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22 DE ELECTRICIENI

Azi soseste la București 
președintele H F. a Germaniei, 

Gustav Heinemann
La invitația președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ

nia, Nicolae Ceaușescu, astăzi sosește în capitala patriei noastre președintele 
Republicii Federale a Germaniei, Gustav Heinemann, împreună cu soția, într-o 
vizită oficiată. x

PREGĂTIREA UTILAJELOR 
DE RECOLTAT

TREBUIE TERMINATA 
DIN VREME

După o săptămină cu ploi abundente, a urmat o săptămînă de 
timp călduros. Pentru agricultură este o vreme exceptional de priel
nică. Semănăturile de primăvară au răsărit in cea mai mare parte, 
iar cele de toamnă — griul, secara și orzul — cresc văzind cu 
ochii. Pe alocuri, orzul chiar a dat in spic. Spre deosebire de cei
lalți ani, in acest an, culturile de toamnă au o densitate mai mare, 
cresc mai inalte, plantele vor avea o masă vegetativă mai bogată. 
Aceasta impune ca utilajele de recoltare și în primul rind combi
nele să fie pregătite în cele mai bune condiții pentru a face fată 
solicitărilor mari la care vor fi supuse.

Ne desparte aproximativ o lună de momentul cînd se va da sem
nalul începerii recoltatului, mai intîi la orz și apoi la grîu. Din da
tele existente la Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Sil
viculturii și Apelor rezultă că repararea utilajului destinat recol
tării — combine și prese de balotat paie — este intirziată. Pînă la 
10 mai, în întreprinderile de mecanizare a agriculturii, combinele au 
fost reparate in proporție de 42 la sută, presele de balotat paie — 54 
la sută, iar batozele de cereale — 22 la sută. Puteau fi mai avansate 
aceste lucrări ? Evident că da. Să urmărim care este situația din 
acest punct de vedere in județele din zona întîia, adică acolo unde 
cerealele dau în copt mai repede. In județul Ilfov au fost reparate 
82 Ia sută din combinele de cereale. Ialomița — 81 la sută, Constan
ta 67 la sută, Buzău — 60 Ia sută. Dolj — 57 la sută. Brăila — 54 
la sută, Tulcea și Arad — 50 la sută, Timiș — 46 la sută, Bihor — 42 
Ia sută, Olt — 38 la sută, iar Teleorman numai 33 Ia sută. La minis
ter se apreciază că această rămînere în urmă este determinată de 
lipsa unor piese de schimb. Este adevărat că lipsesc unele repere, 
ceea ce împiedică desfășurarea normală a lucrărilor. Dar faptul că 
în timp ce în unele județe întreprinderile de mecanizare au reparat 
81—82 la sută din numărul combinelor, iar în altele acest procent nu a 
fost atins nici pe jumătate demonstrează existența unor defecțiuni 
în organizarea muncii. Această problemă a fost analizată pe larg 
în cadrul unei ședințe de lucru organizată de Ministerul Agriculturii. 
Industriei Alimentare, Silviculturii și Apelor la Craiova. Cu acest 
prilej s-a stabilit ce trebuie să facă stațiunile de mecanizare pen
tru a termina la timp reparațiile Ia utilajul agricol folosit în cam
pania de recoltare.

Paralel cu grăbirea reparării combinelor și a celorlalte utilaje, o 
deosebită atenție trebuie acordată calității acestor lucrări. Anul tre
cut. datorită faptului că unele combine n-au fost bine etanșeizate. s-a 
risipit o mare cantitate de boabe. Nu rare au fost cazurile cînd după 
executarea arăturilor de vară firele de grîu rezultate din boabele ri
sipite de combine erau atît de dese de parcă terenul respectiv fusese 
insăminfat. Pentru ca asemenea lucruri să nu se mai repete, la șe
dința amintită au fost stabilite măsuri care prevăd acordarea unei 
atentii sporite etanșeizării perfecte a combinelor, îneît să nu se piar
dă nici un bob.

Campania de recoltare se apropie. Conducerile I.A.S. și I.M.A., 
organele agricole județene trebuie să întreprindă măsuri urgente 
pentru ca toate combinele, presele de balotat paie și batozele să fie 
reparate la timp și în mod exemplar.

Cu deosebită acuitate se impun 
In construcția de mașini, ca și in 
celelalte ramuri ale economiei, Îm
bunătățirea profilării și adîncirea 
specializării producției. Aceasta de
oarece lichidarea fărîmițării, a prac
ticii anacronice de a faoe, în fiecare 
uzină, de toate, axarea activității în
treprinderilor pe familii, pe grupe 
sau chiar pe produse specifice con
diționează în bună măsură înfăptui
rea sarcinilor de mare însemnătate ce 
revin acestei ramuri în cadrul ac
tualului plan cincinal.

înființarea centralelor industriale 
și a celorlalte unități cu statut de 
centrală a creat 
premise pentru a 
se acționa cu mai 
multă fermitate în 
acest domeniu. 
Grupul nostru de 
uzine, alcătuit din 
uzina de utilaj 
greu „Progresul" 
din Brăila, uzina 
mecanică „Nicoli- 
na“ din Iași, uzina 
„Steaua roșie" din 
București. Uzina 
de utilaj terasier 
din Buzău și Cen
trul de cercetare 
și proiectare de u- 
tilaje de construc
ții din Brăila (cu 
două filiale, la 
București și Iași), 
a fost organizat in 
urmă cu numai 
patru luni. în a- 
cest răstimp am și 
întocmit un stu
diu previzional 
referitor la struc
tura și profilul u- 
nităților compo
nente, în scopul 
creșterii eficienței activității lor eco
nomice.

îmbunătățirea profilării și adînci
rea specializării unităților din grupul 
nostru nu sînt nici simplu și nici 
ușor de realizat. Aceasta deoarece 
întreprinderile noastre — mai ales 
uzina „Progresul" și Uzina mecanică 
din Iași — cuprind în profilul actual 
o gamă extrem de variată de sorti
mente destinate diferitelor ramuri 
ale economiei naționale. De aceea, 
studiul privind îmbunătățirea profi
lării și adîncirea specializării are la 
bază restrîngerea profilului actual 
prin trecerea la alte centrale indus
triale a unor sortimente, urmînd ca 
unitățile grupului nostru să dezvolte,

cu precădere, producția de utilaje 
pentru construcții și construcții de 
drumuri. Aceasta va permite, în pri
mul find, o mai accentuată diversi
ficare a tipurilor de mașini și uti
laje pentru construcții și, totodată, o 
pronunțată specializare tehnologică a 
fabricației, ambele urmînd a se re
flecta, în final, în creșterea eficien
ței economice a producției.

Iată cîteva dintre măsurile con
crete preconizate în acest sens. U- 
zina „Progresul" fabrică în prezent 
două tipuri de reductoare tipizate cu 
diverse destinații : cilindrice — 6 
mărimi și cilindroconice — 4 mărimi.

O CENTRALA
INDUSTRIALA

în fața necesității

de a-și specializa producția

Ambele tipuri de reductoare se exe
cută, însă, și la uzina „Neptun" din 
Cîmpina, intr-un număr mai mare 
de mărimi : 25 și, respectiv, 10. Cum 
uzina „Neptun" urmează să execute, 
in viitor, numai reductoare de vi
teză tipizate, considerăm oportună 
preluarea de către uzina cîmpineană a 
acestor tipuri de reductoare de la 
uzina „Progresul", transferul permi- 
țînd fabricarea lor într-o concepție 
unitară, modernă, cu o specializare 
tehnologică avansată. Pe de altă 
parte, uzina „Progresul", fiind do
tată cu numeroase utilaje de înaltă 
performanță, va putea adinei fabri
cația de reductoare de mare putere 
pentru Industria materialelor de
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construcții, reductoare pe care le pro
duce. de altfel, și in prezent.

Tot la uzina „Progresul", nomen
clatorul de produse cuprinde în pre
zent un foarte mare număr de ali
mentatoare. transportoare cu bandă 
metalică, colerganguri, concasoare cu 
fălci, malăxoare de argilă, instalații 
automatizate pentru fabricile de că
rămizi, prese de cărămizi și ți
glă, valțuri diferențiale etc. Cum 
numărul acestora este mult prea 
mare pentru a fi și avantajos 
din punct de vedere tehnic și econo
mic, în vederea adîncirii specializă
rii, ne gîndim la o mai judicioasă re

partizare a aces
tor produse pe di
ferite unități, ur
mînd ca la uzina 
„Progresul" să se 
producă un nu
măr mai restrîns 
de utilaje com
plexe.

Pornind de la 
profilul actual al 
unităților compo
nente ale grupu
lui nostru, ne-am 
propus să îmbu
nătățim speciali
zarea acestora și 
prin trecerea fa
bricației unor pro
duse de la o în
treprindere la 
alta. Bunăoară, pe 
măsură ce uzina 
„Nicolina" din 
Iași nu va mai 
produce și nici re
para material ru
lant, va prelua de 
la uzina „Progre
sul* toate tipurile 
de echipament 
pentru buldozere 
și de scarificatoa- 
re pentru tractoa

rele S-I500. Această măsură va per
mite uzinei „Progresul" să diversifice 
mai mult echipamentele pentru exca
vatoarele hidraulice.

Din studiul previzional privind îm
bunătățirea profilării și adîncirii spe
cializării pe care l-am întocmit se 
desprind însă și unele probleme că
rora nu le-am găsit încă rezolvarea. 
De pildă, majoritatea unităților 
noastre au pentru etapa 1971—1975 
studij tehnico-economice de dezvol
tare aprobate, studii care delimitează 
fabricația unui sortiment sau a al
tuia într-o anumită perioadă. Se pune 
întrebarea : pot fi modificate aceste 
studii ? Noi considerăm că acolo unde 
au apărut soluții mai eficiente decît 
cele deja adoptate. Ministerul . In
dustriei Construcțiilor de Mașini., ar 
trebui să aprobe aplicarea lor.v, De 
asemenea, la nivelul ministerului ar 
trebui găsită o modalitate prin care 
centralele și grupurile de uzine să 
aibă posibilitatea de a cunoaște în 
perspectivă necesarul de utilaje pen
tru anumite ramuri pe o perioadă de 
5—10 ani, pentru a putea coordona și 
orienta astfel din timp activitatea de 
diversificare și modernizare a produ
selor, de extindere a cooperării în 
producție.

Ing. Gheorghe MUNTEANU 
director general
al Grupului de uzine de utilaje 
de construcții din Brăila

Gustav Heine
mann s-a născut 
la 23 iulie 1899, la 
Schweln, in re
giunea Ruhr. Du
pă studii medii la 
Essen, a urmat 
cursurile univer
sităților din Miin- 
ster, Marburg, 
Miinchen, Gottin
gen și Berlin, un
de a studiat drep
tul, științele eco
nomice și istoria. 
In 1926 începe sa 
practice avocatu
ra intr-un birou 
din Essen, după 
care devine avo
cat consilier al o- 
țelăriilor „Rhei- 
nische Stahlwer- 
ke“. In perioada 
1933—1939 deține 
o catedră de ști
ințe economice 
la Universitatea 
Koln.

Încă de la înce
putul studiilor u- 
niversitare, Hei
nemann se înca
drează activ în 
viața politică. 
Face parte din 
„Grupul democrat 
german al studen
ților". In 19211. 
grupul se alătură 
adversarilor pu
ciului fascist condus de generalul 
Kapp. Drept urmare, acuzat de a 
fi militat in rindurile studenților de- 
mocrați și de a fi distribuit in fabrici 
apeluri la grevă generală, Heinemann 
este arestat pentru un scurt timp in 
1921. In perioada hitleristă este unul 
dintre conducătorii aripii antinaziste 
a bisericii evanghelice germane. îm
preună cu preotul Friedrich Graeber 
din Essen tipărește clandestin mate
riale îndreptate împotriva partidului 
național socialist.

După cel de-al doilea război mon
dial, in 1945, este numit directorul 
firmei „Rheinische Stahlwerke", iar 
in 1946 devine primarul general al 
orașului Essen. Activitatea politici 
postbelică și-o incepe in rindurile 
partidului Uniunea creștin-democra- 
tă. Din iunie 1947 pînă in iunie 1943, 
a fost ministru de justiție al landu
lui Rhenania de nord — Westfalia, 
iar la 20 septembrie 1949 devine mi
nistru de interne in cabinetul Ade
nauer. La 8 octombrie 1950 se retrage 
din guvern, in semn de protest față 
de faptul că Adenauer, fără să in
formeze cabinetul, oferise o contri
buție militară vest-germană proiectu
lui „Comunității defensive europene".

In toamna anului 1951, Heinemann 
întemeiază „Asociația pentru pace in 
Europa", care își propunea ca princi
pal obiectiv lupta împotriva remili- 
tarizării. In noiembrie 1952 părăsește 
definitiv Uniunea creștin-democrată. 
iar in 1957 aderă la Partidul social
democrat. In ianuarie 1958, Heine
mann se face remarcat printr-un 
discurs rostit în Bundestag în care 
critică politica externă a guvernului 
Adenauer, cerind totodată demisia a- 
cestuia. O dată cu instituirea guver
nului de coaliție U.C.D.-P.S.D., devi
ne ministru al justiției ; se pronunță 
cu vigoare împotriva prescrierii cri
melor de război.

La 5 martie 1969, Gustav Heine
mann este ales președinte al Repu
blicii Federale a Germaniei, care are 
astfel, pentru prima oară, un șef de 
stat social-democrat.

Președintele Republicii Federale a 
Germaniei a vizitat numeroase țări. 
Cu diferite prilejuri, el s-a pronun
țat pentru destindere, pentru crearea 
unui climat de pace și colaborare in 
Europa, pentru relații active între 
state, indiferent de orinduirea lor 
socială.

Bun venit președintelui
r-. ,,,i y .1

R. F. a Germaniei
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Mă număr printre acei 

arhitecți ai țării care s-au 
ocupat mai îndeaproape de 
proiectarea și realizarea ho
telurilor, începind cu cele 
sezoniere de pe litoralul 
Mării Negre și continuînd 
cu cele permanente. în di
ferite alte localități. (în a- 
cest sector există o activi
tate foarte bogată, după 
cum stau mărturie nume
roase unități hoteliere, rea
lizate în multe dintre ora
șele noastre). Fac parte, de 
asemenea, dintre cei care 
au avut fericita ocazie să 
cunoască, in peregrinările 
vieții, ale căutărilor profe
sionale, destule înfăptuiri 
similare de pe alte melea
guri. din cele mai îndepăr
tate colțuri ale lumii ; 
le-am analizat, atit cu ochii 
arhitectului familiarizat cu 
asemenea probleme, cit si 
cu aceia ai unui client, mai 
pretențios poate, care nu se 
lasă impresionat de apa
rența formelor și culorilor. 
Prezența noului hotel 
„București" Intercontinen
tal în inima Capitalei o 
înregistrasem de mult și 
mărturisesc că nu mă In- 
cintase, poate datorită a- 
parenței distonante față Je 
cadrul arhitectural înconju
rător (un singur amănunt : 
hotelul are 86 m înălțime !), 
sau datorită arhitecturii oa
recum masive și austere, 
după părerea mea, a pri
melor niveluri — adică toc
mai a celor care ar fi fost 
justificat să fie in legătură 
maii directă cu viața ora
șului.

