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ta Porțile de Fier

UTILAJE DIN IMPORT
EXPLOATATE

SUB PARAMETRII
PENTRU CARE

AU FOST PLĂTITE
Ce e de făcut?

Tn halele de producție ale oricărei 
întreprinderi Industriale, pe cele 
mai multe mașini și utilaje vedem 
înscrise „mărcile" și denumirile dife
ritelor fabrici și uzine producătoare 
din țară. Fapt este că utilajele și 
instalațiile de fabricație românească 
ocupă o pondere din ce în ce mai 
importantă în volumul total de mij
loace fixe de care dispun unitățile 
economice — noi, dezvoltate sau 
reutilate. Și, ceea ce este important, 
această pondere va crește și mai 
mult in actualul cincinal, datorită 
puternicei dezvoltări prioritare pe care 
o va cunoaște industria noastră con
structoare de mașini și sarcinilor 
mari care îi revin în dotarea tehnică 
a economiei naționale.

Dar alături de utilajele fabricate 
tn țară, în întreprinderile industriale 
se află o serie de mașini și instalații 
achiziționate din import. Ca și în ca
zul celor fabricate în țară, datoria 
fiecărui colectiv este să asigure con
diții ca, în cel mai scurt timp de la 
punerea lor în funcțiune, toate aceste 
mijloace tehnice importate să pro
ducă la nivelul parametrilor funcțio
nali p-revăzuți și să fie folosite com
plet, intensiv și extensiv. Numai în 
acest fel se poate justifica cheltuirea 
fondurilor valutare pentru importu
rile respective. Cu cît sînt atinși mai 
repede acești parametri, cu atît se 
asigură recuperarea mai rapidă a 
fondurilor investite, realizarea pro
ducției programate. Realitatea de
monstrează că în cele mai multe 
unități și secții dotate și cu utilaje și 
instalații achiziționate din import, 
colectivele de lucrători au reușit 
printr-o muncă stăruitoare, prin în
sușirea temeinică a tehnologiilor de 
fabricație, prin întreținerea și ex
ploatarea rațională a acestor mijloa
ce de producție să treacă cu succes 
acest examen de maturizare e- 
conomică.

In unele întreprinderi. însă, la a- 
i urnite utilaje și instalații achizițio
nate din import nu s-au obținut încă 
rezultatele scontate. Bunăoară. în 
ultimii trei ani, în scopul creș
terii producției de tuburi fluores
cente, la Uzina de cinescoape din Ca
pitală s-au făcut investiții de cîteva 
zeci de milioane lei. O parte din 
această sumă s-a cheltuit pentru a se 
importa o nouă linie tehnologică. Azi.

după doi ani de cînd această linie de 
producție a fost pusă în funcțiune ; 
la ce parametri de funcționare a a- 
juns ?

— Noua linie tehnologică realizează 
în fiecare oră o producție de tuburi 
fluorescente cu circa 30 la sută mai 
mică decît cea proiectată. Este totuși 
o situație... îmbunătățită, 
anul trecut lucrurile au stat și _mai 
rău — ne-a răspuns tov. 
țian Colda, inginerul-șef

Alt caz. Capacitatea de 
de țevi sudate pentru irigații a Uzi
nei de prelucrare a aluminiului de 
la Slatina, unitate care, de asemenea, 
dispune de unele instalații im
portate. a intrat în funcțiune la sfîr
șitul anului trecut. In primul trimes
tru a.c., aici trebuiau să se realizeze 
900 tone de țevi sudate. Dar după ce 
s-au fabricat 13,9 tone de țevi, pro
ducția a fost sistată, deoarece în 
funcționarea instalațiilor au apărut 
o serie de defecțiuni.

