi de la liceul „Mihai 
Viteazul", panouri demonstrative’, în 
funcțiune, exemplificînd diferitele in
stalații ale motoarelor auto — pre
zentate de Grupul școlar auto etc., e- 
vidențiază cit de consistent poate fi 
aportul elevilor înșiși. îndrumați de 
profesorii lor, la diversificarea și mo
dernizarea zestrei didactice a labora
toarelor și cabinetelor școlare, la 
îmbogățirea bazei tehnice a ateliere
lor de producție ale școlilor. Materia
le care prisosesc producției în marile 
întreprinderi industriale, deșeuri, bu
căți de pînză, fier, lemn, fibre și fire 
capătă prin munca practică a elevilor 
o excelentă valorificare.

Concepută ca un omagiu adus a- 
propiatei aniversări a partidului, ex
poziția de față — ce poate fi multi
plicată în aceste zile la scara multor 
orașe și județe ale țării — exempli
fică, dincolo de aspectul sărbătoresc, 
cît de chibzuite și de justificate sînt 
măsurile preconizate pentru legarea 
mai strinsă a școlii de viață, cit de 
utilă poale fi pentru educarea mo
dernă a tineretului deprinderea de 
a-și folosi în egală măsură mintea și 
brațele și a le pune cu egal folos în 
slujba construcției noastre socialiste.

Florica DINULESCU

Consfătuire 
cu inovatorii

La Turnu-Severin a avut loc 
o consfătuire a inovatorilor, or
ganizată de Consiliul județean al 
sindicatelor Mehedinți. în cadrul 
consfătuirii au fost prezentate 
cele mai bune inovații ale anu
lui 1970. Este remarcabil faptul 
că prin inovațiile aplicate în 
producție anul trecut în între
prinderile din județul Mehedinți 
s-au realizat economii în va- » 
loare de peste 12 milioane lei. 
în cadrul consfătuirii s-au sta
bilit măsuri pentru îmbunătăți
rea în continuare a activității 
cercurilor de inovatori.

ALBA

Cabinet 
stomatologic 

uzinal
La întreprinderea metalurgică 

din orașul Aiud a început să 
funcționeze un cabinet stomato
logic pentru salariații unității. 
Cabinetul este încadrat cu per
sonal de specialitate și dotat cu 
aparatură modernă. în incinta 
dispensarului întreprinderii mai 
funcționează un cabinet radiolo
gie, unul de medicină generală 
și un laborator.

„Și eu am fost In Arcadia" de Ho
ria Lovlnescu, în interpretarea Tea
trului „C, I. Nottara" (la sediu, ora 
11).

„Camera de alături" de Paul Eve- 
rac, în interpretarea Teatrului de stat 
din Sibiu (sala Comedia, ora 20).

Cineamatorii 

in concurs
Azi, la Casa de cultură a sindica

telor din municipiul Pitești va în
cepe faza finală a celui de-al II-lea 
Festival național al cineaștilor ama
tori de la orașe și sate, organizat de 
Comitetul de Stat pentru Cultură și 
Artă, Consiliul Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor, Comitetul 
Central al Uniunii Tineretului Comu
nist și Consiliul național al organi
zației pionierilor. Timp de trei zile, 
sala de festivități a impunătorului 
edificiu cultural va găzdui cele mai 
reușite producții cinematografice din 
ultimul an ale cineamatorilor noștri, 
realizate în cinstea semicentenarului 
partidului. Vor fi proiectate filme do
cumentare, științifice, tehnice, de 
montaj și animație, filme reportaj- 
anchetă, sportive, turistice, experi
mentale și artistice. Cele mai reu
șite producții vor fi premiate și apoi 
vor fi prezentate cu prilejul unui 
spectacol de gală, în Capitală, în pri
mele zile ale lunii mai.

Deschiderea emisiunii. Sce
na. Emisiune de informa
ție și critică teatrală. • Zi
lele dramaturgiei originale. 
Panoramic științific.
Revista economică TV. 
1001 de seri.
Telejurnalul de seară.
50 de ani în 50 de evocări. 
Film serial: „Cavalerul Fur
tună" (IV).
In înțimpinarea semicente
narului P.C.R. Ocolul țării 
în opt luni. F.misiune-con- 
curs realizată în colaborare 
cu Biroul de turism pentru 
tineret al C.C. al U.T.C. 
(ultima etapă). Participă e- 
chipele reprezentative ale 
județelor Cluj șl Maramu
reș. Transmisiune de la 
Baia Mare. Prezentator Mi
hai Florâa.
Cadranele din turnuri vechi 
— program susținut de for
mația „Roșu și Negru". 
Telejurnalul de noapte.

DIFERENȚĂ DE CONFORT 
DAR Șl DE RĂSPUNDERE

Ridicarea obiective
lor industriale, înălța
rea sutelor de apar
tamente, se realizează 
la Bistrița cu mai mul
tă trudă decit în acele 
orașe unde de fapt se 
continuă un ritm de 
construcție inițiat cu 
ani în urmă, trecut 
demult peste neajun
surile începutului. Do
rința fierbinte a tutu
ror celor care trăiesc 
pe aceste meleaguri 
este de a participa cu 
toate forțele lor la dez
voltarea cît mai ra
pidă a orașului și a 
județului.

Orașul și-a contu
rat de pe acum citeva 
cartiere de noi blocuri. 
Dar cetățenii care lo
cuiesc in aceste blocuri 
au început să simtă, 
după o bucată de vre
me, lipsa unor acceso
rii indispensabile. In 
complexul Decebal, de 
pildă, alcătuit în cea 
mai mare parte din a- 
partamente cu gradul 
3 și 4 de confort, se 
semnalează o situație 
stranie : nici unui bloc 
nu i s-a construit us- 
cătorie, astfel că lo
catarii sînt nevoiți să 
atirne rufele în ca
mere și să stea cu 
geamurile deschișe, 
sau să le întindă pe 
sfori, împrejurul
blocurilor, în locurile 
destinate spațiilor 
verzi. Blocurile de la 
A 1 la A 5, din com
plexul Viișoara, au la 
fiecare scară, la nive
lul 4, cite o cămăruță 
destinată a se folosi ca

uscătorie, dar, fiind 
prea mici, nu sint folo
site. De altfel, aces
tea au și fost distri
buite ca locuințe unor 
celibatari. Tot în com
plexul Viișoara, la un 
bloc cu 70 de aparta
mente, cu gradul I de 
confort, documentația 
nu a prevăzut nici 
măcar acele minuscule 
încăperi pentru uscă- 
torii. Mărunțișurile a- 
cestea au repercusiuni 
neplăcute asupra tra
iului zilnic al oame
nilor.

Cauzele unor aseme
nea neajunsuri le a- 
flărn de la Eneas Gra- 
pini, inginerul-șef al 
direcției județene de 
gospodărie comunală 
și locativă : „Pentru 
fiecare grad de con
fort, apartamentele au 
un plafon valoric; în 
limita căruia proiec
tantul trebuie să se 
încadreze. Pentru a nu 
depăși valoarea stabi
lită de normative, se 
recurge la suprimarea 
unor accesorii". Discu- 
tînd cu directorul aces
tei unități, inginerul 
M. Ighianu, am aflat 
că proiectantul, Insti
tutul de proiectări și 
studii în construcții 
Cluj — dat fiind că 
unele avizări pentru 
începerea lucrărilor au 
întîrziat din diferite 
pricini și că termene
le s-au restrins — a 
fost pus în situația să 
lucreze „la repezeală". 
Proiectele oferite nu 
se aflau la nivelul 
cerințelor; totuși,

I.G.C.L. le-a acceptat, 
așa cum erau.

Desigur, există pla
foane valorice, care nu 
pot fi depășite prin 
prevederile proiectu
lui. Ceea ce nu-i scu
tește pe proiectanți de 
căutare, de adoptarea 
unor soluții cit mai e- 
conomice și, în ace
lași timp, cu maximum 
de utilitate pentru lo
catari. Cum se poate 
explica faptul că 
blocurile de confortul 
3 șl 4 din Suceava, 
bunăoară, dispun de 
balcoane, au fațadele 
finisate cu bun gust, 
vădind preocupare 
pentru o anumită va
rietate, pe cind cele 
proiectate de I.P.S.C. 
Cluj și construite la 
Bistrița arată ca o în
șiruire uniformă de 
cutii paralelipipedice 
gemene ? Diferențierea 
confortului locuințelor 
pe mai multe trepte nu 
justifică nicidecum co
moditatea proiectan- 
ților ; dimpotrivă, a- 
ceastă acțiune, orien
tată spre dezvoltarea 
construcției de locuin
țe, solicită din partea 
lor eforturi sporite 
pentru găsirea Căilor 
de ieftinire a solu
țiilor, prin utilizarea 
materialelor noi, efi
ciente, prin rezolvări 
judicioase. printr-o 
gospodărire chibzuită 
a fiecărui leu investit.

Mihai BAZU 
corespondentul 
„Scînteii"

„Relaxa", numele noii fabrici 
de tapițerie, construită în orașul 
Mizil, una din unitățile impor
tante ale Combinatului de in
dustrializare a lemnului Pipera- 
București, se întîlnește astăzi ca 
marcă de prestigiu, pe produse 
de înaltă calitate, printre care 
saltelele „Relaxa" Elegante și 
confortabile, moderne și prac
tice, saltelele „Relaxa" sînt exe
cutate cu țesături din bumbac, 
lină sau mătase, într-o gamă 
largă de culori și desene.

Saltelele realizate de fabri-

ca din Mizil sint tot mai solici
tate de fabricile producătoare de 
mobilă. Ele- sînt destinate pen
tru paturi de una sau două per
soane, divane-pat, canapele, fo
tolii, mobilier, pentru copii, li- 
vrindu-se la orice dimensiuni 
solicitate de beneficiari. Salte
lele „Relaxa" sînt nedeforma- 
bile, durabile, ușor de întreți
nut. fiind foarte potrivite pentru 
case de odihnă și campinguri, 
hoteluri și moteluri, precum și 
în gospodării, putîndu-se com
bina și asorta în locuințe cu 
orice mobilier clasic sau mo
dern.