Cu aceste sentimente am 
Intrat în noua clădire — 
care, puțind caza 880 de 
oaspeți, este astăzi cel mai 
mare hotel din București. 
Ing. Gheorghe Leonte, di
rectorul întreprinderii, și 
arhitectul Dinu Hariton, șe
ful proiectului complex, 
m-au călăuzit cu deosebită 
amabilitate și competență, 
A proiecta și a conduce 
viața unui asemenea com
plex este o misiune difi
cilă, care cere o amplă 
documentare și multiple cu
noștințe profesionale.

Cum era și firesc, prime
le încăperi pe care le-am 
vizitat au fost camerele ; la 
prima vedere, ele diferă 
atît ca dispoziție a mobilie

rului. cit și ca gamă cro
matică. Spun la prima ve
dere, pentru că, în fapt, sint 
foarte puține tipuri. însă 
armonia culorilor și nuan
țelor pe care le îmbracă 
stofele și mochetele, varie
tatea ingenioasă a dispozi
țiilor, simplitatea și ele
ganța mobilierului, căldura 
și intimitatea pe care o 
degajă, toate la un loc, in
cintă ochii și produc o 
reală plăcere. Acest prim 
sentiment nu m-a părăsit 
tot timpul vizitei ; din con-

dificile. Rezultatul este însă 
demn de laudă : varietatea 
formelor și a culorilor, ar
monia și bunul gust consti
tuie nota generală a acestui 
edificiu. Unor asemenea 
trăsături li se adaugă cali
tatea exemplară a mobilie
rului, Ia nivelul celor mai 
bune produse pe plan in
ternațional., Oricare piesă 
de aici ar putea sta la loc 
de cinste intr-o expoziție 
din Danemarca sau Suedia 
— țări renumite pentru pro
ducția de mobilier O men-

Prof. dr. arh. Cezar LĂZĂRESCU vă prezintă

Hotelul 

„BUCUREȘTI" 
Intercontinental
tră, el s-a amplificat, pe 
măsură ce luam cunoștință 
de fiecare funcțiune a ho
telului. Și are foarte mul
te : pe lingă cele 414 ca
mere (care se pot cupla 
în diverse formule) și cele 
3 apartamente speciale, 
mai sînt găzduite aici 3 res
taurante cu circa 450 dg 
locuri, o braserie cu 120 de 
locuri, 3 baruri, două săli 
mari polivalente și altele 
mai mici pentru diverse 
manifestări și activități, cu 
o capacitate totală de 600 
de locuri.

Un hotel modern, de o a- 
semenea amploare, este o 
adevărată uzină, a cărei 
concepere și realizare a pus 
proiectanților (arhitectura : 
Horia Maieu, Romeo Belea, 
Gheorghe Nădrag, Ion Mos- 
cu) probleme deosebit de

țiune specială merită pro- 
iectanții (arh. Victor Abra
ham, Mariana Ciomîrtan, 
Agripa Popescu, Constan
tin Popescu, Andrei Olsu
fiev), precum și tehnicienii 
și muncitorii întreprinderii 
Eliade, unde s-a realizat 
execuția mobilierului. încu
nunată de o reușită deplină.

Concepția și realizarea a 
numeroase panouri și ele
mente decorative sînt in
spirate — mai direct sau în 
interpretări personale — 
din neasemuita bogăție a 
folclorului nostru. S-a ape
lat la coloritul specific, ma
terialele decorative și dese
nul unor țesături fiind mar
cate net de această inspira
ție : varietatea interpretă
rilor dă un caracter pro
priu, unic fiecărui spa
țiu. Diferențierea corpu

lui de cazare, de pil
dă, s-a obținut atît prin 
schimbarea culorii moche
tei și a esenței lambriuri- 
lor pe etaje, cit și prin al
cătuirea a 10 combinații de
corative deosebite, rezulta
te din schimbarea tapete
lor, a materialelor textile. 
Holul principal — locul de 
întîlnire a pasagerilor — 
prezintă mai multe fafete, 
în acord cu funcțiunile spa
țiului său, organic dispuse : 
toate sînt unificate de o 
mochetă desenată cu moti
ve românești, ca și de un 
plafon extrem de intere
sant. cu un pronunțat rol a- 
custic. Braseria „Corso", cu 
terase orientate spre bule
vardul Bălcescu. gîndită în 
tradiția pitoreștilor cafenele 
românești, exprimă multă 
exuberanță. Restaurantul 
..Balada" și barul ..Luna", 
de la etajul 21, beneficiază 
de spectaculoase priveliști 
panoramice asupra Bucu- 
reștiului ; ele emană o au
tentică atmosferă româ
nească. Ziduri albe, mode
late în forme specifice, sub- 
divid spațiul în alveole pli
ne de intimitate : mobilie
rul de lemn masiv și piele, 
lucrat în relief, pare inspi
rat din decorul vechilor pa
late domnești. Restaurantul 
„Madrigal" își manifestă 
prezenta aparte printr-o e- 
legantă și rafinată inter
pretare de stil Louis XV. 
Barul „Belvedere" — strîns 
legat de terasa „Soarelui" 
— beneficiază de o magni
fică priveliște spre sud ; 
ambianța acestui bar unește 
senzația de confort cu aceea 
de plăcere, pricinuită de jo
cul culorilor, de forma cor
purilor de iluminat, a mo
bilierului, de căldura lam- 
briurilor și a celorlalte ele
mente care participă la de
finirea spațiului. Totul se 
prelungește în exterior, pe 
terase cu oglinzi de apă și 
plantații. cu lampadare 
montate între razele soare
lui încrustat în marmura 
pardoselii.

Vizitînd impunătoarea con
strucție a hotelului „Bucu
rești" ești pus în fața unei 
dovezi certe a talentului și 
sensibilității creatorilor noș
tri, a resurselor bogate ale 
artei și culturii noastre na
ționale.

Hotelul „București" Intercontinental Foto : S. Cristian

Maiestății Sale
REGELUI OLAV AL V-LEA AL NORVEGIEI

OSLO
Cu ocazia Zilei naționale a Norvegiei, adresez Maiestății Voastre 

felicitări cordiale și cele mai bune urări de pace și prosperitate poporu
lui norvegian prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Consiliului de Stat 
nl Rorvjblicii Socialiste România

Tovarășului JENO FOCK
Președintele Guvernului Revoluționar Muncitoresc Țărănesc Ungar 

BUDAPESTA 
Dragă tovarășe Fock,
Vă adresez cu prilejul celei de-a 55-a aniversări a zilei de naștere 

cele mai bune urări de sănătate și succes în activitatea dumneavoastră.
ION GHEORGHE MAURER 

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

Astăzi, la invitația președintelui 
Consiliului de Stat al României, 
Nicolae Ceaușescu, sosește în capi
tala țării noastre, într-o vizită ofi
cială, președintele Republicii Fede
rale a Germaniei, Gustav Heine
mann, împreună cu soția. Poporul 
român, în spiritul tradiționalei sale 
ospitalități, întîmpină cu stima și 
considerația cuvenite pe președin
tele Heinemann, cunoscut pentru 
convingerile sale democratice, anti
fasciste, primul președinte al R.F.G. 
care vizitează o țară socialistă. Vizi
ta înalților oaspeți vest-germani în 
țara noastră este o expresie a bune
lor relații care se dezvoltă între Ro
mânia și R.F. a Germaniei. în interes 
reciproc și ca o contribuție la cauza 
păcii și securității în Europa și în 
lume.

Așa cum este bine cunoscut, așe- 
zînd în mod statornic în centrul poli
ticii sale externe prietenia, alianța 
și colaborarea cu țările socialiste, ța
ra noastră își dezvoltă totodată rela
țiile cu toate statele, indiferent de o- 
rînduirea lor, pe baza principiilor 
independenței și suveranității na
ționale, deplinei egalități în drep
turi, neamestecului în treburile 
interne și avantajului reciproc — 
ca singurele în măsură să asi
gure relații interstatale fructuoase, 
promovarea destinderii. In politica sa 
externă. România socialistă pornește 
de la convingerea că„ în lumea de azi, 
coexistența pașnică între state cu 
orînduiri sociale, diferite, dezvol
tarea largă a relațiilor internaționale, 
participarea activă la viața politică 
internațională a tuturor statelor, fără 
excepție, reprezintă cerințe majore 
ale progresului și păcii, în care sînt 
interesate toate popoarele. Acționînd 
cu consecvență neabătută în acest 
spirit, tara noastră promovează me
toda contactelor și a schimburilor de 
vizite la toate nivelurile, inclusiv la 
nivelul cel mai înalt, dezvoltă dialo
gul Internațional, ca modalitate esen
țială de cunoaștere a pozițiilor, pen
tru înlăturarea surselor de neînțele
gere și identificarea domeniilor de 
interes comun, își aduce permanent 
contribuția în vederea asigurării des
tinderii și păcii in viața internațio
nală.

Ca stat european. România acordă 
o atenție neslăbită. întăririi păcii pe 
continentul european — aspirație 
fundamentală a tuturor popoarelor 
care au ' trecut prin grelele încercări 
ale războaielor mondiale. Tn acest 
sens consideră că este imperios ne
cesar să se țină seama de realitățile 
postbelice, să se recunoască invio
labilitatea granițelor existente, să se 
normalizeze raporturile interstatale 
pe continent, să fie stabilite relații, 
conform dreptului internațional, cu 
cele două state germane — R.D.G. și 
R.F.G. — și între acestea, ca ambele 
state germane să fie admise la 
O.N.U., să se creeze condiții pentru 
ca ele să-și aducă pe deplin contri

buția la îmbunătățirea climatului in
ternațional.

Corespunzător acestor cerințe, Ro
mânia a stabilit încă din 1967 relații 
diplomatice cu Republica Federală a 
Germaniei, act care, in lumina evo
luției politice, și-a dovedit însemnă
tatea atît pentru relațiile bilaterale, 
cit și pentru cursul spre normali
zare, înțelegere și destindere în Eu
ropa. In perioada care s-a scurs de 
atunci, relațiile dintre cele două țări 
s-au dezvoltat pe multiple planuri. 
S-au amplificat și diversificat schim
burile economice și cooperarea reci
proc avantajoasă între România și 
Republica Federală a Germaniei — 
dinamismul dezvoltării economice a 
celor două țări, noul potențial tehnic 
al României socialiste oferind în a- 
ceastă privință largi posibilități. Tot
odată s-au lărgit schimburile cul
tural-artistice și în alte domenii. 
La acest curs pozitiv al relațiilor au 
contribuit contactele reciproce. între 
care vizita actualului cancelar, 
W. Brandt, făcută în România atunci 
cînd avea calitatea de vicecancelar 
și ministru de externe, ca și vizita 
din iunie anul trecut a președintelui 
Consiliului de Miniștri al României, 
Ion Gheorghe Maurer, care au dat 
expresie dorinței comune de a dez
volta în continuare relațiile pe o 
bază reciproc avantajoasă.

Așa cum este știut, poporul și gu
vernul român și-au exprimat satis
facția în legătură cu alegerea pre
ședintelui Heinemann ca șef al sta
tului vest-german, cu formarea gu
vernului Brandt-Scheel și programul 
de politică externă al acestuia, vă- 
zînd în acestea o expresie a dez
voltării în R.F.G. a unor tendințe noi, 
pozitive, ale cercurilor lucide, care se 
pronunță împotriva orientărilor mi
litariste și revanșarde, pentru slăbi
rea încordării internaționale, pentru 
dezvoltarea unor relații de colabo
rare și încredere între R.F.G. și sta
tele socialiste. între toate țările eu
ropene. în acest spirit, au fost salu
tate tratatele încheiate de R.F.G. cu 
Uniunea Sovietică și Polonia, contac
tele și negocierile cu R. D. Germană, 
conturarea tratativelor cu Ceho
slovacia. Este incontestabil că dez
voltarea mai departe a acestui pro
ces, realizarea de noi pași pe calea 
colaborării vor răspunde atît intere
selor reciproce ale popoarelor în 
cauză, cit și intereselor generale ale 
făuririi unui climat de încredere.

Opinia publică din tara noastră are 
ferma convingere că actuala vizită a 
președintelui Heinemann în Româ
nia. convorbirile între cei doi șefi de 
state vor avea rezultate pozitive, 
vor constitui un aport la progresul 
destinderii și securității pe continen
tul nostru și în restul lumii.

La sosirea în capitala țării noas
tre. poporul român adresează pre
ședintelui Gustav Heinemann un 
prietenesc „Bun venit !“.

La posturile de radio și televiziune
Astăzi, in jurul orei 11,30, posturile noastre de radio 

și televiziune vor transmite, de la aeroportul internațio
nal București-Otopeni, ceremonia sosirii, la invitația pre
ședintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și a soției sale, Elena 
Ceaușescu, a președintelui Republicii Federale a Germa
niei, Gustav Heinemann, și a doamnei Heinemann, care 
vor iace o vizită oiicială în Republica Socialistă 
Romănia.
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SCENA
• TEATRUL T. V. ne invită !n 

fața micului ecran pentru a urmări : 
„Nebunia lui Pantalone", spectacol 
de oommedia deU’arte in regia lui 
Al. Tatos, după un scenariu propriu 
pentru televiziune. Interpreți : Mi
hai Pălădescu, Marin Mora.ru, Gh. 
Dinlcă, Mariana Mlhut, Jean Lorin, 
Florian Pittiș, N. Woicz, Ileana Cer- 
nat. Dan Tufara. Scenografia : Doina 
Levința (Marți, 18 mai).
• TEATRUL MIC prezintă in pre

mieră : „Pisica sălbatică" de Ștefan 
Berciu. In distribuție : C. Codrescu, 
Dinu Ianculescu, C. Dinescu, Jeana 
Gorea, Maria Potra, Monica Ghiuță. 
Regia : Sorana Coroamă. Scenogra
fia : Arh. Vladimir Popov și Diana 
Ioan (Simbătă, 22 mai, ora 20).
• A.T.M. anunță cea de-a 3-a pre

mieră a originalei sale stagiuni : 
„Nu, nu regret nimic" de Tatiana 
Masalitinova. Interpretă : Corina 
Constantinescu. Regia : George Ca- 
rabin. Scenografia : Doina Levința 
(Azi, 17 mai, ora 20, la Sala mică a 
Ateneului).
NELLY STERIAN — «0 DE ANI

DE TEATRU
Spectacolul de astă-seară cu piesa 

„Cher Antoine" de Jean Anouilh, 
spectacol in care artista emerită 
Nelly Sterian interpretează rolul 
Carlottei, va ti urmat de un mo
ment festiv. Teatrul de Come
die, colegii și spectatorii — la 
care ne alăturăm pe această cale — 
vor sărbători Împlinirea a 40 de ani 
de cind artista Nelly Sterian slujește 
scena românească.

TURNEU ÎN CAPITALĂ:
• Teatrul de stat din Galați va 

prezenta in fața spectatorilor din 
București spectacolul: „1 om = l om“ 
de Bertoldt Brecht (Miercuri, 19 
mal, ora 20, la Teatrul Mic).

In sălile
DE CONCERT
— Formația „Concertino**, îm

preună cu soprana Emilia Petrescu, 
prezintă In această seară, la Sala 
Mică, un program de muzică aparți- 
nînd compozitorilor barocului englez.

— Pianistul Nicoiae Licareț, violo
nistul Adalbert Fodor și violoncelis
tul Dumitru Moțatu susțin miercuri, 
la Craiova, în compania Filarmonicii 
de stat „Oltenia**, dirijată de Theo
dor Costin, un „Concert de concerte**.