Fără îndoială, justificări există și 
la Uzina de cinescoape și la Uzina 
de prelucrare a aluminiului. Insă în
trebarea este aceasta : de explicații 
avem nevoie sau de produsele pentru 
fabricarea cărora s-au făcut impor
turile instalațiilor amintite ? Pentru 
a obține valuta necesară, specialiștii 
de la cele două uzine, de la minis
terul de resort au întocmit materia
le ample prin care susțineau necesi
tatea importurilor și demonstrau prin 
calcul ce rezultate va obține imediat 
economia după ce instalațiile vor in
tra în funcțiune. Acest „imediat" a 
trecut însă, iar efectele cheltuirii 
unor însemnate fonduri valutare sînt 
deocamdată minime. Este inadmisibil 
să se treacă, mai departe. în 
contul statului, al economiei na
ționale, pierderile provocate de su
perficialitate și lipsă de răspundere 
în muncă. (Cum altfel poate fi cali
ficată importarea unor utilaje, cînd 
specialiștii în cauză, inainte de sem
narea contractului, se orientează 
după cîteva date și prospecte sumare 
prezentate de furnizor, așa cum s-a 
întîmplat cu linia tehnologică pen
tru fabricarea tuburilor fluorescente?)

Problema necesită o rezolvare ur-

pentru că
Gra- 

al uzinei, 
producție

Dan MATEESCU

(Continuare in pag. a IlI-a)

Ecoul chemării Consiliului National
al Frontului Unității

producătoare de materiale de con
strucții au ajuns la concluzia că pot 
să realizeze suplimentar in acest an 
o producție-marfă in valoare de 5 
milioane lei, cu 2 milioane lei mai 
mult decit se angajaseră inițial, dind 
astfel peste plan 4.5 milioane bucăți 
cărămizi, blocuri ceramice și blocuri 
de zidărie ușoară. La rîndul lor, co
lectivele de muncă din întreprinderile 
industriei locale timișene și-au su
plimentat angajamentele inițiale cu 
10 milioane lei la producția globală, 
22 milioane lei la producția-marfă 
vindută și încasată, cu 5 milioane lei 
la beneficii și cu 5 milioane lei la 
economii prin reducerea prețului de 
cost.

JUDEȚUL TIMIȘ
Cu înaltă responsabilitate civică 

conștiință patriotică, oamenii muncii 
— români, germani, maghiari, sirbi 
și de alte naționalități — din unită
țile județului Timiș analizează posi
bilitățile existente la fiecare loc de 
muncă, în fiecare secție și întreprin
dere, pentru valorificarea mai efi
cientă a resurselor interne, materiale 
și umane, în vederea depășirii sar
cinilor de plan pe 1971 și a angaja
mentelor inițiale luate în întrecerea 
socialistă. Inginerul Savu Comloșan, 
directorul uzinei constructoare de 
mașini agricole „Tehnometal" din Ti
mișoara, ne-a spus : „Hărnicia si 
priceperea muncitorilor, tehnicienilor 
și inginerilor noștri s-au concretizat 
în perioada scurtă de la începutul 
anului, într-o producție suplimentară 
de peste 3 milioane lei. Analizînd 
însă rezervele de care dispunem, in' 
ce privește utilizarea mai deplină a 
mașinilor și instalațiilor, a timpului 
de lucru, printr-o organizare mai 
rațională a producției, am hotărit ca, 
pînă la sfîrșitul anului, să dăm in 
plus economiei naționale o produc
ție globală de 10 milioane Ici și o 
producție-marfă de 9 milioane lei, 
adică cu 5 și, respectiv. 4 milioane 
lei mai mult decît prevedeau anga
jamentele inițiale. De asemene?., 
sarcina valorică de creștere a pro
ductivității muncii pe salariat va fi 
depășită cu 4 800 Iei în loc de 2 000 
de lei, cit ne-am propus la începutul 
anului".

Cu entuziasm a răspuns și colecti
vul fabricii „Ceramica" din Jimboiia. 
Reanalizînd căile de creștere a pro
ducției și productivității muncii, sa- 
lariații de la această mare unitate

Cezar IOANA

JUDEȚUL VRANCEA
Dind expresie Înaltei conștiințe pa

triotice. a atașamentului față de po
litica marxist-leninistă a partidului 
nostru, colectivele de muncă din ju
dețul Vrancea au trecut la reanali- 
zarea rezervelor și posibilităților 
existente in fiecare întreprindere, 
secție și loc de muncă, in vederea 
punerii lor în valoare. Așa. de pildă, 
dezbaterile ce au avut loc în aduna
rea generală a salariaților de la sec
torul tapițerie al Combinatului de 
exploatarea și industrializarea lem
nului din Focșani au fost orientate 
spre mai buna folosire a capacită
ților de producție, reducerea consu
mului de material lemnos.