*

ARA

Pasaj subteran
Stația C.F.R. Arad a fost mo

dernizată prin darea în folosin
ță a unui pasaj subteran care 
leagă peronul central de cele 4 
linii principale. Noul pasaj duce 
la descongestionarea traficului 
de călători, numărul acestora 
depășind zilnic cifra de 70 000.

GORJ

„Gazeta 
Gorjului" 

în casă nouă
începînd cu numărul de 

6imbătă, ziarul județean „Ga
zeta Gorjului" se tipărește la 
Tîrgu Jiu. într-o nouă tipogra
fie. Ea este înzestrată .cu uti
laje moderne, linotipe, stereoti- 
pe și rotativă.

SATU MARE

Noi izvoare 
de apă termală

Lucrări de foraj efectuate în 
subsolul județului Satu-Mareau 
pus in evidență, in ultimele 
luni, noi zăcăminte de apă ter
mală. Zilele acestea s-a desco
perit Un nou izvor termal, in 
vecinătatea imediată a rîului 
Crasna, a campingului și restau
rantului „Vraja Crasnei". Nefiind 
nevoie de instalații speciale, de
oarece țîșnește singură la su
prafață, apa termală de la „Vraja 
Crasnei", cu un debit de 8 litri 
pe secundă și o temperatură la 
sol de circa 60 de grade Celsius, 
se află de pe acum pe agenda 
organelor locale pentru a fi va
lorificată în scopuri terapeutice 
și de agrement.

SĂLAJ

Expoziție 
meșteșugărească 
în orașul Zalău a fost deschisă 

o expoziție organizată de Uni
unea județeană a cooperativelor 
de consum. Printre produsele 
expuse, peste 60 sînt noi creații 
ale meșteșugarilor sălăjeni. A- 
trag atenția, în mod deosebit, 
obiectele de artizanat, broderie, 
împletituri și cusături executate 
de cooperativele de consum din 
județ.

(DE LA CORESPONDENȚII 
„SCÎNTEII")
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QPAPT
FOTBAL, DIVIZIA A
RAPIDA REVENIT IN FRUNTEA

CLASAMENTULUI
CLASAMENT REZULTATE TEHNICE

Rapid 21 9 10 2 24—13 28
Dinamo 21 10 6 5 35—18 26
Steaua 21 9 1 5 30—21 25
Farul 21 10 5 a 31—29 25
U.T.A. 21 10 4 7 29—22 24
Petrolul 21 9 6 6 25—22 24
Steagul roșu 21 9 5 7 15—15 23
Politehnica 21 9 4 8 33—28 22
Univ. Craiova 21 8 5 8 17—18 21
Univ. Cluj 21 8 4 9 21—21 20
F.C. Argeș 21 7 6 8 29—29 20
S.C. Bacău 21 8 2 11 25—29 18
Jiul 21 8 2 11 19—25 18
C.F.R. Cluj 21 6 5 10 23—34 17
Progresul 21 5 5 11 16—26 15
C.F.R. Tim. 21 4 2 15 12-34 10

STEAUA—U.T.A. 3—0 (1—0). Au marcat: îordănescu (min. *4 și 85) și Dumitriu III (min. 65).

RAPID—POLITEHNICA IAȘI 2—1 (0—1). Au marcat : Dan (min. 10) ai 
M. Stelian (min. 85). Pentru ieșeni a marcat: Incze IV (min. 1).

C.F.R. TIMIȘOARA—JIUL 1—2 (0—1). Au marcat : Regep (min. 58 din 
lovitură de la 11 m) și, respectiv, Peronescu (min. 32) și Libardi (min. 83).

F. C. ARGEȘ—PROGRESUL 3—0 (3—0). Au marcat : Frățilă (min. 10 și 
28) și Radu (min. 12).

STEAGUL ROȘU—UNIVERSITATEA CRAIOVA 1-0 (0-0). A marcat: 
Pescaru (min. 83). (De remarcat că meciul s-a întrerupt în min. 2 din cauza 
ploii puternice și ă fost reluat după 15 minute).

S. C. BACĂU—C.F.R. CLUJ 0—0.

UNIVERSITATEA CLUJ-PETROLUL 1—1 (1—1). Au marcat: Adam 
(min. 44) și Dincuță (min. 38). Meciul a început cu 24 de minute mai tîrziu.

Invingind pe Dinam

FARUL INTRĂ 
IN LUPTA

PENTRU TITLU
CONSTANȚA (prin telefon). — 

Aci pe litoral, în incinta stadionului
1 Mai, am asistat împreună cu circa 
20 000 de constănțeni amatori de fot
bal la un meci a cărui miză nu ar 
mai fi nevoie, poate, s-o explicăm : 
dinamoviștii bucureșteni au întîlnit 
pe fotbaliștii din Constanța, pentru 
care nici punctajul acumulat în cele 
20 de etape ale campionatului, nici 
ambițiile și veleitățile reale nu-i si
tuează (mai ales de ieri) în afara lup
tei pentru cucerirea titlului. Ambele 
echipe.au pregătit, firește^ mij-iujios'; 
jbeul, dări nd să nu rateze ocazia u- 
nei victorii. Pînă la urmă, succesul 
a fost de partea Farului : 2—1, scor 
stabilit în prima repriză. Oricit am 
spune, dinamoviștii au apărut pe te
renul din Constanța ținînd bine minte 
că în toamnă, pe stadionul din șos. 
Ștefan cel Mare, cîștigau net (cu 4-1) 
în fața aceluiași adversar ; în ce-i 
privește, a existat deci o anumită în
credere suplimentară — poate chiar 
cam exagerată — in forțele proprii. 
Pe de altă parte, însă, așa cum avea 
să ne arate desfășurarea meciului de 
ieri, fotbaliștii constănțeni, tocmai ți
nînd și ei minte partida din toamnă, 
de la București, au dorit din toată 
inima să se revanșeze. Interesant 
este, în acest sens, că antrenorul 
Cosmoc a renunțat, chiar în ultimul 
moment, la serviciile unuia dintre ti
nerii talentați ce-i are în lot, al că
rui debut îl anunțase pentru partida 
cu Dinamo : este vorba de tînărul 
Turcu, fost la Metalul Tîrgoviște. 
Precauție generată, firește, de impor
tanța partidei. Antrenorul bucurește- 
nilor, Traian lonescu, dorind să-și 
întărească linia de înaintași, a rein
trodus, după o absență îndelungată 
datorită indisponibilității, pe Doru 
Popescu și pe Both.

Succesul constănțenilor s-a anun
țat posibil din primele minute. Ei au 
abordat jocul cu multă, chiar cu 
foarte multă ambiție și vigoare. Do
minarea lor a fost netă, creînd pro
bleme deosebit de grele echipei 
bucureștene. Nervii tuturor se aprind 
destul de repede, oricum mai repede 
decit ne așteptam. Cîteva interven
ții, presupuse neconforme cu reali
tatea, dip partea arbitrului de cen
tru și a tușierilor, creează această 
stare de spirit. Dinamoviștii, spre 
pildă, se consideră nedreptățiți (unii 
dintre ei se reped chiar la arbitrul 
de tușă...) de anularea unui gol 
marcat de Dumitrache în minutul 5. 
Poziția de ofsaid a acestuia a fost, 
insă, și după părerea noastră, abso
lut evidentă. Gazdele uzează, la 
rîndul lor, de intervenții dure, ca 
răspuns la replica adversarilor, dar 
și pentru faptul că au ratat ei înșiși 
(prin Tufan, Ologu, Caraman, Badea) 
o serie de ocazii favorabile.

Deschiderea scorului se produce 
în minutul 18, la o minge centrată 
de Kallo. Ologu a reluat precis în 
poarta lui Constantinescu. Același 
Ologu avea să urce scorul la 2—0 
pentru Farul, in urma unei curse 
frumoase a tînărului fundaș Ghirca, 
terminată cu o pasă excelentă chiar 
in fața porții dinamoviste. Constăn
țenilor — celor de pe teren, ca și ce
lor din tribune — nu le vine parcă 
să creadă că scorul ar putea să ia 
proporții. Victoria lor putea să se 
contureze la un scor categoric, dar 
Tănase și Kallo (minutele 35 și, res
pectiv, 36) ratează incredibil. Fina
lul reprizei aparține dinamoviștilor, 
dar ei nu pot marca decît un gol, 
prin Deleanu, care execută peste zid 
direct în poartă o lovitură liberă de 
la circa 20 de metri.

Cele trei goluri, jocul în ansamblu, 
din această primă repriză, au consti
tuit partea cea mai interesantă a 
partidei. După pauză, poate și dato
rită unor puternice și schimbătoare 
rafale de vînt ce s-au dezlănțuit a- 
supra stadionului ca din senin, cursi
vitatea fazelor, ca să nu mai vorbim 
de precizia șuturilor, au lipsit a- 
proape total. Scorul de 2—1 a rămas 
deci neschimbat, cu toate că dina
moviștii, operînd unele schimbări 
în formație (Moldovan în locul lui 
Both, iar Haidu în locul lui Doru Po
pescu), au avut o activitate ceva mai 
laborioasă.

Implicațiile rezultatului de la Con
stanta apar clare în clasament : Di
namo rămîne în urma liderilor la
2 puncte diferență, în timp ce Farul 
se apropie spectaculos și apare, de 
fapt, în lupta directă pentru titlu.

Ion DUMITRIU

FARUL—DINAMO 2—1 (2—1). Au marcat : Ologu (min. 18 și 22) și De- 
leanu (min. 43).