— Violonistul Avy Abramovici și 
pianista Irina Staicu prezintă, tot 
miercuri, la Sala Mică, un recital in- 
cluzind un important număr de pri
me audiții de muzică contemporană.

— Violoncelistul Cătălin Ilea și di
rijorul Ion Baciu vor fi protagoniștii 
din această săptămină — vineri și 
simbătă, la Ateneul Român — ai 
concertului simfonic susținut de Fi
larmonica de Stat „G. Enescu" ; pro
gramul cuprinde lucrări de Tlberiu 
Olah, Saint-Saens și Schubert.

Oaspeți din 
R. F. a Germaniei 

pe podiumul 
sălii Dalles

Sala Dalles din Capitală a găzduit 
o inedită manifestare muzicală avind 
ca protagonist ansamblul instrumen
tal de amatori „Handharmonika 
Spierling" din Stuttgart, R. F. a 
Germaniei. Sosită in țara noas
tră cu prilejul unui schimb cul
tural cu ansamblul coral al palatu
lui culturii din Ploiești, laureat al 
ultimului concura republican al ar
tiștilor amatori, formația de acor- 
deoane din Stuttgart a interpretat un 
program cuprinzind muzică instru
mentală germană și universală, cla
sică și contemporană.

în continuarea turneului în țara 
noastră, artiștii amatori germani vor 
mai prezenta spectacole miercuri, 
vineri și simbătă la Sibiu, Sinaia și 
respectiv. Ploiești. Ultimele două 
concerte vor fi susținute impreună 
cu formația corală ploieșteană.

„Sîmbra oii"
SATU-MARE (corespondentul „Scîn

teii" Octav Grumeza) : Devenită 
o tradiție de mare popularitate, sărbă
toarea „Simbrei oii" de la Huța Cer- 
teze, județul Satu-Mare, a atras ieri 
circa 40 000 oameni ai muncii sătmă
reni și din alte județe ale țării. în 
însoritul peisaj al Hutei, participau- 
ții la această sărbătoare au admirat 
și aplaudat o expresivă paradă a 
dansului și portului popular, la care 
și-au dat concursul 1 200 de artiști 
amatori români, maghiari și ger
mani din județ. Datina strămoșească 
a oșenilor — „Sîmbra oii-' — a stat 
apoi în centrul atenției generale. 
Demonstrațiile sportive au completat 
programul serbării montane, care a 
continuat pină seara.

înaintea deschiderii sărbătorii 
„Simbrei** a avut loc, la Negrești, 
inaugurarea muzeului etnografic o- 
șenesc, în prezența tovarășului Iosif 
Uglar. prim-secretar al Comitetului 
județean Satu-Mare al P.C.R.

*
TG. JIU (corespondentul „Scînteii*', 

M. Dumitrescu). în cunoscuta așezare 
de munte Novaci, din județul Gorj, 
a fost sărbătorit ieri tradiționalul 
moment al plecării turmelor către 
piscurile Înalte. Precedată de o pa
radă a portului popular gorjenesc, 
„Ziua oierilor** a oferit miilor de 
excursioniști veniți din numeroase 
județe ale țării un bogat buchet de 
datini și obiceiuri păstorești, cărora 
le-au dat viață numeroși artiști ama
tori.

SĂRBĂTOAREA 
LILIACULUI

Mii de locuitori din județele Me
hedinți, Olt și Caraș-Severin, pre
cum și numeroși oaspeți au partici
pat duminică la sărbătoarea liliacu
lui, organizată în frumoasa pădure 
de la Ponoarele. O bogată paradă a 
portului popular, precum și un festi
val al cîntecului mehedințean au 
completat programul deosebit de a- 
tractlv al zilei.

„Z/ DE SLAVĂ 
SI TEMEI"

Aniversarea semi
centenarului partidului 
a fost sărbătorită de 
Institutul de teatru 
printr-un spectacol 
festiv — „Zi de slavă 
și temei'*. Scenariu) 
semnat de Radu A- 
neste Petrescu urmă
rește cele mai impor
tante momente revolu
ționare și patriotice ale 
istoriei noastre.

Tineri îmbrăcați sim
plu, cu figuri obișnui
te, spun mindru și 
demn cuvintele lui 
Ștefan. Horia sau Tu
dor. Unirea, luptele de 
la Plevna și numeroa
se alte evenimente is
torice sînt momente 
importante în specta
col. Zilei de 8 mai ii 
preced. într-un rapid 
racursi, scene de luptă 
pentru libertate, cu
vinte istorice în desti
nul patriei. Urmează 
scene mai apropiate,

ale istoriei contempo
rane. Ca o jerbă de 
flăcări avîntul Ecate- 
rinei Teodoroiu se în
lănțuie cu jertfa mun
citorilor din piața Tea
trului.

Momentul înființării 
partidului e grav și 
puternic : fiecare car
net roșu se ridică pen
tru a vota, după Îm
prejurări, moțiuni de 
protest sau de puter
nic atașament. Se sim
te de aici calea pe care 
se vor angaja noii 
luptători.
Alăturind diverse teh

nici, film, proiecții, ta
blouri, sînt reconstitui
te marile clipe și încor
dări ale poporului, sti
mulat și condus de 
partid. Spectacolul re
gizat de George Cara- 
bin e solemn și patetic.

Tinerii studenți se 
angajează cu tensiune: 
ei recită puternic, miș

cările de grup sînt sin
crone și dramatice. 
Din ansamblul omogen 
distingem cîțiva in
terpreți : interpretarea 
gravă, răscolitoare, a 
Despinei Marcu, apa
riția elegantă și ex-l 
presivă a Mihaelei Ma
rinescu, interpreta e- 
roinei de pe Jii, so
brietatea lui Nicoiae 
Călugărița, sensibilita
tea Adrianei Pe
trescu și a lui Geo 
Costiniu. Spectacolul 
se joacă, pe scenă. în 
sală, se aud voci Ia 
microfon. Finalul apo
teotic, cu steaguri și 
stema partidului, înăl
țate glorios, cu un una
nim cîntec intonat din 
toate piepturile, în
cheie puternicul oma
giu al tinerilor adus 
partidului la marea sa 
sărbătoare.

George BANU

„Bucuriile
Expoziția

anilor mei"
pionierilor

Premiere 

cinematografice
Facerea lumii, producție a studiou

lui București (scenariul, Eugen 
Barbu ; regia, George Vitanidis ; 
imaginea, Ovidiu Gologan ; decoru
rile, Liviu Ciulei). Realizat in cin
stea aniversării semicentenarului 
P.C.R., filmul evocă realități spe
cifice anilor de început ai construc
ției socialiste. în distribuție : Colea 
Răutu, Irina Petrescu, Liviu Ciulei, 
Virgil Ogășanu, Torna Caragiu, 
Marga Barbu, Clody Berthola, Ila- 
rion Ciobanu, Matei Alexandru, Dan 
Ionescu, Mihai Mereuță ș. a.

Bătălia de pe Neretva, produs de 
Asociația producătorilor de film din 
Iugoslavia, și Eichberg Film — Igor 
Film (regia : Velioo Bulajici). Re
constituire — de o amplă desfășurare 
— a unui episod decisiv al luptei 
pentru eliberarea Iugoslaviei de sub 
ocupația hitleristă. în distribuție : 
Serghei Bondarciuk, Milena Dravici, 
Curd Jurgens,, Silva Koscina, Hardy 
Kriiger, Franco Nero, Lubișa Samard- 
zici, Orson Welles ș.a.

Chemarea frontului, producție a 
studioului din Hanoi, in regia lui Ky 
Nam. Un film inspirat de realitățile 
•războiului împotriva agresorilor im
perialiști, aducînd în prim plan evo
luția unui tînăr medic care se ridică 
la înțelegerea necesității de a ieși din 
izolarea laboratorului și a participa 
la lupta întregului popor?

în circumscripția electorală nr. 124, 
Poiana Mărului, județul Brașov, în 
locul rămas vacant s-a depus dumi
nică, din partea Consiliului județean 
al Frontului Unității Socialiste, can
didatura pentru alegerea ca deputat 
în Marea Adunare Națională a tova
rășului Constantin Drăgan, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului 
județean — Brașov al P.C.R., preșe
dintele consiliului popular județean.

Cu acest prilej, la Poiana Mărului 
a avut loc o adunare populară în 
cadrul căreia alegătorii s-au întîlnit 
cu candidatul lor. Tovarășul Constan
tin Drăgan a prezentat o expunere 
despre problemele actuale ale poli
ticii interne și externe a partidului 
și statului nostru. Au fost consem
nate, de asemenea, propuneri ale ce
tățenilor privind unele acțiuni de in
teres obștesc.

(Agerpres)

CURIER
JUDEȚEAN

SIBIU

Angajamentul crescătorilor 
de animale

Locuitorii satelor din jurul Pasu
lui Bran slnt vestiți crescători de 
animale. Aici există o îndelungată 
tradiție a oieritului, transmisă din 
generație în generație. Nu este de 
aceea de mirare că și locuitorii 
satelor necooperativizate din aceas
tă parte a țării au primit cu 
satisfacție legile cu privire la 
organizarea, administrarea și folosi
rea pajiștilor, loturilor zootehnice și 
semincere, precum și a stațiunilor 
comunale de montă, acordarea unor 
scutiri și reduceri de impozite pe veni
turi, votate recent de Marea Adu
nare Națională. Dînd expresie aces
tor sentimente, duminică, în satele 
Moeciu de Sus, Șirnea, Peștera și 
Cheia, care țin de comuna Moeciu, 
locuitorii s-au întîlnit în însuflețite 
•adunări obștești în cadrul cărora au 
dezbătut marile avantaje decurgînd 
din noile legi menite să stimu

leze dezvoltarea creșterii animalelor. 
Pretutindeni, vorbitorii au adresat 
cuvinte de caldă recunoștință față de 
conducerea partidului și statului 
nostru, pentru grija permanentă ce o 
poartă întregii noastre țărănimi, 
dezvoltării agriculturii, creșterii 
bunăstării tuturor locuitorilor sate
lor. Cu simț de răspundere, partici- 
panții la adunări au analizat marile 
posibilități existente în .satele lor 
pentru sporirea considerabilă a efec
tivelor de animale și a producției 
animaliere.

într-o telegramă adresată C.C. al 
P.C.R., tovarășului Nicoiae Ceaușescu, 
locuitorii comunei Moeciu se anga
jează ca în 1972 să mărească efecti
vul de taurine cu 1 000 capete, de 
ovine — cu 4 000 și de porcine — 
cu 2 000, sporind în felul acesta con
tribuția lor la mai buna aprovizio
nare a oamenilor muncii.

Baraj 
de acumulare 

pe Cibin
Intr-o zonă de pn pitoresc i- 

nedit, lingă comuna Gura Riu- 
lui, pe Cibin. au inceput lucră
rile de construcție a unui baraj 
de acumulare cu un volum de 
15,5 milioane m.c. apă. El este 
destinat alimentării cu apă a 
Sibiului și a localităților înve
cinate, irigațiilor, precum și 
dezvoltării turismului și agre
mentului în zona Cheilor Cibi- 
nului.

Un nou lăcaș 
de cultură

Integrate de multă vreme — cu o 
notă specifică — în peisajul tradițio
nal al vieții noastre artistice, expo
zițiile de artă plastică ale copiilor 
aduc incontestabil, prin limbajul 
imaginii, un farmec al candorii, al 
sincerității.

Bucuria de a privi și de a cu
noaște, bucuria de a comunica re
zultatele acestor investigații se re
găsește in lucrările amplei expoziții 
naționale de desene ale pionierilor 
și școlarilor deschisă în holurile Insti
tutului de arhitectură „Ion Mincu“. 
Titlul generic al acestei expoziții or
ganizate în cinstea aniversării semi
centenarului P.C.R. — „Bucuriile a- 
nilor mei*' — tinde parcă să exprime 
capacitatea, specifică copilăriei, de a 
se identifica cu realitățile evocate, de 
a exprima spontan bucțiria.

Experiența moral-afectivă pe care 
o cristalizează aceste desene, faptul 
că reprezentarea propriu-zisă este 
inseparabil unită cu conținutul ei 
lăuntric sînt de primă importanță. 
Mama, sora, prietenii, colegii, vecinii 
sînt primele centre de interes, pri
mele centre de organizare compozi
țională. Desenele realizate de copiii 
din comuna Vulturești — Argeș (Ze- 
naida Popa sau Ileana Mihăilescu, 
Speranța Ivașcu sau Lili Oncescu), 
de Nicoiae Nicoiae din Ciorogîrla — 
Ilfov, Natalia Stancu din Afumați — 
Ilfov, Gheorghe Spira din Bucu
rești — o atestă.

Observația se extinde treptat asu
pra mediului înconjurător. Jocul, 
hora copiilor, compozițiile cu ani
male, orașul, locomotiva — sînt tot 
atîtea teme care revin frecvent. 
Nevoia de a fabula se împletește cu 
notația directă. Ciudate metamorfoze 
transformă ulița satului într-o ve- 
lință vărgată, dă chip omenesc flo
rilor sau Soarelui.

Privești cu încîntare desene ca 
cele semnate de Elena Slătaru din 
Plosca — Teleorman, Marian Boiciuc 
din Popricani — Iași, Petre Saiz din 
Tg. Frumos — Iași, Antal Zoltan din 
Lunca de Sus — Harghita, Elena 
Bălăceanu din București, Mihaela 
Ghimpe sau Georgeta Petre din Bo- 
lintin-Vale — Ilfov, nu numai pentru 
capacitatea lor de a asocia repre
zentările cunoștințelor de care dis
pun, ci și pentru limbajul lor în
florat, pentru armoniile iscate din 
ignorarea unor norme prestabilite.

Cea de-a doua parte a expoziției, 
organizată de Consiliul național al

Organizațiilor Pionierilor, cuprinde 
fotografii artistice. Preocuparea de a 
descoperi inedite unghiuri de foto
grafiere, de a pune în evidență ex
presivitatea unei figuri sau a unui 
gest, strădania de a folosi cu cit mai 
mare acuratețe procedee tehnice re
unesc imaginile surprinse de Ion 
Tulai din Zalău, Ion Gibescu din 
Curtea de Argeș, Ena Brasoi din 
Reghin — Mureș, Ioan Pop din Sîrbi 
— Bihor etc.

Marino PREUTU

EXPOZIȚII
• Pictura maestrului MARIUS 

BUNESCU, dispărut de curînd din
tre noi, este readusă în atenția a- 
matorilor de artă prin intermediul 
expoziției deschise la galeriile de 
artă „Simeza** (bulevardul Maghe- 
ru nr. 20).
• „Omagiu partidului'*, se intitu

lează expoziția pe care studenții a- 
nului II pictură monumentală și 
profesorul PETRE ACHIȚENIE au 
deschis-o în foaierul Teatrului Giu- 
lești (Calea Giulești nr. 16).

• Galeriile de artă „Orizont** 
(b-dul N. Bălcescu nr. 23) prezintă 
expoziția de ceramică a lui ION 
MINOIU.

• MARCEL CONDOR expune lu
crări de grafică la galeriile de artă 
„Amfora" (str. Mihai Vodă nr. 2).

• în holul teatrului „Ion Vasi- 
lescu" (șos. Ștefan cel Mare) poate 
fi vizitată expoziția de pictură DI
NU PETRE.

• Astăzi, la Ateneul Tineretului 
(str. Aleea Alexandru nr. 38) are loc 
vernisajul expoziției de pictură 
COSTIN NEAMȚU.
• Vernisajul expoziției de pictură 

AURELIA MATEI CÎMPEANU va 
avea loc marți, 18 mai. la galeriile 
de artă „Galateea** (calea Victoriei 
nr. 132).