Muncitorii Toma Nicolae, 
dru Amariuțci, maistrul 
Antonescu au argumentat 
folosirea mai judicioasă a 
de lucru și a utilajelor.

Alexan- 
Mihalcea 
că prin 
spațiului 

realizările

*
zilnice pot fi depășite cu 5—20 la 
sută. In urma propunerilor făcute, 
participanții la adunare au hotărit 
să-și sporească angajamentul la pro
ducția de mobilă cu 1 milion lei. 
care se va adăuga la cele 4 milioane 
lei asumate inițial.

O atmosferă de adînc entuziasm și 
deplină angajare a caracterizat și 
dezbaterile din sectoarele Fabricii de 
confecții din Focșani. Florica Dogaru, 
șefa unuia din sectoarele fabricii, a 
arătat că printr-o mai bună organi
zare 
care 
plan 
lor : 
bală 
ne lei și cu tot atit la producția- 
marfă.

La rîndul lor, alte colective de 
muncă din întreprinderile municipiu
lui Focșani, răspunzînd chemării 
Frontului Unității Socialiste. își fac 
cunoscute angajamentele sporite a- 
sumate. Astfel, colectivul de la în
treprinderea de industrie locală se 
angajează- să sporească producția 
globală cu 3 milioane lei, triplîndu-și 
astfel angajamentul inițial. Tot cu 3 
milioane Iei se angajează colectivul 
de Ia O.C.L. Produse industriale să 
depășească volumul desfacerilor.

Totalizînd angajamentele supli
mentare luate în adunările generale 
ce au avut loc pînă acum în între
prinderile din municipiul Focșani și 
din județ, se poate estima că pînă 
la sfirșitul anului acesta se va ob
ține suplimentar o producție globală 
și marfă in valoare de 35 milioane 
lei, iar livrările suplimentare pentru 
export vor atinge o valoare de 3 
milioane lei valută.

a procesului de producție fie- 
agregat poate produce peste 
7—8 rochițe. Bilanțul dezbateri- 
angajamentul la producția glo- 
va fi suplimentat cu 2 milioa-

I î
I

Tradiționala sărbă
toare a purtătorilor 
cravatelor roșii — Ziua 
pionierilor — a avut, 
în acest an, un cadru 
de desfășurare cu sem
nificații deosebite. Co
pii din județul Mehe
dinți, din orașul Bucu
rești și din alte părți 
ale țării, reprezentînd 
pe cei 1 600 000 pio
nieri, și-au dat întil- 
nire, de ziua lor, la 
Tr. Severin, ca oaspeți 
ai constructorilor ce
lui mai mare șantier 
hidroenergetic al țării 
— Porțile de Fier. La 
sărbătoarea lor, pio
nierii români au invi
tat și colegi iugoslavi, 
copii din localitățile 
Kladovo și Negotin.

Programul bogat al 
manifestărilor, desfă
șurat de-a lungul a 
trei zile de vacanță, a 
început duminică de 
dimineață. La punctul 
de frontieră Porțile de 
Fier, de pe corona
mentul barajului, pio
nierii români și-au în- 
tîmpinat prietenii cu 
calde stringer! de 
mîini, cu flori și cîn- 
tece de fanfară. îm
preună cu pionierii iu
goslavi au sosit Emil 
Paravina, președintele 
organizației pionierilor 
din țara 
prietenă, i 
cători ai

vecină și 
și alți condu- 
acestei orga-

nizații. Oaspeții iu
goslavi au fost întîm- 
pinați de Virgiliu Ra- 
dulian, președintele 
Consiliului național al 
organizației pionieri
lor, adjunct al mi
nistrului 
tului, și alți reprezen
tanți ai 
pionieri. Convoiul de 
mașini s-a îndreptat 
apoi spre stadionul o- 
rașului Tr. Severin.