Dan și Lupescu, în fața porții ieșene. Este o fazâ des întîlnitâ în a doua 
repriză a meciului Rapid—Politehnica

3-0 CU UTA Șl

Steaua urca mereu
Unul dintre meciurile derbi ale 

etapei s-a disputat ieri pe stadionul 
Republicii între Steaua și U.T.A., 
două dintre echipele ce tind, mărtu
risit sau mai puțin mărturisit, la 
titlul național. Ambele formații au 
început jocul peste măsură de pre
caute în apărare, faptul determinînd 
reținerea mingii la mijlocul terenu
lui și lipsind meciul de spectaculozi
tate vreme de vreun sfert de oră. 
Apoi, Steaua a început să fructifice 
avantajul cîmpului de joc propriu, 
presînd pe un front larg zona porții 
arădane. Un. fel de semnal l-a dat 
Vigu, care, în minutul 17, la capătul 
unei combinații precise a înaintași
lor steliști, a șutat violent, însă pe 
lingă bară. Tot -el a încheiat o ac
țiune provocată de îordănescu, pri- 
tr-o minge puternică, dificil oprită 
de Gornea. Le-a venit rîndul la 
aproape toți atacanții bucureșteni, 
îordănescu, Ștefănescu, Tătaru să 
bombardeze poarta adversă, însă des
chiderea scorului se amina mereu. în 
minutul 31, la un pas de gol, a fost... 
U.T.A. ! Kun a păcălit fundașii cen
trali bucureșteni și pe Coman, prin 
fentă, totuși „ghinionist", a trimis 
balonul în bara laterală I Și a venit 
și golul, din minutul 43, asupra 
căruia s-au născut discuții contradic
torii încă din prima clipă de după 
înscrierea lui. La o lovitură liberă 
din afara careului, Vigu a pasat lui 
Naom, care a tras în bară., Mingea 
a revenit lui îordănescu, ce a țîșnit 
pe lingă zid chiar în momentul în

care Naom a lovit mingea. Deci Ior- 
dănescu nu era în ofsaid, iar golul 
pe care l-a marcat, de la numai cițiva 
metri de poartă, a fost înscris în 
condiții regulamentare.

După pauză, Steaua a continuat să 
domine jocul și a reușit să majoreze 
scorul prin Dumitriu în minutul 65. 
(intrat în locul lui Ștefănescu. care a 

fost accidentat). în minutul 70. Co
man salvează în corner o minge tri
misă puternic de la 6 metri de Flo
rian Dumitrescu, iar în minutul 76, 
Vigu servește excelent în careu pe 
îordănescu, care plasează mingea în 
stingă porții dar Gornea, printr-un 
salt, respinge balonul în corner. în 
minutul 85, după o acțiune combina
tă Dumitriu-Pantea-Tătaru mingea 
ajunge la îordănescu, care, de la un 
metru de poartă, înscrie : 3—0.

Jocul Stelei a avut multe momente 
de fotbal bun, victoria sa fiind nor
mală. Discutînd comportarea bucu- 
reștenilor, să nu omitem contribuția 
deosebită a portarului Coman, care 
a avut intervenții pe cit de specta
culoase, pe atit de eficiente. Astfel, 
Coman trece încă o etapă de campi
onat, din acest sezon, fără să fi pri
mit gol. Fotbaliștii din Arad s-au 
prezentat mai slab decît la preceden
tele lor meciuri în Capitală, mai lip
siți de forță în atac și nesiguri în a- 
părare. Evidențiem de la bucureșteni, 
în ordine, pe Vigu, Naom, Iordănes- 
cu și Coman.

Valoriu MIRONESCU

DIVIZIA B

SERIA I

Metalul Buc. — Metrom Brașov 0—0 
S.N. Oltenița — Sp. studențesc 0—1 
Flacăra Moreni — A.S.A. Tg. M. 0—4 
Poiana Cîmpina — F.C. Galați 1—2 
Dunărea Giurgiu — Progr. Br. 1—0 
Portul Const. — Știința Bacău 2—1 
Polit. Gelați — C.F.R. Pașcani 2—0 
Metalul Tîrg. — Ceahlăul P. N. 1—0

In clasament conduce A.S.A. TG. 
MUREȘ cu 32 de puncte, urmată de 
SPORTUL STUDENȚESC cu 29 de 
puncte.

SERIA A II-A

Crișul Oradea— Polit. Tim. 2—0
Vagonul Arad — Olimpia Oradea 1—1 
Minerul Anina — Minerul B. M. 1—0 
Metalurg. Cugir — Corv. Hun. 1—0 
C.S.M. Reșița — C.F.R. Arad 5—0 
U. M. Tim. — Gloria Bistrița 0—1 
Olimpia S.M.—Electroputere Cr. 2—0 
C.S.M. Sibiu — Gaz. metan Med. 2—0

în clasament conduce CRIȘUL cu 
33 de puncte, urmată de POLITEH
NICA TIMIȘOARA cu, 29 de puncte.

BASCHET 

Politehnica 
București - 
virtuală 
campioană

• DISPUTA PENTRU LOCUL DOI 
CONTINUA ÎN TURNEUL FINAL 
ÎNTRE FORMAȚIILE RAPID ȘI 

I.E.F.S.
Ultima etapă a campionatului de 

baschet a programat derbiul dintre 
formațiile Rapid și I.E.F.S., ambele 
candidate pentru locul II în clasa
mentul final. De altminteri, aceasta 
era singura necunoscută a campiona
tului, deoarece echipa Politehnica 
București era dinainte virtuală cam
pioană, iar formațiile Mureșul Tg. 
Mureș și Voința București nu mai 
puteau evita retrogradarea.

Așteptată cu un legitim interes, 
partida dintre cele două fruntașe ale 
baschetului feminin nu a corespuns 
sub nici o formă. De multă vreme 
n-am mai văzut un astfel de joc în- 
cîlcit, fără orizont, cu nenumărate 
greșeli de tehnică individuală, cu 
pase repetate în „mîna adversarului", 
cu ratări incredibile de sub ambele 
panouri și cu procentaje nesatisfăcă
toare, atit la aruncările libere cit și 
la cele din acțiune. Și mai regretabil 
este faptul că nu mai puțin de șase 
baschetbaliste de la I.E.F.S. sînt ac
tualmente selecționate în lotul repre
zentativ : comportarea lor sub aștep
tări este cit se poate de îngrijoră
toare.

Revenind la desfășurarea partidei, 
trebuie arătat că rutinatele jucătoare 
de la Rapid au condus în permanentă 
„ostilitățile", în prima parte a întil- 
nirii, încheind repriza cu un avantaj 
minim (24—22). După pauză, studen
tele preiau conducerea, datorită în 
special aruncărilor reușite ale pivotu
lui Tita (13 p.) și impulsionării ata
cului de către Iftimie (9 p.) și în mi
nutul 34 își creează un avans de 8 
puncte (42—34) ce părea decisiv. în 
finalul jocului însă, cu toate că fero
viarele folosesc cu succes în atac pe 
Suliman (12 p.), nu pot suplini desca
lificarea în minutul 38 a lui Racovită 
(13 p.) și părăsesc terenul învinse cu 
scorul de 43—45 ! A condus foarte 
bine cuplul de arbitri dr. Dan Chi- 
riac și F. Took (Cluj).

Prin înfrîngerea suferită de Rapid, 
turneul final programat la București 
între 7—9 mai (la care mai participă 
Politehnica, I.E.F.S. și Crișul Oradea) 
mai păstrează o doză de interes doar 
pentru cucerirea medaliilor de ar
gint, la care aspiră aceleași protago
niste ale „pseudo-derbiului" desfășu
rat în cea de-a 27-a și ultima etapă.

Alte rezultate înregistrate în Ca
pitală : Politehnica-Voința Brașov 
85—58 (33—21), Constructorul-A.S.A, 
Cluj 41—42 (26—14) și Voința Bucu- 
rești-CrișuI Oradea 48—78 (25—35),

Valentin ALBULESCU

Triunghiularul Facultăților 
de drept

în cinstea semicentenarului parti
dului, sîmbătă și duminică s-a des
fășurat, pe terenurile Facultății de 
drept din București, concursul uni
versitar „Triunghiularul Facultăților 
de drept", cu participarea repre
zentanților facultăților din Cluj, Iași 
și București. Concursul, aflat la pri
ma sa ediție, a cuprins în program 
handbal, volei, gimnastică sportivă, 
tenis de masă și fotbal. „Cupa trans
misibilă" a revenit sportivilor Fa
cultății de drept din București, ju
riștilor clujeni revenindu-le organi
zarea, în anul următor ; cea de-a 
doua ediție.

în cadrul întrecerilor am urmărit 
o serie de dispute dîrze și echili
brate, în special la meciurile de 
fotbal, handbal și baschet. Turneul 
de fotbal a revenit Facultății din 
București. Handbaliștii clujeni au 
cîștigat meciul cu bucureștenii, după 
o partidă de mare tensiune, în ulti
mul minut de joc. Turneul de 
baschet a fost cîștigat, și la mascu
lin și feminin, de bucureșteni.

Andrei POPESCU

PARAȘUTISM
RECORD MONDIAL 
LA SALT IN GRUP

în cadrul unui concurs desfă
șurat la Kazanlîk, parașutiștii 
bulgari G. Aleksiev, M. Gorinov, 
S. Slavov și A. Alexandrov au 
stabilit un nou record mondial 
la saltul în grup, de la altitudi
nea de 2 000 m, reușind să ate
rizeze exact în punctul fix.

★
în cadrul turneului de fotbal 

(echipe de juniori) de la Brati
slava s-au înregistrat rezultate
le : Inter Bratislava - Slovan
Bratislava 1—1 ; Eto Gyor-Pe- 
trolul Ploiești 2—1 ; Spartak Su- 
botica-Wisla Kracowia 0—1 ; 
Ruda Hvezda Bratislava-Spartak 
Trnava 1—0.