• Simbătă, 22 mai, la galeriile de 
artă „Simeza** va avea loc deschide
rea expoziției de pictură LUCIA 
IOAN.

• Muzeul de arta feudală „I. 
Minovici", in colaborare cu Biblio
teca Academiei Republicii Socialiste 
România, organizează o expoziție de 
manuscrise muzicale vechi din seco
lul XIV, expoziție al cărei vernisaj 
va avea loc miercuri, 12 mai, în să
lile muzeului.

Festivalul
„TIMIȘOARA 
MUZICALĂ"
începind de simbătă, 15 mai, timp 

de 9 zile, orașul de pe Bega găzdu
iește cea de-a doua ediție a festiva
lului „TIMIȘOARA MUZICALĂ", 
manifestare artistică organizată de 
Comitetul județean Timiș pentru 
cultură și artă. Alături de colectivele 
artistice din localitate, la actua
la ediție participă prestigioase 
formații și ansambluri muzicale din 
țară, între care corul „Madrigal", 
cvartetul „Philharmonia" și Opera 
română din București, precum și 
reputați soliști de peste hotare. Fes
tivalul a debutat cu un concert al fi
larmonicii „Banatul", dirijat de ar
tistul emerit Nicoiae Boboc. în pro
gram au figurat : Simfonia I de 
Mircea Hoinic (primă audiție, Con
certul nr. 5 pentru pian și orchestră 
de Beethoven (solist Hans Graf — 
Austria) și Simfonia „Mathis der Ma- 
lher“ de Hindemith.

Ieri, duminică, studioul de concerte 
al liceului de muzică „Ion Vidu" a 
găzduit concertul coral „a Capella" 
de muzică universală și românească 
al corului „Madrigal", dirijat de ar
tistul emerit Marin Constantin, în 
timp ce la Opera de stat a avut loc 
premiera unui triptic de balet mo
dern (Simfonia concertantă de Frank 
Martin, Omagiu -lui Țucuflescu de 
Doru Popovici, Mantila neagră — 
după opera „Carmen" — de Bizet — 
Scedrin), în regia și coregrafia lui 
Alexandru Schneider.

Cezar IOANA

După un an, pe șantierele naționale ale tineretului 
de la Rovinari si Valea Carasu

TG. JIU (corespondentul „Scînteii**, 
M. Dumitrescu). Constructorii și 
montorii șantierului centralei termo
electrice Rovinari au participat ieri 

,1a manifestațiile prilejuite de ani
versarea unui an de la data cind au 
îmbrăcat salopetele albastre de bri
gadieri ai șantierului național al ti
neretului. Adunarea brigadierilor — 
azi în număr de aproape 1 500 —, la 
care au participat tovarășii Constan
tin Drăgoescu, prim-secretar al comi
tetului județean de partid, și Aurel 
Stoica, secretar al C.C. al U.T.C. — 
care a înmînat organizației de tine
ret a șantierului Diploma de onoare 
a C.C. al U.T.C. ■— a adoptat cu en
tuziasm textul unei telegrame adre
sate Comitetului Central al P.C.R.. 
tovarășului Nicoiae Ceaușescu. în 
care își exprimă sentimentele de 
mulțumire față de grija partidului 
pentru tînăra generație a țării, an- 
gajîndu-se să aducă o contribuție 
sporită la ridicarea celei mai mari 
centrale termoelectrice a țării.

★
CONSTANȚA (corespondentul 

„Scînteii, R. Apostol). în județul 
Constanța, pe Valea Carasu, potrivit

indicațiilor partidului, se înfăptuiește 
primul mare complex de irigații din 
țară. Anul trecut, în plină desfășu
rare a lucrărilor, peste 2 000 tineri 
au constituit aici un șantier național. 
La Valul lui Traian. în apropierea 
Constanței, in prezența tovarășilor 
Vasile Vîlcu, prim-secretar al Comi
tetului județean Constanța al P.C.R., 
și Ion Popescu, secretar al C.C. al 
U.T.C. brigadierii de pe acest 
șantier au făcut ieri bilanțul u- 
nui întreg an de activitate. Ei au 
luat parte în acest răstimp la ame
najarea pentru irigații a unei supra
fețe de peste 30 000 hectare, lucrînd 
adesea în condiții grele, și-au însușit 
noi meserii. Pentru succesele obți
nute, șantierului național al tinere
tului Valea Carasu i s-a înmînat, 
într-un cadru festiv, diploma de 
onoare a C.C. al U.T.C. Participanții 
Ia adunare au adoptat, într-o atmo
sferă de puternic entuziasm, textul 
unei telegrame adresate C.C. al 
P.C.R., tovarășului Nicoiae Ceaușescu, 
în care se subliniază hotărîrea bri
gadierilor din Valea Carasu de a-și 
intensifica eforturile pentru realiza
rea integrală a tuturor obiectivelor 
acestui mare complex de irigații.

DOLJ

SISTEMATIZAREA SATELOR
Specialiștii din ca

drul întreprinderii ju
dețene de proiectare și 
sistematizare Dolj, pe 
lingă alte obiective, au 
in planurile lor de ac
tivitate și întocmirea 
unor schițe de sistema
tizare a localităților 
rurale. Pină în prezent

au și fost terminate 
schițele de sistemati
zare ale comunelor A- 
fumați, Cioroiași, Sea
ca de Cimp și Urzicu
ța. După ce vor fi su
puse dezbaterii publi
ce, in adunările popu
lare, și vor fi avizate 
de comisiile comunale

de sistematizare, se va 
trece la înfăptuirea 
lor. Pe planșetele pro- 
iectanților se află în 
lucru, de asemenea, 
schițele de sistemati
zare ale comunelor Al- 
măj, Cerat, Lipov și 
Siliștea Crucii.

Pe cornișa ce face legătura 
între „orașul vechi" și noile 
cartiere ale Slatinei, se înalță 
un nou obiectiv social-cultural: 
Casa de cultură a sindicatelor. 
Ea va dispune de o sală de 
spectacole cu peste 700 locuri și 
o sală destinată conferințelor, 
bibliotecă, spații pentru repeti
ții, cercuri de creație, activități 
de club. ’

HUNEDOARA

Autogara 
modernă

La Deva s-a inaugurat o auto- 
gară modernă, una din cele mai 
mari din țară. Cele 12 peroane 
acoperite, sala de așteptare spa
țioasă și ghișeele specializate a- 
sigură condiții pentru sporirea 
confortului și gradului de ope
rativitate in servirea călătorilor. 
Aici se pot efectua zilnic 480 
plecări și sosiri de curse cu cir
ca 12 000 călători.

brăila

„Traian" - un 
nou complex 

hotelier
In municipiul Brăila a fost 

dat în folosință un complex ho
telier cu o capacitate de 200 
locuri, dispuse in camere con
fortabile. Construit în centrul 
orașului, cu 13 niveluri, noul 
complex hotelier „Traian" are 
restaurant cu două terase, ba
ruri de zi și de noapte, locuri 
de parcare auto.

TULCEA

Complex
meșteșugăresc

In orașul Babadag, din jude
țul Tulcea, a fost dat in folo
sință un nou complex al coope
rației meșteșugărești destinat, 
îndeosebi, servirii turiștilor care 
vin să viziteze lumea de basm 
a Deltei Dunării. Complexul 
dispune, între altele, de o uni
tate modernă, de reparații și în
trețineri auto.

Cine e dracul 
de gestionar?

Pe dracul ăsta de ges
tionar îl cheamă Ale
xandru Paul, s-a născut 
la Turda, cu 14 zile îna
inte de noaptea revelio
nului din 1920, a mai fost 
condamnat de două ori 
și O.C.L. Metalo-chimice 
Iași, auzind că e liber, 
a închiriat de la „Pres
tarea" o bicicletă cu un 
singur ghidon, dar cu 
„ochi de pisică" (neagră) 
și l-a adus pe cadru pi
nă in orașul cu Copou.

— Și ce-o să fac . eu 
aici la dv. ? a întrebat 
el O.C.L.-ul.

O.C.L.-ul i-a răspuns :
— Deocamdată vei fi 

vlnzător la raionul unde 
se vind luminări, smirnă, 
tămîie și plute pentru 
candelă. Pe urmă om 
vedea...

Omul care s-a născut 
cu 14 zile înaintea nopții 
revelionului anului 1920 
n-a făcut niți măcar o 
jumătate de grimasă, 
nici n-a clintit cind a 
auzit de tămîie și cele
lalte accesorii. Orice drac, 
cind aude de tămîie... El 
nu. Ba, din contră, s-a 
inserts și la cuvint :

— Intenționați să mă 
faceți să mă lepăd de...

— Da, da, fiule, i-a zis 
O.C.L.-ul Metalo-chimice 
Iași, luîndu-și de pe re
ver un fir de păr de 
elefant.

Cum s-a produs 
„scurt-circuitul ?“
Cum s-a produs nu se 

știe. Se bănuiește insă. 
Se bănuiește că totuși 
vechiul loc de muncă de 
la raionul „tămîie" a 
avut influență asupra 
persoanei sale. L-a lă
sat probabil pe domnul 
Paul cu obiceiul de a 
strănuta fără a duce 
batista la nas. Strănu-

tind o dată mai tare, a 
făcut întuneric în jurul 
lui. Așadar, cu exactita
te matematică nu se 
știe cauza „scurt-circui- 
tului" care s-a produs. 
Dar, producindu-se, res
ponsabilul a intrebat din 
întunericul magazinului 
patronat de el:

— E vreun electrician 
p-gicl ?

Din același întuneric a 
răspuns cineva :

au găsit. Bind bere „de 
care au găsit", dracul de 
gestionar, care a făcut în
tuneric in jurul lui, l-a 
studiat ce l-a studiat pe 
electricianul care a făcut 
lumină și la un moment 
dat (dracului) l-a între
bat :

— Dumneata ai prie
teni? Dar mă interesează 
dacă ai prieteni de a- 
ceeași profesie, adică tot 
electricieni.

cazan cu porumb fiert 
ori al unei donițe cu bra
ga. Sint gestionarul unui 
magazin cu articole... e- 
lectrice. Voi sînteți elec
tricieni, a zis el, dracul 
de gestionar.

— Noi sintem electrici
eni, dumneata ești gesti
onar, au zi's și cei 22 de 
electricieni. Și ce-i cu 
asta ?

— Voi lucrați cu mate
riale electrice ?

Un drac de gestionar 
face un „scurt-circuit“ 

și ține în întuneric 
22 de electricieni

Foileton de Ni cută TĂNASE

— Este.
— Vrei să faci lumină? 
Electricianul a făcut lu

mină și gestionarul, dra
cul de gestionar, l-a in
trebat pe cel care făcu
se lumină :

— Cum să te răsplă
tesc ?

— Să mă răsplătiți pen
tru atita ? Nu am făcut 
mare lucru. Lăsați.

— Nu las. Cum să las?
— Dacă vreți, dați o 

bere...
— O bere, Numai atit ?
— E suficient. Da' să 

fie d-aia de Craiova că e 
mai...

N-au găsit bere de 
Craiova, au băut de care

— Se poate ? Cum să 
n-am ?

— Îmi aduci toți prie
tenii electricieni pe ca- 
re-i ai.
- Toți ?
Nu se știe ciți electri

cieni i-a adus electricia
nul care a reparat „scurt
circuitul" dracului de ges
tionar, dar acesta, din toți 
ciți i-au fost prezentați, 
a ales 22. După ce crite
rii i-a selecționat nu pot 
să-mi dau seama. După 
antecedente penale ? Nu. 
Că n-aveau toți antece
dente penale.

— Eu sint gestionar. Și 
nu un gestionar oarecare. 
Nu sint gestionarul unui

Și-a dat, însă, seama că 
în „luarea la cuvint" nu a 
fost prea explicit, că a pus 
o întrebare nevinovată 
și că in afară de faptul 
că părea nevinovată a- 
ceastă întrebare lăsa im
presia că venea din par
tea unui ajutor de șef de 
atelaj. Drept pentru care 
unul din electricieni îl 
și puse la punct.

Păi, dacă sintem elec
tricieni, sigur că lucrăm 
cu materiale electrice, că 
doar n-om lucra cu boia 
de ardei ori cu viermi de 
mătase.

— Deci voi sînteți e-
lectricieni și lucrați cu

materiale electrice, eu 
sint gestionar la magazi
nul 42 și nu vind fine
turi de iod, ori frunze de 
dud, ci materiale elec
trice.
- Și?
— Nu vă spune nimic 

această „coincidență".
— Adică ? Cam ce-ar 

putea să ne spună aceas
tă „coincidență", se in
teresă un electrician, care 
mai tîrziu a fost cercetat 
in stare de libertate.

— Voi aduceți materiale 
electrice de pe șantierele 
pe care lucrați, iar eu le 
vind in magazinul în care 
sint gestionar.

— Ce materiale, se făcu 
că nu înțelege același e- 
lectrician cercetat în sta
re de libertate.

— Electrice. Să zicem 
că ai de montat lămpi 
fluorescente ori mai știu 
eu ce... materiale,... Dom
nule, vii la mine cu orice 
material „economisit" pe 
șantier, cu orice piesă e- 
lectrică, dar cu condiția 
să fie nouă. Consultăm 
împreună lista de pre
țuri... Dacă piesa pe care 
ai economisit-o pe șanti
er costă 1000 lei, eu bag 
mina în tejghea și-ți dau 
500. Fără chitanță ori altă 
formă birocratică. Bani 
„jean-cote"...

Ce pagube a adus 

acest 
„scurt-circuit” ?

O „gaură" în avutul ob
ștesc în valoare de aproa
pe un sfert de milion.

P. S. — Dosarul 4323 a 
pornit spre procuratură.

Cite suspine, cite ofta
turi, cite plînsete în fa
milii poate aduce un 
„scurt-circuit" pus la ca
le de un drac de gestio
nar, care a citit Psalmi în 
cinstea conducerii O.C.L.- 
ului, care...
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în jurul orei 11,30 Transmisiune 
directă de la Aeroportul In
ternațional Otopeni : Sosirea 
în Capitală a președintelui 
Republicii Federale’ a Germa
niei, Gustav Heinemann, și a 
doamnei Heinemann, care la 
invitația președintelui Consi
liului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicoiae 
Ceaușescu, și a soției sale, 
Elena Ceaușescu, vor face o 
vizită oficială în Republica 
Socialistă România.

18,00 Deschiderea emisiunii. Scena
— emisiune de informație și 
critică teatrală.

18.30 Muzică populară cu Irina 
Loghin, Benone Sinulescu, 
Ștefania Rareș, Ana Piuaru, 
Nicoiae Florian (acordeon).

18,45 Stop-cadru : Idei în dosare. 
Formalism în rezolvarea pro
punerilor salariaților ; Esteti
că industrială : Ambalajele ; 
Industria locală : Prezențe 
și... absențe ; Răspundem în
trebărilor dv. : Precizări pri
vind legislația muncii.

19,15 Publicitate.
19,20 1001 de seri — emisiune pen

tru cei mici.
19.30 Telejurnalul de seară — 

Sport.
20,10 Film serial : „Cavalerul Fur

tună" (VII).
21,00 Idei contemporane. Locul ar

tei în spiritualitatea moder
nă. Ce loc revine artei în 
civilizația actuală, energic 
propulsată de explozia de in
formații și realizări ale revo
luției tehnico-științifice con
temporane ?