La ora 10,30, cere
monialul pionieresc a 
deschis serbarea. Pe 
catargul din incinta 
stadionului a fost înăl
țat drapelul patriei. 
Pionierii prezenți au 
rostit cu emoție, în- 
tr-un glas, deviza pio
nierească „Tot înain
te". Au adus cuvinte 
de salut participanți- 
lor la festivitate tova
rășii Traian Dudaș, 
prim-secretar al Comi
tetului județean Me
hedinți al P.C.R., pre
ședintele consiliului 
popular județean, Vir
giliu Radulian și Emil 
Paravina, președinții 
celor două organizații 
de pionieri. Cu multă 
însuflețire, pionierii 
au adoptat textul unei 
telegrame adresate C C. 
al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în 
care își exprimă adîn- 
ca recunoștință pentru 
copilăria fericită, pli-

învățămîn-
mișcării de

carenă de bucurii pe 
le-o asigură, cu grijă 
de bun părinte, parti
dul nostru. A avut loc 
apoi o frumoasă de
monstrație de gimnas
tică artistică și dan
suri populare a pio
nierilor mehedințeni, 
un meci de mini- 
fotbal între repre
zentativele localități
lor Kladovo și Tr. 
Severin. Cîntecul și 
jocul au continuat 
pînă seara tîrziu, in 
cadrul natural oferit 
de pădurea Crihala din 
apropierea orașului, la 
lumina focului de ta
bără și a torțelor.

Dimineața zilei de 
azi programează des
chiderea unei expozi
ții, amenajată cu pri
lejul Zilei pionierilor, 
bogată trecere în re
vistă a lucrărilor pline 
de fantezie și îndemî- 
nare ale copiilor ro
mâni și iugoslavi, pre
cum și un raliu de 
carturi pionierești.

Cu deosebită bucu
rie, pionierii 
au primit 
pionierilor 
de a le întoarce vizita. 
Astfel că, azi după- 
amiază, locul serbări
lor se mută pe malul 
iugoslav la Kladovo și 
Negotin.

români 
invitația 
iugoslavi

Florica 
DINULESCU
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Duminică la amiază s-a îna
poiat din Republica Democrată 
Germană delegația Partidului Co
munist Român, condusă de tova
rășul Paul Niculescu-Mizil, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., care a participat la 
lucrările celui de-al VIII-lea Con
gres al Partidului Socialist Unit 
din Germania.

Din delegație au făcut parte to
varășii Richard Winter, membru 
supleant al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului județean-Sibiu al 
P.C.R., și Nicolae Ghenea, amba
sadorul Republicii Socialiste Ro
mânia în R. D. Germană.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de tova
rășii Gheorghe Pană, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Dumitru Popescu, membru 
al Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., Ilie Rădulescu, 
Vasile Vlad, șefi de secție la C.C. 
al P.C.R., dej activiști de partid.

Au fost prezenți Willy Hoffmann, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim 
al Republicii Democrate Germane 
la București, și membri ai ambasa
dei.

cu privire la vizita în Republica 
Democrată Vietnam a delegației 
de partid și guvernamentale 
a Republicii Socialiste România

Se înfăptuiește programul
de dezvoltare rapidă a rețelei 
de creșe și grădinițe de copii

*
La plecarea din Berlin, pe aero

portul Schonefeld, delegația a fost 
salutată de Hermann Axen, mem
bru al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.S.U.G., Horst Sinder- 
mann, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.S.U.G., Johann 
Wittik, membru al C.C. al 
P.S.U.G., și Hans Voss, ambasado
rul R. D. Germane la București.

Au fost de față membri ai Am
basadei Republicii Socialiste Româ
nia în R. D. Germană și ai Agen
ției economice române.

(Agerpres)

SPORT
Sînt ani de zile de cînd, 

la anumite ore, pe străzi își 
fac apariția, în fluxul de 
mașini, microbuzele purtînd 
inscripția „Atențiune, co
pii !“, care string, diminea
ța, zeci și zeci de copii ai 
femeilor salariate, pentru 
a-i duce la creșele și cămi
nele întreprinderilor și in
stituțiilor, unde se bucură 
de o îngrijire atentă și de 
o educație corespunzătoare 
vîrstei lor. Dezvoltarea ora
șelor a făcut însă ca dis
tanțele de la o adresă 
alta să 
mari ; 
sînt și 
departe de cartierele popu
late ale orașului. De aceea, 
salariatele au sugerat, cu 
diferite prilejuri, ca ar fi 
mult mai bine dacă creșele 
și căminele s-ar afla nu în 
apropierea uzinei sau fabri
cii, ci chiar în cartiere. A- 
ceasta, spun ele, ar scuti 
copiii de transportul pe dis
tanțe mari, iar la ieșirea de 
la lucru, femeile ar nutea 
să se ocupe de cumpărătu
rile necesare gospodăriei 
fără a-i mai purta și pe co
pii prin magazine.