CAMPIONATUL DE ATLETISM
PE ECHIPE

• Un nou rezultat de mare valoare la aruncarea discului 
- feminin

Sîmbătă și duminică a avut loc pe 
stadionul Republicii din Capitală e- 
tapa I a campionatului republi
can de atletism pe echipe. S-au des
fășurat două meciuri din divizia A : 
Metalul București — Cluj — C.A.U. 
și Dinamo — Rapid — Brașov. Re
zultatele înregistrate după două zile 
de concurs au dat cîștigătoare echi
pele C.A.U. și Dinamo. Iată, de alt
fel, scorurile generale, tn meciul 
prim : C.A.U — Metalul 187—101 ; 
Cluj — Metalul 150—124 ; C.A.U. - 
Cluj 187—113. în meciul al doilea : 
Dinamo — Rapid 161—130,5 ; Dinamo 
— Brașov 188—120 ; Rapid — Bra
șov 164—128. întîlnirile au dat loc 
unor întreceri disputate, concretizate 
într-o serie de performanțe remar
cabile. In fruntea acestora se situea
ză rezultatul obținut de .Menis Ar
gentina de la Dinamo — 60,04 m la 
aruncarea discului, record al Româ

niei, performanță de valoare mon
dială. Alte rezultate : Popescu Cor
nelia de ia Rapid — 1,82 m la înăl
țime ; Șerban loan (C.A.U.) — 21,11 m 
la înălțime ; Jurcă Valentin (Rapid) 
— 7,73 m la lungime ; Gheorghe Pe- 
tronius (C.A.U.) — 51 "7 la 400 m 
garduri ; Stan Constantin (C.A.U.) — 
10"5 la 100 m plat ; în proba de 
400 m plat s-au înregistrat o serie de 
performanțe bune, primul loc reve- 
nindu-i lui Puiu Tudor de la Rapid 
cu 47"1. Rezultate bune s-au înre
gistrat și în proba de 200 m plai 
bărbați (Stan Constantin, Dulgheru 
Gheorghe și‘ Puiu Tudor au înre
gistrat performanța de 21"1 dar cu 
vint, favorabil). Vîntul a influențat și 
proba de 200 m plat femei (Bufanu 
Valeria — Rapid 24"0) și 100 m gar
duri femei (Bufanu Valeria — 13"5).

Dumitru ALEXANDRESCU

Campionatele internaționale 
de gimnastică

Trofeele „Gheorghe Moceanu“ ciștigate 
de sportivii români

Gheorghe Păunescu a cîștigat și proba la cal, însă, notele cele mai mari 
le-a obținut pentru excelentul exercițiu la sol

Foto : M. Cioc

Gimnaști din cinci 
țări, Cehoslovacia, R. D. 
Germană, Ungaria, 
U.R.S.S. și România au 
luat parte la cea de-a 
XlV-a ediție a Cam
pionatelor internațio • 
nale ale României, care ’ 
din acest an au fost 
înzestrate cu trofeele 
„Gheorghe Moceanu", 
pentru individual com
pus la masculin și fe
minin. Astfel, cupe 
purtînd numele acelui 
animator din anii de 
început ai sportului 
românesc — înteme
ietor, în deceniul al 
șaptelea al secolului 
trecut, al primei orga
nizații de gimnastică 
intitulată „Asociația de 
gimnastică, arme și 
dare Ia semn" — au 
răsplătit ieri pe atleții 
cu rezultatele cele mai 
bune la totalul probe
lor. Ei au fost Gheor
ghe Păunescu de la Di
namo și Elisabeta Tur
cu de la Petrolul din 
Ploiești.

Despre Gheorghe Pă
unescu, care cu ocazia 
acestei competiții și-a 
■confirmat selecția pen
tru campionatele euro
pene din Spania (Ma
drid, 14—15 mai), se

constată că își perfec
ționează fără încetare 
exercițiile, unele din
tre acestea avînd de pe 
acum o bună calitate 
internațională. Așa. de 
pildă, evoluția la sol 
a fost de-a dreptul 
excelentă, Păunescu 
executînd, printre al
tele, un dublu salt îna
poi, element foarte 
bine notat la marile în
treceri. De altfel, este 
pentru prima oară cînd 
un gimnast român reu
șește, în concurs, un 
dublu salt de acest tip.

Cu noile atuuri de 
ordin tehnic, Gheor
ghe Păunescu a putut 
învinge relativ ușor pe 
ceilalți concurenți ro
mâni și pe cei nouă 
gimnaști străini. Dintre 
aceștia din urmă evo
luții mai interesante au 
avut Efim Furmân 
(U.R.S.S.), cîștigător la 
inele și paralele, Wolf
gang Klotz (R.D.G.) și 
maghiarii Kisteleky An
tal și Kovacs Gyula.

Partea feminină a 
campionatelor interna
ționale n-a avut o ve
detă care să se impu
nă net în fața celor
lalte concurente. Mo

mentul culminant al 
întrecerii l-a constituit 
proba exercițiilor la sol 
disputată ieri. Toate 
gimnastele, deși foarte 
tinere, s-au arătat si
gure și grațioase în 
mișcări, cu destule 
elemente dificile, bine 
rezolvate. A cîștigat o 
fetiță de 14 ani, Zdena 
Dorneakova (Ceho
slovacia), urmată de 
românca Marcela Pău
nescu. Publicul a apla
udat călduros și evolu
ția Măriei Antinie din 
Sibiu, insă juriul a pre
ferat s-o așeze pe lo
cul al cincilea.

Ar mai fi de remar
cat faptul că o altă 
gimnastă, în vîrstă de 
14 ani, Gitta Escher 
(R.D.G.), s-a distins în 
cîteva probe și că pre- 
zintele semnele certe 
ale unei viitoare cam
pioane.

O ultimă subliniere, 
publicul compus în ma
joritate din copii de 
vîrstă școlară, fetițe și 
băieți atrași de mirajul 
sportului celor puter
nici, îndemînatici și 
plini de grație în miș
cări.

V. M.

VI Un proces „sportiv" unic
Foștii salariați ai comite

tului de organizare a cam-
i pionatului mondial de fotbal,
/ / desfășurat anul trecut în
ț Mexic, au intentat un proces
l federației mexicane de fot-
’ bal, reclamînd suma de 14
i milioane de pesos „cu titlu
< de repartiție de beneficii".
‘ Federația mexicană a obținut

V

*
*

\

în urma „Mundialului ’70“ )
un beneficiu de 25 milioane i
de pesos, dar salariații co- '
mitetului nu au primit in- 1
demnizațiile promise, fără a i
mai adăuga repartiția de be- 1
neficiu care este prevăzută l
de legile mexicane pentru ;
orice Întreprindere a cărei ț
gestiune este excedentară. |

6 000 DE CANDIDATE
Circa 6 000 de tinere din 5 con

tinente (făcînd proba că vorbesc 
cel puțin două limbi străine, în
tre care germana) și-au prezen
tat candidatura pentru a fi se
lecționate ca ghid ,sau interpret 
la cea de-a XX-a ediție a Jocu
rilor olimpice de la Miinchen. 
Din aceste candidate vor fi ale

se în oele din urmă 1 500, iar 
primele opt — Atsuku Diemann 
(Japonia). Ravibala Shenoy (In
dia), Joyce Darko (Ghana), 
Neysa Pereira (Brazilia) și patru 
tinere germane — au fost pre
zentate de către Comitetul de 
organizare a J. O. din anul 1972.

Noi succese ale sportivilor români
ECATERINA ROȘIANU (LA DUBLU, CU JUDITH POL- 
GAR) VICTORIOASA, LA CANNES

Proba de dublu femei din ca
drul turneului internațional de 
tenis de la Cannes a fost cîști- 
gată de perechea Ecaterina Ro- 
șianu (România) — Judith Poi- 
gar (Ungaria), care a întrecut în 
finală cu 6—1, 6—2 cuplul IIu- 
gard (Franța) — Payphillat 
(Monaco).

Dubla întîlnire din
tre popicarii români și 
cei iugoslavi, desfă
șurată zilele aces
tea la arena Voința 
din Capitală, a certi
ficat încă o dată în 
plus clasa mondială a 
sportivilor români. 
Spunind acest lucru, 
nu ne referim atit la 
faptul că reprezen
tanții noștri au do'mi- 
nat întîlnirea, cîști- 
gînd probele indivi
duale atit la băieți' — 
prin I. Băiaș 938 p.d., 
cit și la fete — Crista 
Szocs 485 p.d. (locurile 
următoare fiind ocu
pate tot de către spor
tive românce : Elena 
Cernat 483 p.d., Elena 
Trandafir 475 p.d.,
Florica Neguțoiu 473 
p.d. etc.), cit Ia per
formanțele realizate ; 
jucătorii și jucătoarele 
din lotul național de
pășind 420 p.d., la fe
mei și 900 p.d. la băr
bați.

„Comportarea ro
mânilor, în special a 
fetelor, declara repu
tatul arbitru austriac 
Fr. Natzinger, nu mă 
surprinde, întrucît va
loarea lor este recu
noscută în arena 
mondială".

DIN TOATE
SPORTURILE

La simplu bărbați, jucătorul 
român Sever Mureșan l-a în
vins în sferturile de finală cu 
2—6. 7—5, 7—5 pe francezul Bor- 
figa, dar a fost eliminat în semi
finale cu 6—4, 6—3 de către 
australianul Lloyd.

I
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BOX
Campionul mondial de box la 

categoria semigrea, americanul 
Bob Foster, și-a păstrat titlul 
invingind la puncte in 15 repri
ze pe șalangerul său Ray An
derson. Meciul s-a disputat la 
Tampa (Florida) și a scos in e- 
vidențâ forma bună a lui Bob 
Foster care își înscrie în palma
res a 43-a victorie (36 inainte de 
limită). Ray Anderson, un tînăr 
pugilist de culoare, este primul 
șalanger al lui Foster care ter
mină cele 15 reprize, ceilalți de 
pină acum fiind învinși prin 
k.o.