21,40 Aventuri în epoca de piatră
— film de desen animat

22,05 Pentru iubitorii muzicii de 
operă : în deschiderea aces
tui nou ciclu de programe, 
va fi prezentat tabloul II din 
actul I al operei ,,Faust" de 
Gounod, cu participarea so
liștilor Marina Crîlovici, Ni
cola Ghiuzelev (Bulgaria),
Dan lordăchescu, Corneliu 
Fînățeanu și Elena Grigores- 
cu.

22,35 „O zi la Oslo" — reportaj fil
mat de Mihai Lazăr și 
cian Penescu.

22,55 Telejurnalul de noapte. 
23,05 închiderea emisiunii.
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Stație autoservice
In municipiul Reșița a intrat 

în funcțiune o modernă stație 
autoservice. Fiind dotată cu a- 
paratură de înaltă tehnicitate, 
stația asigură celor interesați o 
gamă variată de lucrări de re
parație și întreținere a autotu
rismelor. Lucrători cu înaltă ca
lificare execută alil revizii teh
nice. reparații mecanice și de 
tinichigerie, vopsirea, presarea 
și spălarea autovehiculelor.

BOTOȘANI

Expoziție-sondaj
In orașul Dorohoi s-a deschis 

o expoziție cu caracter perma
nent, care își propune să sonde
ze gusturile și cerințele popu
lației. In cadrul expoziției sint 
expuse, alături de unele pro
duse tradiționale ale industriei 
locale (covoare, produse din ce
ramică neagră, coșuri din îm
pletituri din nuiele etc.), nume
roase articole și sortimente noi 
de bunuri de consum.

VASLUI

Magazin 
universal

In zona centrală a orașului 
Vaslui au început lucrările de 
construcție a unui magazin uni
versal, care va ocupa o supra
față comercială de 4 000 mp. In 
Cadrul unității vor funcționa un 
restaurant cu autoservire și un 
bar de zi.

(DE LA CORESPONDENȚII 
„SCÎNTEII")

Mora.ru
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LA BRATISLAVA

CEHOSL 0 VA CIA - ROMÂNIA 1- 0
(corespondentă spe-BRATISLAVA ( 

cială) — Aseară, pe stadionul cen
tral din 
spectatori 
de turiști . ... ____ r_
ciul internațional dintre echipele re
prezentative de fotbal ale Cehoslo
vaciei și României, din cadrul pre
liminariilor „Cupei Europei". Cele 
două formații, favorite în grupa din 
care fac parte, s-au străduit mult 
să-și adjudece victoria, singura cale, 
ca să spunem așa, pentru a putea 
continua cu șanse reale lupta către 
calificare.

După obișnuita festivitate ce pre
cede orice meci internațional — în 
timpul căreia s-au intonat imnurile 
de stat ale celor două țări — pe te
ren s-au aliniat, spre a începe jo
cul, următoarele formații : România: 
Răducanu — Sătmăreanu, Dinu, Dan, 
Mocanu — Anca, Dumitru — Neagu, 
Dembrovschi, Dumitrache, Lucescu ; 
Cehoslovacia : Viktor—Dobias, Hriv- 
nak. Desiatnik, Taborski. Pollak, 
Kuna, Fr. Vesely, Stratil, Adamec, 
Capkovici.

Lovitura de începere o au fotba
liștii români, dar primul atac la 
poartă îl inițiază, cum se și presu
punea, echipa gazdă. Un corner în 
min. 2. la poarta lui Răducanu. ră
mîne însă fără rezultat ; apărătorii 
echipei noastre sînt la post și res-

localitate, circa 60 000 de 
(între care și cîteva mii 
români) au asistat la me

ping pericolul. Jocul devine nervos, 
fotbaliștii cehoslovaci neputînd tre
ce de „zidul de granit" al echipei 
noastre. Un nou moment de tensiune 
în careul nostru în min. 8, cind Ră
ducanu, printr-un salt spectaculos, 
respinge în corner un șut extrem de 
periculos. Iată însă că la numai un 
minut. Dumitrache pătrunde in drib
ling pînă foarte aproape de poarta 
lui Viktor, acesta putînd reține min
gea doar plonjind temerar la picioa
rele atacantului nostru. Minutul 15, 
din nou pericol la poarta lui Rădu
canu. Mingea trecuse de acesta, dar 
Sătmăreanu — răsărit ca din pă- 
mînt — salvează chiar de pe linia 
porții.

Jocul se echilibrează către mijlo
cul primei reprize. Fotbaliștii’ ro
mâni încearcă de cîteva ori să atace, 
dar întîrzie să șuteze, ori — atunci 
cind o fac, precum în min. 25, prin 
Dembrovschi — șutează i 
Formația gazdă are cîteva 
dar, spre satisfacția noastră, 
de marcaj rămîne neschimbată, 
un șut foarte puternic al lui 
Răducanu reține prin plonjon 
are loc în min. 35). Talentatul 
portar are o nouă intervenție 
toare la un șut. al lui Vesely, 
alb, după 45 de minute, deși același 
Vesely și apoi Kuna puteau deschi
de scorul; de la numai 3—4 metri 
primul trimite mingea afară' deși

imprecis, 
ocazii, 
tabela 

La 
Kuna, 

(faza 
nostru 
salva- 

Scor

poarta era goală, iar cel de-al doi
lea șuteazâ peste poartă dintr-o po
ziție foarte favorabilă.

Reluat prin angajarea mai întîi a 
mingei de către fotbaliștii ceho
slovaci, meciul este purtat la aceeași 
tensiune ridicată, acum sportivii ro
mâni fiind ceva mai siguri și în atac. 
Poarta lui Răducanu rămîne 
ținta unor șuturi periculoase, 
trecerea a un sfert de oră din 
tă a doua repriză, antrenorii 
lescu și Ozon „operează" 
care în formația . noastră : 
lui Neagu intră Radu 
La un interval de alt sfert de oră, 
o schimbare și în echipa cehoslovacă: 
iese Stratil, intră Jokl.

Ceea ce avea însă să însemne sur
priza meciului este decizia de 11 m, 
dată de arbitrul portughez Fernando 
dos Santos Leide, la intervenția unui 
apărător al nostru cu „mina lipită" 
în calea mingei aflate în joc. Con
ducătorul partidei apreciază că a fost 
henț în careu, deci penalti. Este mi
nutul 35. Emoții pe teren și, firesc, 
în tribune. Spre stupefacția tuturor 
însă Adamec șutează peste, bară !

Cu două minute înainte de final 
echipa gazdă înscrie golul victoriei, 
prin Fr. Vesely.

S-au remarcat, în această partidă, 
de la gazde : Dobias, Pollak, Fr. Ve
sely, Adamec ; de la oaspeți : Rădu
canu, Dinu, Dan, Dumitru.

în meciul de la Tg. Mureș 
între echipele de tineret

DISCOBOLELE ROMÂNIEI

totuși 
După 

aceas- 
Nicu- 

o modifi- 
în locul 

Nunweiller.

ROMANIA 
CEHOSLOVACIA -1

pică, in dreapta,
Discul feminin, cea mai valoroasă prezență în atletismul românesc: in centru, Lia Manoliu, campioană olim- 

"" Olimpia Cataramă, proaspătă deținătoare a recordului național, în stînga. Argentina Menis,
cîștigătoarea concursului de primăvară...

7’G. MUREȘ (corespondentul „Scin- 
teii“, Deaki Lorand).

Deși la capătul primei reprize ta
bela de marcaj de pe Stadionul „23 
August" din Tg. Mureș marca 0—0, 
rezultatul ar fi putut fi favorabil 
echipei române, dacă ne gindim la 
cele două sau trei mari ocazii ratate 
copilărește, in primele zece minute 
ale jocului. Chiar in primul minut, 
mingea șutată de Moldovan este abia 
atinsă de portarul cehoslovac, Cer- 
vena, și îndrepta spre gol, dar fun
dașul Suhanek apare ca din pămint 
și respinge de pe linia porții. Șase 
minute mai tirziu, Doru Popescu ra
tează o altă mare ocazie. Mingea pe 
care a primit-o de la Năstale a tri
mis-o in brațele portarului, de la nu
mai trei metri ! In minutul următor, 
Incze IV nu poate concretiza, porta
rul cehoslovac plonjindu-i la pi
cioare. Singura fază mai periculoasă 
a oaspeților se petrece, in mințitul 14, 
cină Varabin, scăpat, singur-singurel, 
este oprit de Iordache, portarul echi
pei române, ieșit la... 18 metri ! Ur
mează apoi aproape 30 minute de 
joc lipsit de faze de poartă. In re
priza a doua, cei aproximativ 10 000 
de spectatori au asistat la un joc mai 
viu disputat. După ce in minutul 54, 
Doru Popescu și Cristache sint inlo- 
cuiți de Petreanu și, respectiv, de 
Sătmăreanu, in minutul 57, folosind 
o neatenție a portarului Iordache, 
care scapă mingea din mină, Bicov- 
ski înscrie pentru oaspeți. Egalarea 
intervine peste numai, cinci minute, 
la o învălmășeală in fața porții, cind 
Beldeanu restabilește egalitatea. Pină 
la sfirșitul meciului, mai consemnăm 
ocaziile de gol ratate de Sătmăreanu 
și Incze IV, ca și faza din minutul 
89, cind, deși poarta era goală, oaspe
ții nu reușesc să înscrie...

DIVIZIA B

Dunărea — Sportul studențesc 
0—1 ; Știința Bacău — A.S.A. amînat 
pentru miercuri; Metalul Tîrgovlșle 
— Progresul 
ca Galați — 
București — 
Moreni — S.

Brăila 1—0 ; Politehni- 
Poiana 2—1; Metalul

Ceahlăul 1—1; Flacăra 
_ N. Oltenița 2—2: Por

tul — C.F.R. Pașcani 1—0; Metrom— 
F. C. Galați 4—1.

în clasament, conduce A.S.A. 
puncte — 24 meciuri), urmată de 
Sportul studențesc (34 puncte — 25 
meciuri)-

SERIA a IJ-a

Semnele bune" ale „Cursa păcii"

Crișul — Gloria 1—0; Politehnica 
— C.F.R. Arad 2—0; C.S.M. Sibiu — 
Corvinul 0—0; Minerul Baia Mare— 
C.S.M. Reșița 2—1 ; Olimpia Saiu- 
Mare — Olimpia Oradea 1—0; Va
gonul — Gaz Metan 3—1; Minerul 
Anina — Electropulere 3—0; Meta
lurgistul Cugir — U.M.T. 3—2.

In clasament conduce Crișul 
puncte), urmată de Politehnica 
puncte).

cîștigat derbiul

V
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Finalele
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Grivița roșie") Foto : M. Andreescu

cu atît mai

pentru el, pe 
fundaș, în lo- 
Durbac, acci-

Rugbi, un joc pentru bârbatii puternici (fazâ la tușa, din derbiul Steaua

cu „Grivița • K roșie

unui nou sezon atletic
orice concurs at-Este evident că .

letic rămine întipărit in mintea celor 
„<- au participat la el — la întrece
rile propriu-zise sau ca simpli 
spectatori — prin rezultatele 
zate la diferitele probe, prin 
rea acestora. Altfel, concursul 
scrie ca un „fapt divers" în 
darul competițional... și atît.

— Ca specialist dintre ceî mai in
teresați, dv„ tovarășe antrenor fede
ral care coordonați pregătirea 
iilor naționale, cum apreciați 
prim concurs republican în aer 
al seniorilor ?

Interlocutorul nostru este 
Gh. Zimbreșteanu, prezent, ca întot
deauna in asemenea împrejurări, fie 
la locul aruncătoarelor de disc, l'ie 
la linia de sosire a curselor de aler
gări, fie la gropile de sărituri, fie 
undeva... în colțul tribunei, pentru a 
sintetiza pe loc unele impresii.

— Concursul de sîmbătă și dumi
nică al seniorilor a fost așteptat cu 
multă curiozitate ; după citeva rezul
tate bune la începutul acestui sezon, 
obținute fesă pe stadioane diferite, 
atleții și atletele de frunte s-au în- 
tilnit acum pentru prima dată Intr-o 
confruntare directă. „Capete de afiș" 
in cele două zile de concurs au fost 
numeroase ; confruntarea aruncătoa
relor de disc, spre pildă, finalele la 
cursele de sprint, cursele de 1 500 m. 
săritura in lungime etc. s-au numă
rat, ca să zic așa, printre punctele 
de mare atracție ale competiției.1

— Ca valoare, ce rezultate puteți 
menționa ?

— Mai întîi, recordurile naționale 
de la decatlon și de la 100 m plat 
masculin. Apoi, perlormanțele de la 
aruncarea discului femei, săritura in 
lungime femei. 110 m garduri.

— Noii recordmani „promiteau", 
in prealabil, asemenea rezultate 
sau au apărut pe neașteptate ?

— Drept să spun, unii se anunțau 
capabili încă de la concursurile de 
astă-toamnă sau de la cele din pri
măvara aceasta. Al, Munteanu 
(Steaua) a alergat în acest sezon de 
citeva ori 10,4 pe suta de metri în 
condiții dificile, pe piste de zgură 
inmuiate de ploaie. Bine aleargă de 
mai mult timp și Szabo Tamas (Po
litehnica Timișora). Acum, cu 10,2 
nu numai că s-a îmbunătățit recor
dul. ci am putea avea speranțe în- 
tr-o prezență românească la fina
lele marilor competiții (de ce nu și 
la „europene" ?).

— Dar despre „campionul campio
nilor", despre clujeanul Vasile Bog
dan — care acum cîteva zile, la Cluj — 
a urcat recordul de decatlon la o 
cifră de valoare internațională ?

— încerc un sentiment de emoție 
gîndindu-mă la această probă în 
care cindva am deținut și eu recor-

reali- 
valoa- 
se in- 
calen-

lotu- 
acest 
liber

prof.

dul național. (Bănuiesc că și Moina 
încearcă, acum 
săi. împliniți 
urmă, aceleași 
record la suta 
prin cele 7 773 .
relativ deconectat, fără a se fi gîn- 
dit și a se fi pregătit prea mult 
pentru doborîrea recordului, 
nunță capabil de a ajunge 
trece chiar de granița celor 
puncte.

— Confruntarea directă a 
toarelor de disc — probă la 
ultimele săptămini, recordul 
a trecut de 60 m — a 
așteptărilor ? Cum vi s-a părut for
ma celor trei discobole : campioana 
olimpică a probei. Lia Manoliu, noua 
recordmană națională. Olimpia Ca
taramă, și fosta recordamnă, Argen
tina Menis ?

— Cele trei sînt vechi rivale la 
această probă (dar prietene în rea
litate !), așa că se cunosc bine. Fap
tul că în acest sezon s-au întrecut 
pentru prima dată la același con
curs le-a stimulat mult, mai ales 
după ce recordul național a avut în 
ultimele zile o „viață" atît de zbu
ciumată. Argentina Menis, ușor acci
dentată, a confirmat, aș spune intru 
totul, forma notabilă în care se află. 
Lia Manoliu, de asemenea, rămine 
capabilă de mari performanțe (foarte 
puțin a lipsit ca sîmbătă să reu
șească 57 sau 58 de metri). Olimpia 
Cataramă, clasată a treia, a aruncat 
totuși puțin față de recordul națio
nal ce l-a stabilit cu numai două 
săptămini in urmă. Lupta intre ele 
rămine absolut deschisă și n-ar 1’i 
exclus ca la campionatele europene 
să participe toate trei. Regulamen
tul competiției • permite acest lucru, 
iar haremurile de participare — și 
cele stabilite de organizatorii C.E., 
și cele stabilite de federația noastră 
— au fost de pe acum îndeplinite.