Propunerile au avut ecou 
favorabil : din datele puse 
Ia dispoziție de către direc
ția plan din C.S.E.A.L. re
zultă că — pentru investi
țiile mari pe care le face 
statul, în acest cincinal. în 
construcția de creșe și gră
dinițe cu cămin (și care cad.

la 
fie din ce în ce mai 
zonele industriale 
ele situate tot mai

Că

în mare parte, în sarcina 
consiliilor populare) am
plasamentele se vor stabili 
mai cu seamă în cartiere și, 
în general, în locuri care să 
evite sau să restringă la 
minimum transportul co
piilor. In ce privește am
ploarea acestor investiții, în 
anii actualului cincinal, sîn- 
tem în măsură să facem cu
noscute cîteva cifre edifi
catoare : după ce, inițial, 
fusese prevăzută construirea 
a 25 700 de locuri în creșe 
și a peste 22 000 de locuri 
în grădinițe cu cămin, aces
tora li s-au adăugat, ca ur
mare a indicațiilor conduce
rii superioare de partid și 
de stat, suplimentări sub
stanțiale — 41 500 de locuri 
în creșe și 16 300 în grădi
nițe cu cămin, din fonduri 
centralizate, precum și 4 900 
locuri în creșe și 11 760 în 
grădinițe cu cămin, finan
țate din fondurile U.G.S.R. 
Deci, în perioada 1971—1975 
se vor realiza 72 100 locuri 
în creșe și peste 50 000 în 
grădinițe cu cămin. Eșalo
narea, în timp, arată în fe
lul următor: în 1971 — 
5 960 de locuri, 1972 — 12 040, 
1973 - 23 480, 1974 - 
38 020 și 1975 — 44 900 locuri 
în creșe și grădinițe cu că
min. După cum se vede, rit
mul construcțiilor va înre
gistra o continuă accelerare. 
Date fiind însă necesită
țile actuale, factorii de răs
pundere din C.S.E.A.L. au

propus C.S.P. unele devan
sări pentru ca, încă din a- 
cest an și din anul viitor, 
femeile salariate să benefi
cieze de un număr sporit 
de locuri în creșe și cămi
ne. în același scop, U.G.S.R. 
a hotărit ca. la cifrele sta
bilite inițial, să adauge, pen
tru 1971. construirea a încă 
900 de locuri în creșe și a 
1 320 — în cămine.

Repartizarea pe jude
țe a locurilor s-a făcut de 
către C.S.E.A.L. — împre
ună cu U.G.S.R., Ministerul 
Sănătății. Ministerul învă- 
țâmintului și C.S.P. — după 
criterii judicioase : numă
rul actual de locuri, pon
derea salariaților pe jude
țe, preliminarea număru
lui de femei salariate în 
1975. tendințele natalită
ții, structura probabilă pe 
sexe și vîrste a numărului 
de salariați din 1975, gra
dul de urbanizare etc. în 
felul acesta, județe ca Sălaj 
și Vaslui, care nu dispuneau 
de asemenea instituții, ju
dețele Argeș. Bistrița-Nă- 
săud, Ilfov, Mehedinți, Olt. 
Suceava, care au în prezent 
un număr redus de creșe și 
cămine, vor putea satisface 
într-un viitor apropiat ce
rerile femeilor salariate. Si
tuația se va îmbunătăți 
simțitor și în Capitală. Pa
ralel cu investițiile impor
tante de la buget, îndrep
tate spre construcția de cre-

șe și grădinițe pentru copii, 
există propunerea ca, din 
fondurile necentralizate — 
care rămîn la dispoziția u- 
zinelor, a centralelor indus
triale, a altor instituții cen
trale, a consiliilor populare 
— să se poată realiza ase
menea construcții.