ȘAH
în cea de-a 12-a rundă a tur

neului internațional de șah de 
la Zagreb, maestrul român 
Theodor Ghițescu l-a învins pe 
Barendregt. S-au. încheiat remi
ză partidele : Minici-Marangu- 
nicl ; Rogoff-Bukal ; Bertok-Ko- 
vacevici. în clasament continuă 
să conducă Marangunici (Iugo
slavia) cu 8 puncte, urmat de 
Minici (Iugoslavia) 7,5 puncte, 
Marovici (Iugoslavia) — 7 punc
te (1), Ghițescu (România) și 
Tukmanov (U.R.S.S.). cite 7 
puncte, Kovaeevici (Iugoslavia) 
6,5 puncte, Rogoff (S.U.A.) — 6 
puncte. Rogoff a pierdut partida 
întreruptă cu Tukmanov, iar 
Paoli a remizat cu Barendregt.

TENIS
în prima zi a turneului inter

național de tenis de la Buenos 
Aires, jucătorul sovietic Thomas 
Leyus l-a învins cu 6—2, 6—2, 
6—2 pe argentineanul Guiller
mo Salatino. în proba feminină, 
Olga Morozova (U.R.S.S.) a cîș
tigat cu 6—0, 6—4 partida susți
nută in compania argentinenei 

, Lidia Castagnola.
La Budapesta a continuat me

ciul de tenis dintre echipele 
masculine ale U.R.S.S. și Unga
riei. Jucătorii sovietici au cîști
gat încă două partide de simplu 
și conduc ciu 3—1. Korotkov l-a 
învins cu 6—3, 6—1, 6—4 pe 
Szoke, iar Metreveli l-a între
cut cu 7—5, 6—0, 2—6, 0—6, 6—3, 
pe Baranyi.

Tenismanul român Petre Măr- 
mureanu a obținut un frumos 
•succes în' turneul international 
de la Tel Aviv, terminind pe 
primul loc în proba de simplu 
bărbați. In finală, Mărmureanu 
l-a învins cu 6—3, 6—3 pe aus
tralianul Greg Perkins.

Proba de dublu bărbați a re
venit cuplului american Collins, 
Cantin, care a întrecut in finală 
cu 3—6, 7—5, 9—7 perechea Per
kins. Gardiner (Australia).

FOTBAL
Meciurile disputate sîmbătă în 

campionatul englez de fotbal 
s-au soldat cu următoarele re
zultate : West Bromwich-Arse
nal 2—2 ; Tottenham-Crystal 
Palace 2—0; Southampton-Leeds 
0—3 ; Nottingham Forest-Li
verpool 0—1 ; Stoke-Manchester 
City 2—0 ; Manchester Uni ted - 
Ipswich 3—2 ; Huddersfield- 
Wolverhampton Wanderers 1—2; 
Everton-Blackpool 0—0 ; Chel
sea-Coventry 2—1. în clasament 
continuă să conducă Arsenal 
Londra cu 61 puncte, urmată la 
1 punct de Leeds United.

ATLETISM
Rezultate obținute în diferitele 

concursuri de atletism, desfășu
rate la sfîrșitul săptămînii, m 
S. U. A. : disc : * Jay Silvester 
67,16 m ; lungime : Arnie Ro
binson 8,13 m ; greutate : Randy 
Matson 20,65 m ; 3 mile : Frame 
Shorter 13’07” ; prăjină Bob 
Seagren 5.18 m.

în ziua a doua a concursului 
internațional atletic de la Des 
Moines (Iowa), sportivul suedez 
Raimo Phil a cîștigat proba de 
aruncare a suliței cu rezultatul 
de 77,80 m. în proba de 410 
yarzi garduri, pe primul loc s-a 
clasat sprinterul american Ralph 
Mann cronometrat cu timpul de 
50” 9/10.

NATAȚ8E
Federația americană de na- 

tație a comunicat loturile care 
vor participa la Jocurile Pan- ■ 
americane programate la Caii 
(Columbia).

Din lotul masculin fac parte, 
printre alții. David Edgar (100 
m liber), Frank Heckl (200 m li
ber). Brian Job (100 m și 200 m 
bras), John Murphy (100 m .spa
te) și Patrick Miiles (1 500 m 
liber).

Lotul feminin cuprinde pe cu
noscutele recordmane Sue At
wood (100 m și 200 m spate), 
Lynn Colella (100 m și 200 rn 
bras). Alice Jones' (100 m și 200 
m fluture) și Ann Simmons (400 
m liber).

VOLEI
Cea de-a treia ediție a cam

pionatelor europene de volei re
zervate echipelor de juniori se 
va desfășura între 2 și 12 sep
tembrie la Barcelona. La între
ceri și-au anunțat participarea 
16 formații, care, au fost împăr
țite în șase grupe preliminare 
după cum urmează : grupa A : 
U.R.S.S., Spania, Turcia ; grupa 
B : Bulgaria, R. F. a Germaniei, 
Grecia ; grupa C : Italia, Olan
da, Danemarca ; grupa D : R.D. 
Germană, Belgia ; grupa E : Ce
hoslovacia, Iugoslavia, Scoția ; 
grupa F : Polonia, Franța.

Prima echipă clasată in fieca
re grupă se califică pentru tur
neul final al competiției.

BASCHET
La Bangui (Republica Africa 

Centrală) s-au întîlnit într-un 
meci contînd pentru „Cupa cam
pionilor Africii" la baschet mas
culin echipa locală Red Star și 
formația Zamalek (Republica 
Arabă Unită). La capătul unui 
joc spectaculos victoria a reve
nit gazdelor cu scorul de 60—52 
(29—28).

echipe.au


viața internațională
încheierea lucrărilor Congresului 

al X-lea al P.C. Bulgar
SOFIA 25. — Trimișii speciali,

D. Ținu și Gh. leva, transmit : Du
minică dimineața, în sala „Univer- 
siada“ din Sofia, a avut loc ședința 
de încheiere a lucrăfrilor Congresu
lui al X-lea al Partidului Comunist 
Bulgar. In sală erau prezenți dele-' 
gații bulgari, precum și delegațiile 
partidelor comuniste și muncitorești, 
ale partidelor socialiste, de stingă și 
democratice, ale mișcărilor de elibe
rare națională invitate la lucrările 
Congresului. Era prezentă delegația 
Partidului Comunist Român, condu
să de tovarășul Gheorghe Pană, 
membru al Comitetului Executiv, al

R. F. G.

Opinii in favoarea normalizării

relațiilor cu
BONN 25. — Corespondentul A- 

gerpres, M. Moarcăș, transmite : In
tr-un interviu acordat ziarului „Neue 
Ruhr Zeitung", Helmut Schmidt, vi
cepreședinte al Partidului Social-De
mocrat. ministru al apărării al 
R.F.G., a declarat că ar fi oportun ca 
R. F. a Germaniei să arate că știe să 
aprecieze la justa valoare importan
ta pe care o are R. P. Chineză in po
litica mondială. Izolarea R. P. Chi
neze de problemele mondiale nu este 
în interesul nimănui, a adăugat mi
nistrul.

agențiile de presă transmit:
La Havana s-a deschis 

Congresul național al e- 
dUCUției, în PrezenVa lui Fidel 
Castro și a altor conducători de par
tid și de stat cubanezi. Lucrările con
gresului se desfășoară în cadrul a 
șapte comisii pe probleme privind 
dezvoltarea și perfecționarea învăță- 
mintului în Cuba, in concordanță cu 
sarcinile actuale și de viitor ale con
strucției socialiste.

Industria sovietica în pri
mul trimestru al anului. La 
Moscova s-a dat publicității comuni
catul Direcției Centrale de Statistică 
a U.R.S.S. privind activitatea indus
triei sovietice în primul trimestru al 
acestui an. în comparație cu primul 
trimestru al anului trecut, volumul 
producției industriale a crescut cu 
8.6 la sută, iar productivitatea muncii 
cu 7 la sută. Cele mai ffiari creșteri 
de producție au fost înregistrate în 
industria chimică și petrochimică 
(12 la sută), construcția de mașini 
(11 la sută), producția de mărfuri de 
uz cotidian, casnic și cultural (11 la 
sută). Comunicatul precizează, tot
odată, că „în industrie încă nu se fo
losesc pe deplin rezervele pentru 
creșterea continuă a eficienței pro
ducției, anumite întreprinderi nu în
deplinesc planurile stabilite".

In țările membre ale Pieței comu
ne vest-europene, practica juridică 
înregistrează, cu frecvență crescîndă, 
o serie de delicte, încălcări flagrante 
ale reglementărilor și legislației sta
bilite de Tratatul de la Roma, în le
gătură cu circulația mărfurilor în in
teriorul perimetrului comunitar. în 
vocabularul „celor șase" a apărut o 
nouă expresie — „criminalitatea eco
nomică". Victimele : fondurile comu
ne de finanțare a politicii agricole a 
C.E.E. și, implicit, bugetele naționale 
ale țărilor membre. Făptașii : gang
steri înarmați, indivizi cu figuri 
suspecte ? Dimpotrivă. Autorii crime
lor economice au o înfățișare de per
soane onorabile. Indulgente, unele 
ziare, nu se sfiesc să-i califice „dever 
boys" (băieți descurcăreți).

Gangsterul economic nu este un 
șarlatan oarecare, un delincvent de 
rind. „Un escroc financiar banal —r 
scrie „FRANKFURTER RUND- 
SCHAU" — este în cleșteul cu crapi 
burghezi o știucă simpatică, dar in 
comparație cu acești adevărat! rechini 
apare doar ca un biet peștișor...". 
Dimensiunile criminalității economice 
sint sugerate de „marile lovituri" 
puse la cale adeseori în palatele ad
ministrative ale unor firme de re
putație internațională.

Gama delictelor încadrate de ju- 
risprudența comunitară în categoria 
crimelor economice este foarte largă. 
Terenul cel mai fertil, unde înflo
rește acest nou soi de business, îl 
oferă jungla regulamentelor și dis- 
pozițiunilor cu privire la edificarea 
..Europei verzi", peste 2 700 de norme 
și de reguli stabilind funcționarea 
Pieței comune agricole.