— Sezonul este de-abia la început. 
„Semne bune" există, după cum se 
vede. Totuși, ca specialist investit 
cu atribuții de selecționer, ați putea 
să vă declarați mulțumit de stadiul 
actual de pregătire, de performan
țele realizate ale tuturor selecțio- 
nabililor ?

— Semnele bune există realmente, 
dar ținta noastră este campionatul 
european, unde nu ne putem pre
zenta in mod corespunzător numai 
cu forma dovedită acum ; antrena
mentele din perioada ce va urma 
ca și verificarea în suita 
cursuri internaționale din 
nie și iulie ne vor putea 
adevărat — pe sportivi 
antrenorii — asupra realei capacități 
competitive a atletismului româ
nesc pentru „ora europenelor"...

Ion DUMITRIU
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Victoria de ieri a 
rugbiștilor de la Stea
ua în dauna liderilor 
clasamentului, „Grivița 
roșie", în ' cel mai im
portant meci al etapei, 
poate fi considerată la 
fel de bine și surpriză, 
și pe deplin normală. 
Dar nu despre aceasta 
este cazul să discutăm 
în rîndurile de față. 
Important este că 
derbiul rugbistic de 
pe Stadionul „Ghen- 
cea“ a ocazionat un 
joc de mare atracție, 
regretul principal ră- 
minind acela că clubul 
organizator nu a fost 
de acord ca meciul să 
fie televizat (evident, 
disputîndu-se 
teren adecvat 
aceasta), ceea 
redus simțitor
rul spectatorilor (dacă 
au fost o mie), iubi
torii de rugbi din țară 
fiind evident" frustrați 
de bucuria de a se 
delecta vizionînd spor
tul preferat. Din pă
cate, despre acest lucru 
nu putem vorbi acum 
decît... la trecut, faptul 
fiind consumat.

Formații contînd pe 
aportul a numeroși 
jucători internațio
nali, Steaua și „Gri
vița roșie" au abordat

ieri partida cu multă 
ardoare și. in ciuda o- 
boselii acumulate de 
cei mai mulți dintre 
ei (componenții lotu
lui național s-au re
întors de-abia vineri in 
formațiile de club), nu 
au slăbit alura jocu
lui, fluierul final al 
arbitrului găsindu-i pe 
toți jucătorii la fel de 
„încinși" ca în toiul 
luptei. Evoluția scoru
lui a fost, de asemenea, 
prin ea însăși, pasio
nantă, dînd speranțe 
mai întîi grivițenilor 
(ca urmare a transfor
mării unei lovituri de 
pedeapsă de către Ți
buleac), apoi... părînd 
a mulțumi ambele ta
bere, (la interval de 
numai un sfert de oră. 
Giugiuc a egalat prin- 
tr-un drop-gol) și, în 
fine, pecetluind soarta 
partidei prin excelen
ta transformare a unei 
lovituri de pedeapsă 
de către „veteranul" 
formației Steaua, mij
locașul la grămadă 
Mateescu, ieri folosit 
pe un post mult mai 
greu . 
post de 
cui lui 
defeat/

Esțe 
mare meritul steliști-

lor cu cit, după ce 
luat conducerea, 
știut să iasă totdeauna 
foarte bine din strîn- 
soarea ca de chingă la 
care au fost supuși în 
ultimul sfert de oră. 
Ceva mai robuști, cu 
o mult mai mare re
zistență fizică, către 
finalul meciului, rug
biștii antrenați de bi
necunoscutul interna- 
ționar Viorel Moraru
— și conduși în teren 
de nu mai puțin apre
ciatul Radu Demian — 
s-au lansat, decisiv, cu 
întregul efectiv, pen
tru a „smulge" măcar 
un rezultat egal, ori
cum de preferat unei 
infrîngeri, fie chiar mi
nime. Nu s-ar putea 
spune că ocazia ega- 
lării nu au avut-o, dar
— cum se intîmplă a- 
desea — o mică gre- 
greșeală a produs ma
rea lor dezamăgire. 
Cu un minut sau două 
înainte de încheierea 
meciului, Țibuleac are 
balonul, dar nu pasea
ză spre dreapta, la 
cei doi coechipieri ab
solut liberi, preferind 
o acțiune individuală... 
și meciul 
scorul de 
Steaua.

campionatelor 

republicane 
universitare
• Participă 1200 de 

sportivi din toate cen
trele universitare ale 
țării

• întrecerile au loc 
la nouă ramuri 
tism, baschet, 
gimnastică 
gimnastică 
handbal, judo, 
volei

afle- 
fotbal, 

sportivă, 
modernă, 

tenis.

ia sfîrșit cu
6—3 pentru

Participanții ia competiția ci- 
clistă „Cursa păcii" au petrecut 
ieri la Zwickau, a doua și ultima 
zi de repaus, după 9 etape și 1 200 
kilometri parcurși de la 6 mai, cind 
s-a dat startul la Varșovia. Schim
bările de fruntași au fost destul de 
frecvente, dar etapele contracrono- 
metrului, această oglindă a va
lorilor, l-a adus ,ca lider pe 
polonezul ~ 
care își 
coul, întrezărind 
tisa pentru a doua oară consecu
tiv „Cursa păcii". Foarte bine s-a 
comportat și ciclistul român Tudor 
Vasile, al doilea m etapa Berlin- 
Cottbus. animator al unor evadări 
decisive, combativ și chiar neaștep
tat de bun în etapele contracrono- 
metru, care i-au îngăduit 
mențină în primele locuri 
samentului \ general.

Clasamentul individual 
nouă etape : 1. Szurkovski (Polo
nia) 27h50’43” ; 2. Starkov
(U.R.S.S.) la 58” ; 3. Czechowski
(Polonia) la 1’26” : 4. Demeie (Bel
gia) la 3’19”; 5. Tudor Vasile (Ro
mânia) la 3’24”.

Locurile ocupate de ceilalți ci
cliști români : Sofronie "(25) la 
9'06” ; Șt. Suciu (30) la 10’14” ; 
David (38) la 11’37” ; Grigore (42) 
la 13'09" ; Selejan (61) la 20'07”.

Clasamentul general pe echipe : 
1. U.R.S.S. Illh38’26” : 2. Polonia
la. 3’56” ; 3. Cehoslovacia la 7’57” ; 
4. Belgia la 13’34” ; 
15’08” ; 6. R. D. Germană 
7. România la 18’47”...

Pină la sfirșitul cursei 
de disputat cinci etape. 
683 kilometri. Astăzi, se dispută 
etapa a X-a Zwickau-Sokolov (122 
kilometri) în cursul căreia se trece 
pe teritoriul Cehoslovaciei.

această oglindă 
l-a adus , ca lider

Ryszard Szurkowski, 
apără cu brio tri- 

șansa de a cîș-

5. Italia
la 15’21

mai sînt 
insumind

DUPĂ

O duminică cu soare pe Stadionul 
tineretului impresionează pe ama
torul de sport prin multitudinea în
trecerilor și a eforturilor simultane 
ale sutelor de corpuri tinere și vîn- 
joase. Pe cîteva terenuri se încleș
tează în luptă rugbiștii. nu departe 
se înalță spre coșurile de pe panouri 
baschetbaliștii sau se intrec, des- 
pârțiți de fileu, voleibaliștii. Intr-un

UN MECI ÎNTRE STUDENTI
1

colț de spațiu verde, cîțiva iubitori 
ai fotbalului își dispută mingea, 
in timp ce zgura simte colții de la 
pantofiț unor demifondiști. „Derbiul" 
stadionului este un meci de handbal, 
care stringe în jurul lui vreo mie 
de privitori. Se intrec, două echipe 
studențești divizionare, Universitatea 
București și Politehnica Galați. în- 
tr-un fel de avanpremieră a fina-

campionatelor universitare, 
la pauză se înscrie un scor 
ă, 8—7 pentru gălățeni ! în 

' de repaos, antrenorul Eugen 
îmi explică acest scor prin 
formației aliniate de bucu- 
Orban, Kicsid, Paraschiv, 
Schuman, care din toamnă,

să se 
ale cla-

după

Zbor peste blocaiul apărăm..

..... .

le lor 
Pînă 
surpriză 
timpul 
Trofin 
prismă 
jeșteni.
Bădău,
terminindu-și studiile, vor pleca la 
alte cluburi, stau mai mult pe ban
ca rezervelor. Ei cedează locurile nu 
numai lui Voinea, Ștef și Cosma, 
deja conSacrați prin selecționări în 
loiul A. ci și lui Banciu, Roșu și 
Traian, juniori, proaspeți partici- 
panți la turneul latino-maghrebian, 
turneu cîștigat de echipa română. 
(După pauză, reintră titularii, iar 
scorul final arată altfel, 17—13 pen
tru Universitatea). Calculul antreno
rului Trofin a fost simplu : titlul 

• nu-I mai poate cuceri Universitatea, 
locul al treilea pe care se află nu-1 
mai poate pierde. Și atunci, pregă
tește o nouă formație, pentru viito
rul campionat. Dacă acest calcul mi 
se pare rațional în condițiile date, 
in schimb, lipsa de stabilitate în ca
drele de bază ale echipelor studen
țești n-are nimic logic și normal, 
nu servește întăririi campionatului 
național și handbalului nostru de 
elită. Logic era ca Universitatea, 
redutabilă in acest an, să găsească 
soluții spre a deveni și mai tare. 
Logic e ca și echipa din Galați, oraș 
cu multiple posibilități pentru sport, 
să crească. în forță de la un cam
pionat la altul.

V. M.

f

Lumea sportului studențesc 
va cunoaște de astăzi și pînă 
duminica viitoare inclusiv eve
nimentul cel mai important al 
anului — Finalele campionate
lor universitare. Finalele reu
nesc, la București, aproximativ 
1 200 de atleți din nouă ramuri, 
adică o elită sportivă studen
țească, rezultată din numeroase 
concursuri preliminarii, con
cursuri la care organizatorii es
timează că s-au înregistrat 
50 000 de participanți.

Deschiderea jocurilor univer
sitare se va petrece astăzi la 
orele 17, pe Stadionul „Repu
blicii", unde vom asista la de
filarea sportivilor participanți, 
la două demonstrații ale unor 
ansambluri de gimnastică și la 
o partidă de fotbal feminin. în
tre echipele Institutului poli
tehnic din București și I.E.F.S.

începînd de marți vor avea 
loc întrecerile propriu-zise 
după următorul program : bas
chet (18—22 mai) — pe terenu
rile Facultății de Drept; fotbal 
(18—23 mai), pe stadioanele Po
litehnica și I.M.F.; handbal 
(18—22 mai) pe Stadionul tine
retului; volei (18—23 mai), pe 
terenurile Facultății de Drept; 
gimnastică sportivă și gimnas
tică modernă (13—19 mai) . în 
Sala Floreasca ; judo 
mai) la Facultatea de . .
tenis pe terenurile politehnicii ; 
atletism (22—23 mai) pe Stadio
nul „Republicii".

Subliniem că la fotbal, bas
chet, handbal, volei vom vedea 
jucînd pe cei mai buni sportivi 
studenți, adică pe eclîipierii clu
burilor divizionare A și B, 
fapt care, fără îndoială, va asi
gura meciurilor un plus simți
tor de calitate și de spectacol.

Amploarea care se acordă 
jocurilor universitare, după o 
întrerupere cvasitotală pe par
cursul a șapte ani, in care firul 
subțire s-a menținut numai 
prin finalele atletismului, do
vedește intenția organizatorilor 
— Ministerul învățămîntului, 
U.A.S.R. și C.N.E F.S. - de 
a plasa iarăși la locul cuve
nit această competiție repre
zentativă pentru un sector im
portant al sportului românesc. 
Urăm succes finaliștilor în în
trecerile lor, invitînd, în același 
timp, suporterii sportului stu
dențesc din București să con
tribuie. prin prezența lor în 
tribune, la reușita deplină a 
campionatelor.

(19—20 
Drept;

AUTOMOBILISM : Raliul 
Pitești

PITEȘTI (corespondentul „Scîn- 
teii“, Gh. Cîrstea). Orașul nostru a 
fost pentru a doua oară gazdă a 
unei interesante confruntări auto
mobilistice, denumită „Raliul Pi
tești". Concursul, care s-a desfășu
rat pe parcursul zilelor de sîmbătă 
și duminică, a întrunit automobi- 
liști din toată țara, la categoriile 
avansați și începători.

In clasamentul general și-au în
scris numele, în ordine, pe locurile 
1 și II, următoarele echipaje (avan
sați) : Puiu Aurel și Constantin 
Pescaru (Brașov), Berbely L. și 
Heim P. (Politehnica Brașov), iar 
la începători, pe locul I s-a clasat 
echipajul pit.eștean. Georgescu C. și 
Totoiescu C.

CICLISM : ,,Cttpa orașelor"

Sîmbătă și duminică s-a dispu
tat, la București, etapa a Il-a a 
„Cupei orașelor", organizată de

DIN TOATE SPORTURILE
F.R. de Ciclism, cu participarea re
prezentativelor de seniori și ju
niori ale orașelor București, Bră
ila, Brașov, Cluj, Constanța, Plo
iești, Tg. Mureș și Timișoara. Eta
pa (care a măsurat 120 km. M. O. 
40.900), a fost cîștigată de A. Suciu 
(Brașov), iar pe echipe, (seniori si 
juniori) cupa oferită de C.M.E.F.S. 
București a fost atribuită echipei 
reprezentative a orașului Brăila. 
Iată și ordinea clasamentelor ge
nerale după două etape : indivi
dual : 1. Șt. Rusen (Brăila); 2. Al. 
Zaroschi (București); 3. A. Suciu 
(Brașov). Pc echipe : 1. Brăila; 2. 
București; 3. Ploiești.

Etapa a Il-a, la juniori, (80 km.) 
a revenit lui A. Dumitrescu (Bră
ila), care conduce și în clasamen
tul general după ambele etape, ur
mat in ordine de colegul său G. 
Hianu și de bucureșteanul N. Voi-

can. Pe echipe : 1. Brăila; 2, Bucu
rești; 3. Tg. Mureș.

Etapa a lll-a a „Cupei orașelor" 
se va disputa in orașul Ploești, în 
zilele de 24 și 25 iulie.

M. BARBULESCU

MOTOCICLISM : Iarăși, 
Agostini !

Pe circuitul de la Salzburg s-a des
fășurat prima manșă a campionatu
lui mondial de motociclism. Cu
noscutul campion italian Giacomo 
Agostini (pe o motocicletă „M. V. 
Agusta") a terminat învingător la 
clasa 350 cmc, tealizînd o medie 
orară de 171.201 km. Pe locul se
cund s-a clasat elvețianul Werner 
Pfirter pe .,Yamaha". La dasa 
250 cmc victoria a revenit italianu
lui Silvio Grassetti pe ,.MZ“, cu o 
medie orară de 167,830 km, iar la 
clasa 125 cmc, primul loc a fost o-

cupat de spaniolul Angelo Nietto 
pe „Derbi".

TENIS : Turneul de la Londra
Proba feminină din cadrul tur

neului internațional de tenis de la 
Londra a fost cîștigată de austra- 
iianca Margaret Court. Aceasta a 
învins-o în finală cu 6—3, 6—0 pe 
Francoisse Durr (Franța). La mas
culin pe primul loc s-a clasat chi
lianul Fillol care l-a întrecut cu 
7—5, 6—3 pe englezul Battrick.