In momentul de față, co
mitetele executive ale con
siliilor populare — împreu
nă cu organele sindicale, 
comisiile de femei și con
ducerile întreprinderilor — 
stabilesc amplasamentul vii
toarelor construcții. Para
lel. se lucrează la elaborarea 
de proiecte-tip. Ministerul 
Sănătății și Ministerul In- 
vățămîntului și-au luat o- 
bligația de a califica perso
nalul medical, și de educa
toare necesar noilor uni
tăți. Se poate afirma, deci, 
că acțiunea a demarat, iar 
primele rezultate se vor con
cretiza Încă în cursul aces
tui an. Dar, pentru ca efor
tul material pe care-1 face 
statul, alocațiile importante 
ale sindicatelor să aibă efi
ciența scontată este nevoie 
ca aceste investiții să se 
bucure de cea mai mare a- 
tenție din partea comitete
lor executive ale consiliilor 
populare ; mersul lucrărilor 
să fie urmărit cu cea mai 
mare grijă, pentru ca ele să 
fie încheiate la termenele 
fixate.

Rodica ȘERBA.N

■ FOTBAL: 
Penultima 
etapa în divi
zia A

*

I

■ BOX
Reflexul meda
Iiilor de argint 
și de bronz
■ ȘAH
Maeștrii români 
se afirmă în tur-
neul de la Bucu
rești
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La invitația Comitetului Central 
al Partidului celor ce Muncesc din 
Vietnam și a guvernului Republi
cii Democrate Vietnam, o delega
ție a Partidului Comunist Român 
și a guvernului Republicii Socia
liste România, condusă de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, a făcut o vizită oficială de 
prietenie in Republica Democrată 
Vietnam, între 15 și 19 iunie 1971.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
fost însoțit de soția sa, tovarășa 
Elena Ceaușescu.

în timpul șederii în Republica 
Democrată Vietnam, delegația ro
mână a participat la mitingul or
ganizat în cinstea sa de populația 
capitalei, Hanoi, a vizitat orașul 
Hanoi și orașul portuar Haifong, 
precum și un număr de unități 
economice și instituții de cultură. 
Peste tot, delegația s-a bucurat de 
o primire solemnă, călduroasă din 
partea poporului vietnamez — ex
presie a relațiilor de trainică prie
tenie care leagă cele două popoare. 
Delegația română a exprimat vii 
mulțumiri pentru ospitalitatea, 
primirea cordială cu care a fost 
întîmpinată pretutindeni în Repu
blica Democrată Vietnam.

între delegația Partidului Comu
nist Român și a guvernului Repu
blicii Socialiste România și delega
ția Partidului celor ce Muncesc din 
Vietnam și a guvernului Republicii 
Democrate Vietnam au avut loc 
convorbiri în legătură cu situația 
din Vietnam și din Indochina, des
pre întărirea relațiilor dintre cele 
două țări și despre alte probleme 
de interes comun. Convorbirile 
s-au desfășurat într-o atmosferă 
caracterizată prin solidaritate, prie
tenie frățească și sinceritate.

La convorbiri au participat, din 
partea română, tovarășii : Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat — con
ducătorul delegației de partid 
și guvernamentale române, Ion 
Gheorghe Maurer, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România, 
Manea Mănescu, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al Comitetu
lui Central al Partidului Comunist

Român, vicepreședinte al Consiliu
lui de Stat, Dumitru Popa, membru 
al Comitetului Executiv al Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Român, prim-secretar al 
Comitetului municipal București 
al Partidului Comunist Român, 
primarul general al Capitalei, Ion 
Iliescu, membru supleant al Co
mitetului Executiv, secretar al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, George Macovescu, 
membru al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, prim- 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, Constantin Băbeanu, am
basadorul Republicii Socialiste 
România în Republica Democrată 
Vietnam, Ștefan Andrei, membru 
supleant al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, prim- 
adjunct de șef de secție la Comite
tul Central al Partidului Comunist 
Român, Emilian Dobrescu și Con
stantin Mitea, membri supleanți ai 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, consilieri la Co
mitetul Central al Partidului Co
munist Român.

Din partea vietnameză, tovară
șii: Le Duan, prim-secretar al Comi
tetului Central al Partidului celor 
ce Muncesc din Vietnam — con
ducătorul delegației Partidului ce
lor ce Muncesc din Vietnam și a