Se știe, astfel, că pentru a feri 
de degradare excedentele agrico
le din Piața comună, autoritățile 
de la Bruxelles practică „politi
ca subvențiilor", potrivit căreia 
statele comunitare finanțează expor
turile în terțe țări, corespunzător di
ferențelor dintre prețul mai ridicat 
din cadrul C.E.E. și cel de pe piața 
mondială. In schimb, importurile ief
tine din afara Pieței comune (carne 
din Argentina, unt din Danemarca, 
pui de găină din S.U.A. etc.) sint 
frinate de barierele taxelor vamale. 
Prin procedee cit se poate de simple 
o serie de afaceriști cîștigă milioane 
de pe urma „politicii subvențiilor".

în Piața comună există o „proble

Prezidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R.

Gheorghi Vladikov, președintele 
secretariatului Congresului, a anun
țat că Congresul a ales noile organe 
conducătoare ale partidului : Comi
tetul Central, Comisia Centrală de 
Control și Revizie a P.C.B. In prima 
sa ședință plenară, C.C. al P.C. Bul
gar a reales in funcția de prim-se- 
cretar al C.C. al P.C.B. pe tovarășul 
Todor Jivkov.

In cuvintul de închidere, Todor 
Jivkov a relevat importanța Con
gresului al X-lea, care a adoptat 
programul partidului și a trasat ca

R. P. Chineză
Rainer Barzel, liderul parlamentar 

al opoziției creștin-democrate, a sub
liniat. la riadul său, în ziarul „Stutt- 
garter Zeitung", „necesitatea ca pro
blema normalizării relațiilor cu R.P. 
Chineză să fie luată în considerare 
de către R.F.G., însă cu prudență". 
Presa vest-germană informează. în 
același timp, în legătură cu eventua
litatea unei călătorii a președintelui 
comisiei de politică externă a Bun- 
destagului, Gerhard Schroder, la 
Pekin.

CÎU En-lai, premierul Consi
liului de Stat al R. P. Chineze, a a- 
vut sîmbătă o întîlnire cu un grup 
de medici francezi, informează a- 
genția China Nouă. între premierul 
chinez și grupul de medici francezi 
a avut loc o convorbire prietenească.

Tîrgul internațional de 
la Milano și_a închis port’16 du- 
minică. în perioada 14—25 aprilie, cit 
a durat tîrgul, s-au încheiat impor
tante contracte comerciale între so
cietățile de comerț exterior din Ro
mânia, prezente la tîrg pentru a 16-a 
oară consecutiv, și societățile italie
ne, acțiune la care au contribuit în 
mod substanțial și cele trei societăți 
mixte româno-italiene : VITĂMA, 
ROMITAL, SORIMPEX.

In apropierea graniței 
iordaniano-siriene, un srup 
de persoane rămase hecunoscute au 
aruncat în aer, vineri noaptea, un 
pod de cale ferată de lingă locali
tatea Jaber, provocînd întreruperea 
traficului feroviar din zona respec
tivă — a anunțat un purtător de cu- 
vint oficial iordanian.

Primul ministru francez, 
Jacques Chaban-Delmas, s-a întors 
simbătă la Paris, după vizita oficia

mă a untului" datorită puternicu
lui dezechilibru existent între oe- 
rere și ofertă în perimetrul co
mercial respectiv. Ca urmare, res
ponsabilii comunitari încurajează 
exporturile pe alte piețe cu sub
venții apreciabile. După încasarea 
subvenției pentru exportul de unt 
topit în străinătate, „gangsterul eco
nomic", în postura de vînzător, reim- 
portă apoi produsul sub formă de 
maioneză, transformare realizată cu 
ajutorul acidului acetic. Maioneza 
este- transportată într-o fabrică (con
struită, firește, tot din subvenții, da

Falsuri
pe „piața comună“
torită amplasării sale geografice în
tr-o regiune de frontieră cu alt stat 
comunitar), unde, prin procedee spe
ciale, redevine... unt topit. Cheltuie
lile sînt mici, cîștigurile, considera
bile, marfa întorcîndu-se, în mod mi
raculos, lă dispoziția vînzătorului, 
spre a fi reexportată pe baza unei 
noi subvenții... grase din partea sta
tului. Un adevărat „carusel al untu
lui" funcționează astfel pe ruta Pa
ris, Palermo, Hamburg, Copenhaga, 
aducînd beneficii considerabile între
prinzătorilor.

Ani la rind. afaceristul vest-german 
Berthold Keller a exportat „oficial", 
în Elveția, făină de grîu „de cea mai 
bună calitate". Marfa exportată nici 
măcar tărîțe’nu putea fi numită, în 
realitate fiind pur și simplu alte
rată. Pe baza documentelor (obți
nute prin mijloace frauduloase) de 
atestare a așa-ziselor exporturi de 
„făină-extra", „Keller et Co" a în
casat subvenții în valoare totală de 
14,6 milioane de mărci vest-germane. 
La aceasta s-au adăugat avantajele 
obținute la import : luîndu-se in con

lea edificării societății socialiste dez
voltate în Bulgaria.

Lucrările Congresului s-au în
cheiat într-o atmosferă de entu
ziasm, expresie a voinței comuniști
lor bulgari de a transpune în viață 
hotăririle adoptate.

★
Comitetul Central al Partidului 

Comunist Bulgar a oferit un prinz 
la hotelul „Sofia" în cinstea oaspe
ților străini care au participat la lu
crările Congresului al X-lea al 
P.C.B. A luat parte și delegația Par
tidului Comunist Român, condusă de 
tovarășul Gheorghe Pană, care a 
participat la lucrările Congresului.

DECLARAȚIE DE PROTEST 
A M.A.E. Al R.D. VIETNAM

HANOI 25 (Agerpres). — în zilele 
de 21 și 22 aprilie, informează agen
ția V.N.A., avioane americane au 
bombardat satul Huong Lap din
R. D. Vietnam, iar artileria americană 
a deschis focul asupra unor sate din 
zona demilitarizată. La 22 și 23 aprilie 
aviația americană a bombardat, din 
nou, localități dens populate din 
provinciile Nghe An și Ha Tinh.

Un purtător de cuvînt al Ministeru
lui Afacerilor Externe al R.D. Viet
nam a dat publicității, simbătă, o de
clarație în care denunță și con
damnă noile acte de război ale
S. U.A., cerîndu-le să pună capăt de
finitiv tuturor acțiunilor care în
calcă suveranitatea și securitatea 
R.D. Vietnam.

lă de trei zile în Iugoslavia. înain
te de plecarea sa din Liubliana, pre
mierul francez a subliniat importan
ța vizitei pentru întărirea relațiilor 
dintre Franța și Iugoslavia. Cu a- 
cest prilej, el a declarat că nici Fran
ța și nici Iugoslavia nu vor să re
cunoască blocurile drept cadru de re
glementare al unor probleme inter
naționale.

Autoritățile maritime ma
rocane au retinut Ii nave de 
pescuit spaniole, care pescuiau ile
gal în apele teritoriale ale Marocu
lui. Vasele spaniole au fost conduse 
în portul Tanger.

La Paris a fost deschisă 
expoziția națională bulgară 
în prezența unei delegații guverna
mentale bulgare, condusă de Petăr 
Tancev, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri — informează agenția 
B.T.A. Sîmbătă, expoziția a fost vi
zitată de ministrul francez al eco
nomiei și finanțelor, Valery Giscard 
d’Estaing.

Comitetul O.N.U. pentru 
eliminarea discriminării ra
siale ^*a încl,eiat la New York 
cea de-a treia sesiune.

siderare pierderile cauzate de presu
pusul proces de măcinare, Keller a- 
vea dreptul să importe, fără nici un 
fel de taxe vamale, o însemnată can
titate de grîu. Pentru o cantitate de 
41 000 t de tărîțe, prezentată drept 
făină extrafină, afaceristul a impor
tat 75 000 tone de grîu de cea mai 
bună calitate, fără să plătească vamă. 
„Căzui Keller" a fost descoperit din 
întîmplare. La un moment dat, răs
foind cartea de telefon a orașului 
Augsburg, un vameș a recunoscut 
numele unor exportatori de griu 
„sui-generis", ce s-au dovedit a fi...

dentiști,' avocați, modiste, care habar 
nu aveau că numele lor fuseseră fo
losite de Keller pentru falsificarea 
documentelor de export. Confruntin- 
du-se apoi statisticile de comerț ex
terior s-a stabilit că în timp oe in 
registrele din R. F. a Germaniei erau 
înscrise ca exportate cantități im
portante de făină de griu în El
veția, în statisticile țării destina
tare nici măcar nu figura un aseme
nea capitol la import.

Un alt afacerist veros, Giinther 
Henck, poseda o fabrică de nutrețuri 
mixte la Papenburg. El exporta „făi
nă de porumb extrafină" in Anglia. 
Mălaiul nu a ajuns însă niciodată la 
destinație. O flotă de 150 de vase 
brăzda Marea Nordului, transpor- 
tind mălai și orz furajer. Rare
ori vasele erau descărcate și cu toate 
acestea, fiecare trecere de graniță 
aducea, pentru o încărcătură de 500 
de tone, cîte 40 000 de mărci „prime 
de export". Flota a circulat astfel, 
fără oprire, între vămile de pe con
tinent și Anglia, Norvegia și Dane

in cel mai impresionant marș pentru pace de pînă acum, 
sute de mii de americani au rostit intr-un glas:

oFîii noștri n-au ce căuta 
în Vietnam! Puneți

M B 0 ®SOE//capat războiului!
Washingtonul a cunoscut simbătă 

după amiază cel mai impresionant 
marș pentru pace din intreaga sa 
istorie. Circa jumătate de milion 
de reprezentanți ai organizațiilor 
pacifiste, de tineret, sindicale etc. 
de pe coasta de est a Statelor Unite 
au venit in capitala țării pentru a 
opune un ,NU“ răspicat războiului, 
in același timp, in orașul San Fran
cisco și-au dat întîlnire, in același 
scop, peste 300 000 de partizani ai 
păcii din orașele situate pe coasta 
de vest a țării.