ATLETISM

LA DARMSTADT (R.F. A GER
MANIEI), sportivul vest-german 
Walter Schmidt a cîștigat proba de 
aruncarea ciocanului cu performan
ța de 70,77 m. Pe locul doi s-a cla- i

sat compatriotul-său Edwin 
cu 70,34 m.

PROBA MASCULINA de 
carea greutății, din 
cursului internațional 
de la Philadelphia, a 
ricanului Monari cu 
19.86 m.

Kleia

arun- 
con-cadrul

de atletism 
revenit ame- 
rezultatul de

LA TALLIN, tînărul Velo Kuus- 
cemiae a aruncat discul la 62,10 m 
(cea mai bună performanță unio
nală a sezonului). Recordul Unio
nal este de 62.72 m și aparține lui 
Liakov.

LA KIEV, sportivul sovietic Via- 
ceslav Goks (în vîrstă de 18 ani) a 
cîștigat proba de săritură în înăl
țime cu performanța de 2,15 m. 
Cunoscutul sprinter Valeri Borzov, 
campion european, a fost crono
metrat în prima sa cursă de 200 m. 
din acest sezon cu timpul de 
20” 9/10. El a realizat astfel bare
mul pentru participarea la Jocurile 
Olimpice de la Miinchea.
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viața internațională
ORIENTUL 
APROPIAT
Declarația Federației Mun
cii din R.A.U. de sprijin 
pentru președintele Sadat

CAIRO 16 (Agerpres). — Biroul 
Executiv al Federației Muncii din 
Republica Arabă Unită, întrunit sub 
conducerea lui Abdel Latif Bolteya, 
ministrul muncii și președintele fede
rației, a adoptat o declarație în care 
se exprimă, în numele mișcării sin
dicale egiptene, sprijin pentru preșe
dintele Anwar Sadat și măsurile 
luate de el în vederea menținerii 
unității naționale. ★

Ministrul afacerilor externe al Al
geriei, Abdelaziz Bouteflika, a sosit 
într-o vizită oficială, sîmbătă seara, 
la Cairo, Abdelaziz Bouteflika a de
clarat la sosire că este purtătorul u- 
nui mesaj din partea președintelui 
Algeriei, Houari Boumediene, către 
președintele R.A.U., Anwar Sadat.

După ce a subliniat relațiile strînse 
care există între Algeria și R.A.U., 
ministrul de externe algerian a de
clarat că președintele Boumediene 
l-a însărcinat cu o misiune de infor
mare asupra ultimelor evenimente 
care au avut loc in Republica Arabă 
Unită. ★

DAMASC. — în capitala siriană s-a 
anunțat oficial că Hafez Assad, pre
ședintele republicii, a fost ales în 
funcția de secretar al conducerii re
gionale a Partidului Socialist al Re
nașterii Arabe (BAAS).

In legătură cu situația din 
Iordania

CAIRO. — Yasser Arafat, liderul 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei, a sosit la Cairo, venind de 
la Damasc. El a declarat că în nordul 
Iordaniei continuă incidentele între 
forțele palestinene și trupele guver
nului de la Amman.★

AMMAN. — Primul ministru al 
Iordaniei, Wasfi Tall, l-a primit 
sîmbătă pe Richard Evans, șeful de
partamentului pentru Orientul Apro
piat din Ministerul britanic al Afa
cerilor Externe — anunță agenția 
M.E.N. în cursul întrevederii a fost 
discutată evoluția crizei din această 
regiune.

Aspect de la una din demonstrațiile organizate la Paris de muncitorii din 
industria metalurgica în sprijinul satisfacerii revendicărilor lor economice, 
cu prilejul „Zilei naționale de acțiune" desfășurate vineri în industria meta

lurgică pe întreg teritoriul Franței
(Telefoto A.P.-Agerpres)

APEI ADRESAT DE P. C. ITALIAN CĂTRE 
PATURILE LARGI AIE POPULAȚIEI TĂRII

ROMA 16 — Corespondentul Ager
pres, N. Puicea, transmite : Dumi
nică ziarul „l’Unită" a publicat ape
lul adresat de către direcțiunea Par
tidului Comunist Italian populației 
Italiei, muncitorilor și țăranilor, ti
neretului și intelectualilor, în care se 
atrage atenția asupra tentativei for
țelor de dreapta de a răspunde pu
ternicei înaintări a mișcării populare, 
primelor cuceriri smulse pe calea re
formelor, dezvoltării unității sindi
cale, deschiderii unei perspective de 
schimbări democratice și progresiste 
în situația italiană. Scopul acestei 
tentative este de a goli de conținut 
și de a anula cuceririle realizate 
pînă acum, de a schimba tendința de 
reînnoire a vieții sociale și politice. 
Atacul marelui patronat, continuă a- 
pelul, al speculatorilor, al marilor 
proprietari agrari, al dreptei poate fi 
respins, linia de dreapta a democra
ției creștine poate fi înfrîntă. Calea 
este una singură, aceea a reformelor

BULGARIA

» i

care să răspundă revendicărilor mun
citorești și să fie insoțite de modi
ficări in structura statului, in așa fel 
incit să se dezvolte intreaga viată 
democratică, precum și a unității tu
turor forțelor de stingă, democratice 
și populare — comuniști, socialiști 
de unitate proletară, socialiști, cato
lici democrați, realizind un program 
și obiective comune de acțiune, Pro
blema esențială este aceea de a întări 
instrumentul politic cel mai impor
tant și mai sigur al unității popu
lare, democratice, antifasciste, care 
este Partidul Comunist Italian, dato
rită forței sale organizate, unității 
sale interne, politicii sale unitare. 
Înaintarea comuniștilor este garanția 
și stimulentul pentru forțele unitare 
existente in toate partidele democra
tice.

Pe această cale, se spune în înche
ierea apelului, hotărîtoare este și 
arma votului. Un cetățean din patru 
va fi chemat la 13 iunie la urne. 
Rezultatul urnelor trebuie’ să consti
tuie un nou imbold pentru reînnoi
rea profundă a întregii vieți locale 
și pentru a da o clară orientare de 
stînga întregii țări.

Referendum popular pentru votarea 
noii Constituții

SOFIA 16 — Corespondentul Ager
pres, C. Amariței, transmite : Dumi
nică dimineața, la ora 7,00, ora lo
cală, a început în Întreaga Bulgarie 
referendumul popular pentru votarea 
noii Constituții.

După numai eîteva ore de la în
ceperea referendumului, la Comisia 
centrală au sosit informații din care 
rezulta că în multe sate și localități 
votarea s-a încheiat.

OLANDA

Tentativă de formare 
a unui nou guvern

Atacuri ale forțelor 
patriotice din Cambodgia

PNOM PENH 16 (Agerpres) — 
Agențiile de presă relatează că, în 
cursul zilei de sîmbătă, s-au desfă
șurat lupte violente în provincia 
Oddar Mean Chey, din nord-vestul 
Cambodgiei. Forțele populare de re
zistență cambodgiene au declanșat 
atacuri împotriva trupelor regimului 
de la Pnom Penh trimise în această 
zonă într-o așa-zisă „operațiune de 
curățire". Forțele patriotice au pro
vocat trupelor regimului Lon Nol- 
Sirik Matak pierderi serioase. De

asemenea, forțele patriotice cam
bodgiene au bombardat poziții întă
rite ale trupelor regimului de la 
Pnom Penh, situate în regiunea 
„frontului de nord", în apropierea 
centrului administrativ al provinciei 
Kompong Cha, precum și în zona 
denumită „Ciocul de papagal". In 
același timp, forțele patriotice au 
acționat în regiunea șoselei nr. 4, 
luptele avînd loc la numai 25 de ki
lometri sud-vest de Pnom Penh.

HAGA 16 (Agerpres). — Regina 
Juliana a Olandei a desemnat pe 
profesorul P. Steenkamp, senator, 
aparținînd grupului parlamentar al 
Partidului catolic, partid membru 
al fostei coaliții guvernamentale, 
să exploreze posibilitățile formării 
unui guvern de coaliție. După cum 
s-a mai anunțat, la prima convo
care, la 12 mai, a celor 150 de de- 
putați ai camerei inferioare a Par
lamentului olandez, care au întrunit 
majoritatea sufragiilor în urma ale
gerilor de la 28 aprilie, nu s-a reu
șit realizarea unei majorități în ce 
privește desemnarea unei persona
lități însărcinate cu formarea noului 
guvern. Se știe că, în urma alegeri
lor de la slîrșitul lunii trecute, fos
tul guvern de coaliție al premieru
lui Piet de Jong nu a obținut decît 
74 de mandate, față de 83, cite avu
sese în vechea legislatură.

S. U. A. MANIFESTĂRI TIMPURII
ALE CAMPANIEI ELECTORALE

Deși mai sînt încă 18 luni pînă la 
alegerile prezidențiale și 16 luni pînă 
la întrunirea convențiilor celor două 
partide — republican și democrat 
— în vederea desemnării candidați- 
lor la alegerile prezidențiale din no
iembrie 1972, democrații, rupînd tra-“ 
diția, au demarat cu putere în ceea 
ce aci se consideră a fi cea mai tim
purie campanie electorală din istoria 
Statelor Unite. „Nu ne putem per
mite să lăsăm anul 1971 să treacă pe 
lingă noi și să ne apucăm de treabă 
abia în 1972. Așadar, in ce ne pri
vește, campania electorală pentru 
cucerirea Casei Albe a început la 
1 ianuarie 1971“ — declara recent 
Lawrence O’Brien, președintele co
mitetului național al partidului de
mocrat.

Ziarele și celelalte mijloace de in
formare în masă s-au adaptat în- 
tr-atît acestei situații incit este greu 
să-ți imaginezi că alegerile sînt la o 
depărtare de un an și jumătate.

Deși pînă în prezent numai sena
torul George McGovern a anunțat 
în mod oficial că a intrat în cursa 
pentru obținerea candidaturii parti
dului său pentru alegerile preziden
țiale, lista celorlalți pretendenți 
este cunoscută, ea incluzînd pe sena
torii Edmund Muskie, Hubert Hum
phrey, Harold Hughes, Birch Bayh și 
Henry Jackson. Oficialități ale de
mocraților susțin că nici Edward 
Kennedy și nici primarul New York- 
ului, John Lindsay (deși acesta 
din urmă a avut, pînă nu de mult, 
afiliații republicane) nu trebuie ex
cluși de pe această listă. Faptul că 
numai unul din cei opt eventuali 
candidați și-a anunțat deschis inten
ția <se datorează unor calcule de tac
tică electorală, fiecare din ei aș- 
teptind momentul politic cel mai 
oportun. Toți au început insă să-și 
organizeze „trusturi ale crederulili" 
in vederea campaniei electorale. Se

pare că în această privință întîieta- 
tea o deține senatorul Muskie, care 
a reușit să grupeze în jurul său per
sonalități politice de prim rang ca 
Averell Harriman, Clark Clifford și 
Cyrus Vance, plus numeroși profe
sori universitari, foști oonsilieri ai 
defunctului președinte Kennedy, 
foste oficialități guvernamentale etc.

Declanșarea campaniei electorale 
de către democrați într-o fază atît 
de timpurie se explică prin acu-

CORESPONDENȚA 
DIN WASHINGTON 

DE LA C. ALEXANDROAIE

mularea a numeroase elemente de 
nemulțumire față de evoluția eco
nomică și, mai ales, față de politica 
externă a administrației republicane, 
elemente din care democrații urmă
resc să obțină capital politic. Conti
nuarea războiului din Indochina și 
intensificarea opoziției poporului 
american față de acest război, difi
cultățile cauzate de inflație, crește
rea costului vieții și sporirea numă
rului șomerilor, încetinirea ritmului 
integrării rasiale, escaladarea crimi
nalității — sînt tot atîtea motive 
pentru care conducerea partidului 
democrat a luat hotărîrea intrării 
acum în cursa pentru președinție. Un 
alt motiv este faptul că partidul se 
resimte incă de pe urma gravelor di
sensiuni interne din timpul prece
dentei campanii electorale preziden
țiale. iar principalii săi strategi a- 
preciază că situația politică actuală 
furnizează o posibilitate neașteptată 
de realizare a unei adeziuni largi în 
jurul unei platforme comune.

„NEWSWEEK" prezintă astfel pozi
ția celor opt : „Vietnam 7 Ultimul 
militar american să părăsească In
dochina pînă la sfîrșitul anului cu
rent. N.A.T.O. 7 Să fie redus efec
tivul trupelor S.U.A. afectate acestui 
bloc. Orientul Apropiat ? Presiuni 
asupra Israelului pentru a accepta 
un compromis. A.B.M. (sistemul 
antirachetă) 7 împotrivă. Avionul 
supersonic de pasageri 7 împotrivă. 
Poluare 7 Să se aloce fonduri mai 
mari pentru protejarea mediului 
uman. Orașele 7 Să fie mai substan
țial sprijinite din punct de vedere 
financiar. Apărarea 7 Să se cheltu
iască mai puțin. SALT (negocierile 
sovieto-americane privind limitarea 
înarmărilor strategice) 7 Să se de
pună eforturi mai substanțiale pen
tru a se ajunge la un acord comun".

Pozițiile citate mai sus au fost sta
bilite de democrați în luna februarie, 
în cadrul unei întruniri a vîrfurilor 
partidului, la care s-a făcut apel la 
unitate, amintindu-se prețul greu al 
sciziunii plătit în 1968. Cu prilejul 
reuniunii amintite s-a ajuns la un 
consens ca pretendenții la can
didatură să nu-șl axeze bătălia elec
torală pe evidențierea lipsurilor din 
platformele lor, ci exclusiv pe criti
carea politicii administrației republi
cane. Cu alte cuvinte, divergențele 
dintre fracțiunile partidului nu au 
fost lichidate, ci au fost lăsate deo
parte, în scopul realizării unei uni
tăți de acțiune în lupta electorală 
cu republicanii.

Unii observatori politici consideră 
că pentru a evita măcinarea tor
țelor partidului in lupte intestine, 
conducerea partidului democrat va 
desemna un candidat înainte de ale
gerile preliminare, fapt care ar su
prima „sita* preliminariilor" și ar 
majora șansele electorale ale demo
craților.

„Chile dorește să întrețină 
relații strînse 

cu statele socialiste"
• Declarațiile ministrului de externe, Clodomiro Al
meyda, înaintea vizitei pe care o va întreprinde în unele 

țâri socialiste, între care și România
SANTIAGO DE CHILE. — Co

respondentul Agerpres, E. Pop, 
transmite : Vizita pe care ministrul 
de externe chilian, Clodomiro Al- 
meyda, o va întreprinde zilele aces
tea într-o serie de state socialiste, 
între care și România, este aprecia
tă la Santiago de Chile ca avînd o 
importantă deosebită. Referindu-se 
la scopurile vizitei, ministrul de ex
terne chilian a declarat, în cadrul 
unei conferințe de presă, că „prin 
aceasta se urmărește întărirea legă
turilor cu țări prietene care repre
zintă un sector important, hotărîtor 
pentru umanitate". Guvernul chi
lian, a declarat Almeyda, dorește să 
întrețină relații strînse cu statele 
socialiste la toate nivelurile. Date 
fiind recentele contacte, există mul
te posibilități încă nefolosite, pe 
care trebuie să le explorăm și să 
le utilizăm, a spus Almeyda.