guvernului Republicii Democrate 
Vietnam, Truong Chinh, membru 
al Biroului Politic al Comitetului 
Central al Partidului celor ce Mun
cesc din Vietnam, președintele Co
mitetului Permanent al Adunării 
Naționale a Republicii Democrate 
Vietnam, Fam Van Dong, membru 
al Biroului Politic al Comitetului 
Central al Partidului celor ce Mun
cesc din Vietnam, prim-ministru 
al guvernului Republicii Demo
crate Vietnam. Nguyen Duy Trinh, 
membru al Biroului Politic al Co
mitetului Central al Partidului ce
lor ce Muncesc din Vietnam, vice- 
prim-ministru al guvernului Repu
blicii Democrate Vietnam, ministru 
al afacerilor externe, Le Thanh 
Nghi, membru al Biroului Politic 
al Comitetului Central al Parti
dului 
nam, 
nului 
nam,
al Comitetului Central 
dului celor ce Muncesc din Viet
nam, prim-secretar al Comitetului 
de partid al orașului Hanoi, Hoang 
Van Tien, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Nguyen Dang 
Hanh, ambasadorul Republicii De-

celor ce Muncesc din Viet- 
viceprim-ministru al guver- 
Republicii Democrate Viet- 

Nguyen Van Tran, secretar 
al Parti-

(Continuare în pag. a IV-a)

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN CANADA
Dragi tovarăși,
Comitetul Central al 

dumneavoastră și tuturor ________ _________ ______
frățești cu ocazia celei de-a 50-a aniversări a creării Partidului Comu
nist din Canada.

în decursul celor cinci decenii de existență, comuniștii canadieni 
și-au adus o importantă contribuție la lupta clasei muncitoare și a 
forțelor democrate canadiene pentru apărarea intereselor vitale ale ma
selor muncitoare, împotriva planurilor agresive ale imperialismului, pen
tru împlinirea aspirațiilor de pace și progres social ale poporului ca
nadian.

Exprimîndu-ne convingerea că relațiile frățești dintre partidele 
noastre, bazate pe principiile marxism-leninismului și internaționalis
mului proletar, independenței, egalității în drepturi și respectului re
ciproc, se vor dezvolta pe mai departe în interesul întăririi prieteniei 
dintre partidele și popoarele noastre, al unității mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, al tuturor forțelor antiimperialiste, vă urăm 
succese continue în activitatea dumneavoastră consacrată triumfului cau
zei păcii, democrației și socialismului.

Partidului Comunist Român vă transmite 
comuniștilor canadieni călduroase salutări

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN



PAGINA 2 SClNTEIA - luni 21 iunie 1971

actualitatea culturală
Ateneul tineretului

Teatro Stabile di Catania 
In București

După turneul teatrului genovez 
condus de Luigi Squarzina, specta
torii au posibilitatea de a face cu
noștință cu un nou teatru italian.

Teatro Stabile di Catania, tea
tru care ne vizitează în baza acor
dului cultural dintre Italia și Româ
nia, va prezenta în București (la sala 
Comedia, a Teatrului Național 
„I. L. Caragiale", în zilele de 26 și 
27 iunie) spectacolele „Liola" și „Ti
chia cu zurgălăi" de Luigi Piran
dello.

Săptămîna teatrelor 
de păpuși — Constanta 1971

între 19 și 25 iunie se desfășoară 
Ia Constanța cea de-a III-a ediție a 
„Săptăminii teatrelor de păpuși —

Constanta 1971", manifestare ce va 
prilejui nu numai spectacolele unor 
numeroase teatre din țară, ci și pe 
cele ale unor colective din R. P. 
Polonă, R. S. Cehoslovacă și R.S.F. 
Iugoslavia. „Săptămîna" va prilejui 
și un simpozion cu tema „Teatrul de 
păpuși și spectatorul copil", simpo
zion care va dezbate valorile artis- 
tico-educative ale spectacolelor 
acest gen, precum și o expoziție 
scenografie păpușerească.

Teatrul Național 
„Vasile Alecsandri” 
din Iași in Polonia

Teatrul National „Vasile Alecsan
dri" din Iași întreprinde între 20—28 
iunie un turneu în R. P. Polonă. Tea
trul ieșean va prezenta la Lublin 
și Varșovia spectacolele: „Duet" 
de Andi Andrieș și „Bolnavul în
chipuit" de Moliere.

de 
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„Mirabell" sau
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Ateneul român găz
duiește în această 
seară festivitatea de 
premiere și concertul 
de închidere a primei 
stagiuni organizate de 
Ateneul tineretului, 
in colaborare ou Co
mitetul 
București al 
Tineretului 
Concertul 
seara și cel 
îi prezintă la rampă 
pe cei mai înzestrați 
tineri care au apărut 
în ultima vreme pe 
scena din Aleea Ale
xandru.