Washington, ora 10. Vreo 250 000 
de persoane, din care foarte mulți 
tineri, femei și copii, au umplut 
pină la refuz marele parc „Elipsa", 
din spatele Casei Albe. Alți zeci de 
mii de oameni așteptau semnalul 
de incolonare pe străzile înveci
nate. 1

La ora 12,00 prima sută de mii 
de oameni a pornit spre Capitoliu, 
sediul Congresului. Alți zeci de mii 
s-au alăturat marșului pe parcurs. 
La orele 12,30 agenții de circulație 
anunțau din elicoptere că toate șo
selele spre Washington sînt arhi- 
aglomerate. Zeci de mii de cami
oane, autobuze, mașini particulare, 
trenuri și avioane continuau să a- 
ducă noi și noi grupuri de parti
zani ai păcii. In timp ce capul co
loanei ajunsese deja ta Capitoliu,' 
circa 100 OOo de parțicipanți abea 
se pregăteau de plecare în marș.

In mulțime puteau fi recunoscuți, 
după bluzele lor kaki, cei 1 200 de 
reprezentanți ai organizației „VE
TERANII DIN VIETNAM ÎMPO
TRIVA RĂZBOIULUI", care cu o 
zi înainte iși colectaseră intr-un 
sac decorațiile și medaliile primite 
in Indochina, devenite pentru ei 
simbol al dezonoarei și le a- 
runcaseră pe scările Capitoliului. 
Mulți dintre ei se aflau în că
rucioare de invalizi. In urma lor, 
îmbrăcate în doliu, pășeau, cu capul 
plecat, sute de mame ai căror fii 
au pierit intr-un război in care 
au fost trimiși împotriva voinței și 
convingerilor lor. Alte mame pur
tau pancarte pe care scria : „Adu
ceți-mi fiul acasă". Lozinci care se 
întindeau pe toată lățimea bule
vardului Pennsylvania chemau la 
încetarea războiului, la retragerea 
imediată a tuturor trupelor State
lor Unite din Vietnamul de sud. 
Pe mii de pancarte erau înscrise 
numele satelor vietnameze, cam
bodgiene și laoțiene, rase de pe 
suprafața pămintului de bombarda
mentele aviației americane. Pa
nouri imense aminteau poporului

Demonstranți în fața Capitoliului (Telefoto : A. P. — Agerpres)

marca, aducînd vînzătorului un pro
fit total de 40 milioane de mărci.

Experții au estimat că asemenea 
afaceri au ajuns să producă pagube 
de peste 25 milioane de dolari pe an 
din fondurile comune de armonizare 
a piețelor agricole ale „celor șase". 
Culmea este că mulți dintre acești 
„gangsteri economici" foarte abili 
ajung, după cum spunea un ziarist 
francez, nu pe banca acuzaților, ci... 
decorați „pentru merite în promova
rea expansiunii economice".

Regula acestora este cunoașterea cît 
mai exactă a dispozițiilor comuni
tare, cu scopul de a le eluda sau a 
crea fisuri în zidul de legi ale acestei 
organizații.

Nu mai constituie, pentru nimeni, 
un secret că marile firme din Piața 
comună au angajat „consilieri pentru 
reglementări comunitare", a căror 
unică sarcină este aceea de a găsi 
asemenea fisuri. între' altele, aceștia 
depistează greșeli de traducere sau 
diverse inadvertențe ale reglementă
rilor de la Bruxelles (tipărite in fran
ceză, germană, olandeză și italiană). 
Așa a fost cazul cuvîntului „gruau", 
care, în lirrroa franceză. înseamnă atît 
arpacaș, cît și griș. La export, co
merciantul traduce cuvintul prin griș, 
care intră în aceeași categorie sub
venționată din fonduri comunitare c'a 
și făina de grîu extrafină. Iar la im
port, „gruau" este tradus prin arpa
caș, marfa importată sub această for
mulă fiind scutită de taxe vamale. 
Iată cum o simplă imprecizie a vo
cabularului comunitar poate consti
tui o Isursă mănoasă de alimentare a 
„criminalității economice".

în fața acestei situații, „cartierul 
general" al Pieței comune de la Bru
xelles studiază, in prezent, mijloacele 
unei strategii de luptă mai eficiente. 
Rămîne de văzut în ce măsură vor 
reuși „polițiștii economici" ai C.E.E. 
să dejoace noile lovituri ale „gang
sterilor cu gulere albe", cum mai 
sînt numiți acest gen de afaceriști. 
Sarcina lor nu poate fi însă decit in
grată pentru că, în fond, ei își în
dreaptă atenția doar spre unele as
pecte de suprafață ale unei situații 
ale cărei rădăcini trebuie căutate 
mult mai în profunzime, și anume în 
înseși pîrghiile fundamentale ale 
mecanismului comunitar.

Viorel POPESCU 

american că peste 55 000 de tinere 
vlăstare ale țării și-au pierdut viata 
in război, că alți 300 000 tineri au 
fost mutilați in măcelul care' a în
ghițit pină acum 130 miliarde de 
dolari. Alte grafice aminteau de 
viața mizeră a celor 25 de milioane 
de săraci ai Americii, de cei peste 
5 milioane de șomeri, de ghetouri, 
sugerind, astfel, consecințele irosi
rii in scopuri militare a resurselor 
financiare ale țării, atit de nece
sare pentru acoperirea unor nevoi 
interne stringente. Deasupra parti- 
cipanților la marș fluturau in adie
rea vîntului de primăvară drapele 
americane alături de cele ale Fron
tului de Eliberare Națională din 
Vietnamul de sud.

Spre ora 15.00, imensul teren din 
jurul „Obeliscului" devine neincă- 
pător. Peste mulțimea adunată la 
miting se așterne liniștea. Ia cuvin
tul senatorul Vance Hartke : „Am 
înaintat Senatului un proiect de 
lege a cărui menire este de a pune 
capăt războiului. El poate fi rezu
mat în cîteva cuvinte „AFARĂ DIN 
VIETNAM, ACUM". Deputata Bella 
Abzug cheamă la unitatea forțelor 
antirăzboinice pentru a determina 
Congresul să oprească vărsările de 
singe din Indocpina. Coretta King, 
soția fostului lider al populației de 
culoare, Martin Luther King, asasi
nat mișelește, ii îndeamnă și ea la 
unitate națională împotriva războiu
lui, la inlăturarea barierelor rasiale. 
John Kerry, liderul grupului vete
ranilor, declara : „S.U.A. trebuie să 
recunoască, în mod deschis, ceea ce 
întreaga lume știe de mult, că du
cem un război injust și imoral. Am 
venit la Washington pentru a cere 
încetarea războiului și vom conti
nua să venim aci pînă cînd voința 
poporului, pînă cînd glasul nostru, 
al celor care am cunoscut ororile 
războiului, se vor face respectate".

Discursurile au fost subliniate de 
salve de aplauze care se auzeau 
pînă in centrul orașului. După în
cheierea mitingului a urmat un con
cert de cintece antirăzboinice, care 
s-a prelungit pină duminică dimi
neața la orele cinci.

Marile marșuri ale partizanilor 
păcii, care au avut loc la Washing
ton și San Francisco, mitingurile de 
care au fost urmate, au exprimat 
voința nestrămutată a maselor largi 
ale poporului american de a se pune 
fără intirziere capăt războiului dir 
Indochina.

C. ALEXANDROAIE
Washington, 25

Pentru o zonă 
a păcii și colaborării 

. in Balcani
ATENA 25. — Corespondentul A- 

?erpres, Al. Cimpeanu, transmite : 
ntr-o conferință de presă ținută 

simbătă la Atena, Xanthopoulos-Pa- 
lamas, adjunctul ministrului de ex
terne al Greciei, a declarat că țara 
sa este doritoare ca „Peninsula Bal
canică să devină o zonă a colaboră
rii și păcii". în acest context, el a a- 
nunțat că un înalt funcționar al 
M.A.E. din Grecia va pleca la Bel
grad pentru un schimb de păreri cu 
guvernul iugoslav.

Referindu-se Ia problema cipriotă, 
Xanthopoulos-Palamas a exprimat 
speranța că, „prin reluarea dialogu
lui intercomunitar, se va manifesta, 
de ambele părți, un spirit construc
tiv pentru găsirea de soluții".

Aplauze pentru actorii 
români la Florența I

ROMA 25. — Corespondentul 
Agerpres transmite : Colectivul 
Teatrului Național „Ion Luca 
Caragiale" din București a pre
zentat, in cadrul „Festivalului 
internațional al teatrelor de la 
Florența", speclacolul „Regele 
Lear" de Shakespeare. Spectaco
lul a fost primit cu satisfacție 
și a prilejuit aprecieri elogioase 
din partea criticilor și publicu
lui. „Este cu certitudine cel 
mai reușit spectacol, in toate 
compartimentele sale" — scrie 
ziarul „Carriere della Sera". 
„...Un spectacol de înaltă clasă 
artistică... Rareori am văzut un 
spectacol atit de profund", 
(„Paese Sera"), „O excelentă 
compoziție teatrală, care confir
mă calitățile originale ale regi
zorului" („L’Unită).

După îndeplinirea cu succes 

a programului de cercetări științifice

„S0IUI-10“A A TERIZA T
Duminică dimineața, 

la orele 2 și 40 de mi
nute, ora Moscovei, 
nava cosmică „Soiuz- 
10“ a aterizat lin in 
zona prevăzută, la 120 
km. nord-vest de Ka
raganda (Kazahstan), 
după ce și-a îndeplinit 
programul de cercetări 
tehnico-științifice ce i-a 
fost încredințat. Cei trei 
cosmonauți — Vladimir 
Șatalov, Alexei Eliseev 
și Nikolai Rukavișni- 
kov — se simt bine du
pă aterizare.