Vizita mea va avea atît un aspect 
politic, cît și unul economic. Pe plan 
politic, a subliniat el, vrem să de
monstrăm dorința noastră de a 
stabili relații cu aceste țări, care au 
exprimat, de la preluarea puterii de

către guvernul de unitate popu
lară, sentimentele lor de înțelegere 
pentru eforturile noastre în direc
ția transformărilor sociale pe care 
Chile este pe cale să le promoveze. 
In același timp, a menționat Al
meyda, Chile dorește dezvoltarea 
schimburilor comerciale cu țările 
socialiste europene și stabilirea de 
legături reciproce în domeniile teh
nologic și cultural. Țările socialiste 
au atins un grad înalt de dezvoltare 
industrială și Chile poate beneficia 
de acest lucru, contribuind la rîndul 
său cu produse agricole și materii 
prime.

înaintea plecării din Santiago de 
Chile. Clodomiro Almeyda a făcut 
eîteva declarații corespondentului A- 
gerpres, transmițînd poporului român 
sentimente de prietenie și stimă din 
partea poporului chilian. Prin aceas
tă vizită, a spus el, guvernul chi
lian dorește să exprime nu numai 
bunele relații existente, ci, totodată, 
să inaugureze o perioadă nouă In 
legăturile de colaborare și cooperare 
cu România.

OAMENI Al MĂRII
Oslo are multe con

strucții noi, din beton 
și sticlă, după ultimele 
tipare ale arhitecturii 
moderne. Centrul ora
șului a păstrat insă 
înfățișarea unor, vre
muri trecute : străzi 
înguste, clădiri vechi 
cu numeroase spații 
comerciale in care te 
izbesc, prin contrast, 
mărfurile epocii noas
tre, după gustul consu
matorului modern. 
Lipsa zgomotului, a 
forfotei caracteristice 
marilor metropole te 
impresionează plăcut.

Norvegienii se mîn- 
drese cu trecutul lor și 
de aceea nu omit nici
odată să recomande 
vizitatorilor să con
temple corăbiile vikin
gilor din muzeul ame
najat in inima pe
ninsulei Bydoy. Au 
peste o mie de ani și 
sînt scoase din gorga
nele vikingilor care au 
trăit in fiordul Oslo. 
Acum par niște lebede 
carbonizate, dar spe
cialiștii le consideră o 
minune a construcției 
navale pentru acea 
epocă. In imediata a- 
propiere, o construcție 
ce seamănă cu un 
vechi șantier naval. 
Este ultimul loc de po
pas al celebrului 
„Fram", pe care a na
vigat Fridtjof Nansen 
spre Arctica și Roald 
Amundsen spre coas
tele Antarctidei. Și, in 
fine, nu departe, o clă
dire de piatră ce adă
postește pluta „Kon- 
Tiki", cu care in 1947 
Thor Heyerdahl și te
merarii săi tovarăși de 
călătorie au traversat

Pacificul. In fond, este 
un lanț neîntrerupt ale 
cărui verigi oferă ima
ginea continuității unul 
popor a cărui existent 
ță, istorie și cultură 
sînt strins împletite cu 
marea.

Clima aspră, solul 
muntos și acoperit a- 
proape in întregime cu 
piatră i-au îndreptat 
pe locuitorii acestor 
ținuturi spre nesfirși- 
tul apelor, unde au 
găsit o sursă sigură de 
hrană. Vechii locuitori 
ai acestor meleaguri 
erau cunoscuți ca na
vigatori iscusiți, pes-

însemnări
de călătorie 

din Norvegia 

cari încercați și vlnă- 
tori de balene plini de 
curaj. Astăzi, Norve
gia ocupă locul trei in 
lume in ceea ce pri
vește tonajul flotei co
merciale și realizează 
o importantă produc
ție de conserve de peș
te, pe care o exportă 
in numeroase țări.

Apa, cu care norve
gianul trăiește in 
strînsă simbioză, ti a- 
jută acum acestuia și 
intr-un alt fel. Cele 
mai spectaculoase în
făptuiri ale Norvegiei 
contemporane sînt a- 
celea din domeniul e- 
nergeticii. In prezent, 
se înregistrează aci.

datorită numeroaselor 
căderi de apă, cea mai 
mare producție de e- 

. nergie electrică pe cap 
de locuitor din lume, 
fapt ce a facilitat dez
voltarea unor ramuri 
„de vîrf" ale econo
miei, cum sint elec
trochimie și electro- 
metalurgia. La Notd- 
den, in sudul țării, se 
află prima uzină care 
— cu ajutorul energiei 
electrice — a utilizat 
aerul ca materie pri
mă pentru fabricarea 
de îngrășăminte. Cel 
mai important produs 
al uzinei este nitratul 
de calcar, dar alături 
de el se obțin și alte 
produse, intre care 
apa grea folosită la 
reactorii atomici.

Este cunoscut intere
sul unor cercuri poli
tice și de afaceri 
pentru extinderea con
tactelor internațio
nale, pentru o co
laborare cit mai lar
gă cu celelalte sta
te europene, indife
rent de orînduirea lor 
socială. Numeroși nor
vegieni s-au referit cu 
aprobare și stimă la 
politica dinamică, rea
listă, promovată de 
România pe arena in
ternațională. Sint ex
presii ale unor senti
mente de sinceră prie
tenie pe care poporul 
norvegian le nutrește 
față de poporul ro
mân, ale interesului 
sporit pentru dezvolta
rea legăturilor pe 
multiple planuri cu 
țara noastră.

Gh. CERCELESCU

Tîrgul de primăvară de la Canton 
și-a închis porțile

PEKIN 16. — Corespondentul 
Agerpres, I. Gălățeanu, trans
mite : Tîrgul de primăvară de 
bunuri pentru export de la 
Canton și-a închis porțile. Timp 
de o lună el a fost vizitat de 
peste 16 000 de persoane din 
peste 90 de țări ale lumii; se 
apreciază că acesta este cel 
mai mare număr de vizitatori 
înregistrat pînă în prezent de 
la prima sa ediție din 1957. In
tre numeroasele delegații care

au fost oaspete ale tîrgului de la 
Canton s-au aflat și cele ale u- 
nor specialiști români in dome
niul economic sau tehnic.

In ultima zi a tîrgului a fost 
oferită o recepție la care au 
participat peste 3 000 de per
soane. Cuvîntul de încheiere a 
fost rostit de Cen Iu, directorul 
tîrgului și vicepreședinte al Co
mitetului revoluționar al pro
vinciei Guandun.
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agențiile de presă

transmit:
Trebuie să acționăm în 

direcția recunoașterii lo
cului R. P. Chineze la 
O.N.U., a declarat senatorul ame- 
rioan Edmund Muskie, adresîndu-se 
ziariștilor, după întrevederea pe 
care a avut-o cu secretarul general 
U Thant. Senatorul a arătat că „este 
necesar ca Washingtonul să declare 
acum că Pekinul trebuie să fie repre
zentat în Organizația Națiunilor 
Unite".

Incidente în Irlanda de 
nOrd. Sîmbătă seara, în centrul 
orașului Belfast din Irlanda de nord, 
au avut loc noi incidente în cursul 
cărora o persoană a fost ucisă, iar 
alte patru, dintre care doi militari — 
rănite. Autoritățile au luat măsuri 
urgente pentru restabilirea ordinii, 
întregul cartier a fost înconjurat de 
armată.

0 delegație poloneză 
condusă de Edward Zawada, minis
trul industriei chimice, a sosit în 
S.U.A. — anunță agenția P.A.P. Mi
nistrul polonez a fost primit de se
cretarul de stat pentru afaceri in
terne, Rogers Morton, după care, de
legația a purtat tratative cu un grup 
de experți americani în problemele 
folosirii cărbunelui.

In favoarea restabilirii 
de relații normale între Sta
tele Unite și Cuba s a p|ronun- 
țat senatorul Harold Huse, considerat 
de unele cercuri politice americane 
drept unul dintre potențialii candi
dați la funcția de președinte al 
S.U.A., la o reuniune a Partidului 
democrat din Anoka (Minnesota' 
Primul pas pe această oale, a siiL 
niat senatorul american, trebuie . 
fie ridicarea embargoului asupra co
merțului cu această țară.

Emisarul britanic WiMiam 
Luce, reprezentant al Ministerului 
Afacerilor Externe al Angliei, care 
efectuează o serie de vizite în emi
ratele Golfului Persic, a sosit sim- 
bătă la Doha, venind din Bahrein. El 
discută cu conducătorii emiratelor 
probleme privind „proiectata federa
ție din Golful Persic în lumina vi
itoarei retrageri a trupelor britanice".

Ministrul italian al co
merțului exterior, Mario Za- 
gari, a anunțat, într-un interviu pu
blicat la 16 mai de ziarul „Avânți", 
organul Partidului Socialist Italian, 
apropiata pleoare a unei misiuni co
merciale italiene în R. P. Chineză 
Sînt sigur, a declarat el, că această 
vizită va avea un efect pozitiv asu
pra dezvoltării relațiilor bilaterale.

Turcia. Ultimele bilanțuri oficiale ale 
Burdur, situată în sud-vestul Anatoliei 
50 de victime și că 1 550 de clădiri din

leismelor înregistrate în regiunea 
; precizează că au fost înregistrate 

, ------ r- — • —- — v—... m.i. zonele afectate de sinistru au fost
distruse sau au devenit nelocuibile. Lucrările de înlăturare a dărîmături- 

lor continuă
(Telefoto A.P.-Agerpres)

„Războiul undelor11
„S.O.S.“ ! S.O.S. ! A- 

vent nevoie de ajutor. 
Focul se întinde la 
bord..." Semnalul a fost 
emis, in largul coaste- 
lor olandeze, în noap- 
tea de sîmbătă spre 
duminică, de stația de 
radio-pirat „North Sea 
International", instalată 
la bordul navei „Mebo- 

De pe un vas cu 
motor, necunoscut, care 
s-a apropiat pe neob
servate, mascat de 
ceață și întuneric, a fost 
lansată o bombă incen
diară printr-un hublou 
deschis in sala mașini
lor de pe nava „Mebo- 
2“. Flăcările s-au extins 
cu repeziciune, punind 
in pericol viața celor 
de pe vas. Autoritățile 
olandeze au mobilizat 
de urgență echipele de 
salvare. In urma opt 
rațiunilor,/ evacuarea 
navei incendiate s-a 
realizat la timp.

Episodul dramatic re
latat mai sus marchea
ză, se pare — după cum 
relevă agențiile de pre
să internaționale _  o
nouă fază din războiul 
dintre stațiile de radio- 
pirat, instalate in zona 
maritimă nord-eurc- 
peană. Postul de radio 
North Sea International 
aparținea unor han- 
cheri din Zurich, Erwin 
Meister și Edwin Bol- 
lier. La 25 martie a. c., 
la Haga a avut loc un 
proces, în care postul 
de pe „Mebo-2" era 
acuzat de proprietarii 
unei stații concurente 
„Veronika" — frații 
Jaap și Bul Verwy din 
Olanda — că nu res
pectă termenii unei în
țelegeri de incetare a 
unor emisiuni, încheia
tă anterior, pe baza 
unei substanțiale com
pensații financiare. Tri
bunalul a clasat aface

rea ca simplu conflict 
de drept privat.

Astfel, cele două pos
turi de radio-pirat și-cu 
continuat „duelul - .» 
eter". Cele două pos
turi rivale emiteau pro
grame de muzică ușoa
ră, anunțuri publicita
re, precum și scurte 
buletine de informații 
pe teritoriul Olandei, 
Belgiei și Germaniei 
federale.

Recent, o a treia sta
ție de radio-pirat și-a 
făcut apariția in preaj
ma primelor două : 
„Radio Capitol", aparți
nînd unui grup finan
ciar britanic. In această 
situație; conflictul în 
eter s-a încins, culmi- 
nind cu explozia de pe 
„Mebo-2“. Ancheta care 
a fost ordonată acum 
va încerca cu dificul
tate să detecteze agre
sorul in acest triplu 
„război al undelor"...

DE PRETUTINDENI • DE PRETUTINDENI

PEȘTERĂ DIN ONYX
Geologii uzbeci au descoperit 

in apropiere de Tașkent o peș
teră în suprafață de 800 mp, cu 
înălțimea de 23 metri, acoperită 
cu un strat de 50 cm de onyx 
— piatră semiprețioasă. Potrivit 
estimărilor specialiștilor, canti
tatea de onyx care se află pe 
planșeu și pereți va fi suficientă 
pentru acoperirea cu plăci a in
teriorului viitoarei linii de me
tro din Tașkent.

MÎNUIREA CALCULA
TOARELOR ELECTRO

NICE - DISCIPLINĂ 
OBLIGATORIE

Incepind cu luna aprilie 1973 
in școlile superioare din Japonia 
se va introduce ca disciplină o- 
bligatorie minuirea calculatoare
lor electronice și prelucrarea da

telor. In prezent, 14 facultăți din 
Japonia au introdus deja această 
disciplină, iar la Tokio funcțio
nează citeva școli speciale pen
tru pregătirea cadrelor de ope- 
ratori-computere.

TRANSPORTUL 
IN CABINE-TAXI

Cabină-taxi este un mijloc de 
locomoție existent deocamdată 
doar pe planșetele proiectanți- 
lor. In practică, pe o rețea 
suspendată vor circula mici ca
bine cu cite 3 locuri. Călătorului 
i se pune la dispoziție harta tra
seului întregii rețele de trans
port. Pentru a direcționa cabina, 
el trebuie să perforeze cu ajuto
rul unui dispozitiv automat o 
cartelă care declanșează! ghida
jul automat spre destinația do
rită. Cabina demarează, pro
pulsată electric, și este teleco
mandată de un ordinator cen

tral ce dirijează intrarea ei in 
fluxul circulației suspendate.

Noua cale ferată poate fi fi
xată la diferite niveluri șl poate 
chiar traversa clădiri mari — 
magazine, instituții publice, fir
me — unde se pot instala stații 
speciale. Primul oraș care va 
beneficia de această invenție va 
fi Munchentll (R.F.G.).

0 NOUĂ DOVADĂ 
ÎN FAVOAREA TEORIEI 

DESPRE DERIVA 
CONTINENTELOR

tn ghețarul McGregor din 
Antarctica s-a descoperit schele
tul unei reptile care are dinții și 
maxilarele asemănătoare cu ale 
dinilor. Scheletul, găsit de Ja
mes Collinson, membru al unei 
expediții paleontologice ameri
cane, are o lungime de 25 de cen
timetri. Descoperirea are o im

portanță deosebită pentru ști
ință, avind in vedere mai ales 
faptul că animale asemănătoare 
au fost găsite in India și Africa 
de Sud. Ea ar putea constitui 
incă o dovadă in sprijinul teo
riei despre deriva continentelor.

VIRTUOZITATE 
ÎN DACTILOGRAFIE

In localitatea balneară polone- ț
ză Zakopane a avut loc un ț
concurs de dactilograf ie, cu par- ț
ticiparea unor concurenți din r
Austria, Bulgaria, Cehoslova- >
da. R.Ff a Germaniei, Polonia i
și Ungaria. J

Cel mai „virtuos" specialist In ț 
dactilografiere s-a dovedit a fi l
un bărbat, austriacul Franz >
Sager, care la proba de viteză ț
a realizat performanța de 593 de !
semne pe minut, scriind la o >
mașină electrică de cel mai |
nou tip. ț
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