Cercetările efectuate 
în cursul acestui zbor 
cosmic constituie o eta
pa a programului de 
lucrări cu stația orbi
tală științifică „Saliut". 
în cursul zborului co
mun de două zile cu 
stația „Saliut" a fost 
întreprins un complex 
de cercetări menite să 
verifice capacitatea de 
funcționare a sisteme
lor perfecționate de 
căutare reciprocă, de 
apropiere de la mari 
distanțe, abordare, cu
plare și decuplare a 
navei cosmice și a sta
ției automate.

După ce, la 23 aprilie, 
cosimonauții au verifi
cat sistemele de bord și

au făcut pregătirile ne
cesare ale navei pentru 
experimentele comune 
cu stația „Saliut", la 
24 aprilie, orele 4 și 47 
de minute,, ora Mosco
vei, nava „Soiuz-10‘- a 
fost cuplată cu stația 
„Saliut". Procesul de 
cuplare a celor doua 
aparate cosmice a de
curs in două etape. în 
prima etapă, apropie
rea navei de stație pînă 
la o distanță de 180 de 
metri s-a făcut în re
gim automat de coman
dă. Apropierea în con
tinuare și abordarea au 
fost realizate de echi
pajul navei. Zborul sis
temului cosmic „stație- 
navă", cuplate între ele, 
a durat 5 ore și 30 de 
minute, timp în care 
au fost verificate siste
mele de bord și au fost 
apreciate caracteristici
le dinamice. După în
deplinirea experimente
lor prevăzute, echipajul 
a efectuat decuplarea și 
îndepărtarea navei „So- 
iuz-10“ de stație. în 
timpul zborului în co
mun și al separării a- 
paratelor, au fost trans
mise pe Pămînt imagini 
ale stației „Saliut".

După îndeplinirea

ROMA

Întîlnire intre Luigi Longo și Luis Corvalan
ROMA 25 — Corespondentul A- 

gerpres, N- Puicea, transmite : Luigi 
Longo, secretarul general al Parti
dului Comunist Italian, s-a întîlnit 
la 24 aprilie cu Luis Corvalan, se
cretarul general al Partidului Comu
nist din Chile. Cu acest prilej, s-a 
făcut un schimb de informații asu
pra situației din cele două țări. Luigi 
Longo a exprimat felicitările comu

J ZIUA NAȚIONALĂ i 
| A TANZANIEI j
‘ Crearea, cu șapte ani în urmă, a 
i Republicii Unite Tanzania, prin u- 
/ nirea celor două state independente 
) — Tanganica și Zanzibar — a per- 
i mis popoarelor acestora unirea e- 
’ forturilor în lupta pentru lichida- 
i rea consecințelor îndelungatei do- 
. minații coloniale, pentru consolida- 
' rea independenței naționale, des- 
i chizînd noi perspective dezvoltării 
' lor pe multiple planuri.
ț Este cunoscut că în virtutea De- 
i clarației de la Arusha, care fixează 
' strategia dezvoltării Tanzaniei in- 
l dependente in anii următori, au fost 
’ naționalizate o serie de companii 
ț străine din domeniul industrial și 
1 agricol, bănci și întreprinderi ale 
* comerțului exterior.
I Cel de-al doilea plan de dezvol- 
/ tare a Tanzaniei, aflat în curs de 
) înfăptuire, prevede întărirea secto- 
i rului de stat în economie, construi- 
’ rea upui șir de întreprinderi pen- 

tru prelucrarea bogățiilor țării. Un 
i loc însemnat îl ocupă prospecta- 
' rea și valorificarea de noi materii 
i prime cum ar fi minereul de fier, 
’ cărbunele, aurul. In ceea ce privește 
) agricultura, accentul principal se 
4 pune pe modernizarea și diversifi

UN NOU TIP DE 
ELECTROMOBIL
Noul automobil elec

tric sovietic „Erpi-1“ 
a atins intr-o cursă 
experimentală, efec
tuată într-o regiune 
muntoasă în apropiere 
de Erevan, o viteză de 
croazieră de 50 km pe 
oră. Constructorii lui 
au reușit, prin inter
mediul unui sistem e- 
lectronic, să obțină u- 
tilizarea maximă a e- 
nergiei furnizate de 
cei 18 acumulatori cu 
care este înzestrat ve
hiculul. Numeroși spe
cialiști sovietici și-au 
exprimat părerea că 
electromobilul va pu
tea înlocui cu succes, 
în multe privințe, au
tomobilul cu motor cu 
explozie.

DISNEYW0RLD
Un nou Disneyland, 

replică la parcul Cali
fornian cu acest nume, 
este in curs de ame
najare in Florida. Pro
porțiile sale neobiș
nuite (în prima etapă 
parcul va măsura o 
mie de hectare) au su
gerat organizatorilor 
denumirea de „Disney- 
world" (lumea lui Dis
ney). In primul ah de 
la inaugurare (eveni
ment care va avea Ioc 
în octombrie), Disney- 

world contează pe 10 
milioane de vizitatori 
și, evident, pe încasări 
considerabile pentru 
compania respectivă.

Așa cum subliniază 
revista „Newsweek" 
care inserează știrea, 
Disneyworld este în 
primul rind o afacere 
rentabilă. Din prece
denta experiență, 
compania Walt Disney 
a ajuns la concluzia 
că. de fapt, concesiu
nile exterioare aduc 
un beneficiu de patru 
ori superior celui fur
nizat de parcul de 
distracții propriu-zis. 
Ca atare, compania va 
construi în Disney
world mai multe ho
teluri și un adevărat 
orășel. In final, între
gul complex va ocupa 
11 000 hectare, ceea ce 
reprezintă de peste 
două ori mai mult dq- 
cît suprafața mare
lui cartier newyorkez 
Manhattan.

SPIRIT
DE PREVEDERE
Intre sfirșitul acestui 

deceniu și sfirșitul se
colului, afirmă reputa
tul seismolog nipon 
Kawasumt, regiunea 
Tokio va fi bîntuită de 
un cutremur de inten
sitatea seismului din 
1923, care a provocat 
moartea a 140 000 de

programului fixat, s-a 
trecut la operațiile de 
pregătire a ' coborîrii 
navei pe pămînt. Echi
pajul a orientat nava 
in poziția necesară, a- 
poi a pus in funcțiune 
motorul de frinare, la 
ora 1 și 59 de minu
te, ora Moscovei. După 
încheierea funcționării 
motorului de frinare și 
după separarea com
partimentelor navei, a 
început zborul spre Pă
mînt al aparatului de 
coborire, frinarea lui 
aerodinamică și rpoi 
în atmosfera terestră 
cu ajutorul sistemului 
de parașute, iar in a- 
propierea nemijlocită a 
Pămintului — cu mo
toarele de aterizare 
lină. La locul ateriză
rii, cosmonauții au fost 
intîmpinați de grupul 
de căutare, de comi
sari sportivi, de repre
zentanți ai presei și 
de prieteni.

Zborul navei „Soiuz- 
10“ s-a încheiat, așadar, 
cu succes, în timp ce 
experimentele cu stația 
orbitală științifică „Sa
liut" vOr continua.

Silviu PODINA
Moscova, 25 aprilie.

niștilor italieni pentru succesul for
țelor de stingă chiliene, precum și 
interesul și solidaritatea cu care for
țele democratice și de stingă italie
ne urmăresc experiența politică a 
statului Chile. Totodată, el a trans
mis președintelui Allende sentimen
tele de stimă ale comuniștilor ita
lieni.

carea producției, întărirea și extin- .’ 
derea sectorului cooperatist. Planul l 
prevede, de asemenea, alocarea u- i 
nor importante fonduri in vederea > 
dezvoltării învățămintului de toate ( 
gradele, creării de cadre naționale. ?

Pe plan extern, Tanzania mili- ’ 
tează pentru lichidarea tuturor for- l 
melor de colonialism, a practicilor . 
odioase ale apartheid-ului pe conți- 1 
nentul african. Totodată, tinărul 1 
stat promovează o politică activă ’ 
de pace și colaborare cu toate sta- 1 
tele lumii. în ultimii ani, relațiile i 
dintre România și Tanzania au cu- ‘ 
noscut o continuă dezvoltare, nume- l 
roase delegații din cele două țări .’ 
au făcut vizite la Dar-es-Salaam ț 
și respectiv București, identificind i 
noi domenii de colaborare, de lăr- ’ 
gire a legăturilor politice, econo- l 
mice și culturale.

Cu prilejul Zilei naționale a ’ 
Tanzaniei, poporul român urează l 
poporului tanzanian noi succese în i 
lupta pentru progres economic și 1 
social, pentru deplina afirmare a i 
independenței șt suveranității sale.

A. B. j

persoane. Intrucît nu 
se exclude declanșarea 
lui încă în 1978—79, 
autoritățile nipone au 
început de pe acum să 
ia măsuri preventive. 
57 000 de persoane, 263 
avioane, 10 400 de ca
mioane și 338 ambar
cațiuni au fost mobi
lizate și sînt pregătite 
pentru a interveni în 
această eventualitate. 
Victimele ce vor fi 
surprinse de cutremur 
vor fi transportate, fie 
pe calea aerului, fie 
pe mare, în centre 
speciale unde vor găsi 
adăpost, hrană, medi
camente.

CALE LIBERA 
AMBULANȚELOR

Un sistem ca de
clanșează în mod auto
mat lumina verde la 
intersecțiile pentru ve
hiculele avînd drept 
de prioritate (ambulan
țe, pompieri etc.) a 
fost instalat, pentru 
prima dată în Franța, 
în orașul Bordeaux. 
Vehiculul cu acest 
drept este echipat cu 
un modul-emițător 
care „anunță" prin ra
dar sosirea sa. Radarul 
intervine instantaneu 
în sistemul de semna
lizare. acordînd culoa
rea verde pe direcția 
spre care se îndreaptă 
mașina respectivă.
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