Treaptă de verifi
care, de certificare a 
talentelor, punte In
tre podiumul de exa
men al școlii de mu
zică și marile podiu
muri de concert, Ate
neul Tineretului își 
spune un exigent cu- 
vînt în afirmarea ti
nerelor talente. Și-a

municipal 
Uniunii 

Comunist, 
de ieri 
de astăzi 

rampă

înscris în agenda sa 
peste 200 de nume de 
tineri muzicieni în 
peste 60 de recitaluri... 
A fost remarcabilă 
„stagiunea permanen
tă" în care programele 
au fost dedicate semi
centenarului partidu
lui; s-a realizat o va
rietate a programelor 
prin varietatea 
rilor lucrărilor 
zentate.

In peisajul 
terpretative 
nești, prin 
Ateneului 
datorată organizației 
U.T.C. a Sectorului 1 
din Capitală, prin ela
nul organizatorilor 
programului muzical, 
prin urmărirea cu 
stăruință a acelor ti
neri care posedă certe 
aptitudini muzicale,
dirijarea, îndrumarea 
talentelor, suprave
gherea permanentă a

genu- 
pre-

artei în- 
româ- 

inițierea 
tineretului,

evoluției acestor», 
încurajarea, se notea
ză acțiuni concrete cu 
eficientă.

Este de primă im- 
fiortanță în viața unui 
înăr solist confrun

tarea cu publicul; și 
Ateneul tinerelului 
dă tocmai această po
sibilitate, trezește 
perspectiva contactu
lui periodic cu ascul
tătorii. Au fost aplau
dați de-a lungul fruc
tuoasei stagiuni muzi
cale tinerii pianiști : 
Ilinca Dumitrescu, 
Luminița Ghencea, Ina 
Macarie, Ștefan Agoș- 
tan, Cristina Panaitiu, 
Dan Atanasiu, violo
niștii Tudor Horia, 
Șerban Lupu, Ștefan 
Rodescu, violonceliș- 
tii : Mariana Kauntz, 
Valentin Hîrsu ș.a.

Smaranda 
OTEANU

„ Comedia necuviincioasă"

*

*
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CARNET PLASTIC

AZI SE DESCHID LA SINAIA

Lucrările conferinței internaționale
■cu tema „O.N.U. in deceniul următor**

în cursul dimineții de azi, 21 iunie, 
la Sinaia, va avea loc deschiderea 
lucrărilor celei de-a 6-a conferințe 
internaționale cu tema „O.N.U. in 
deceniul următor", organizată de 
Fundația Stanley din S.U.A.

Conferința, care se desfășoară în 
prezența lui C. Maxwell Stanley, pre
ședintele Fundației, Stanley, va 
dezbate, timp de o săptămînă, pro
bleme privind mediul de viață. Par
ticipă : Richard M. Akwei, ambasa
dor, reprezentantul permanent al 
Ghanei la O.N.U. ; Thomas F. Eagle- 
ton, membru al Senatului S.U.A. ; 
Richard Falk, profesor la Centrul de 
studii internaționale, Universitatea 
Princeton, S.U.A. ; Per Haekkerup, 
purtător de cuvînt al Partidului So
cial-Democrat în Parlamentul danez, 
fost ministru de externe al Danemar
cei ; Edvard Hambro, președintele 
sesiunii a 25-a a Adunării Generale, 
reprezentantul permanent al Norve
giei la O.N.U. ; Christian A. Herter 
jr., asistent special al Secretarului de 
Stat al S.U.A. ; Muhammed Zafrulla 
Khan (Pakistan), președintele Curții 
Internaționale de Justiție, președin
tele sesiunii a 17-a a Adunării gene
rale a O.N.U. ; Hideo Kitahara. am
basadorul Japoniei pe lîngă Oficiul 
O.N.U. din Geneva ; Ismat Kittani 
(Irak), asistent al secretarului gene
ral al O.N.U. pentru problemele in- 
ter-agenții ; Rastislav Lacko. repre
zentant permanent adjunct al Ceho
slovaciei la O.N.U. ; Grigori Moro
zov, directorul Diviziei organizațiilor 
internaționale, Institutul de Econo
mie Mondială și Relații Internaționa
le al Academiei de Științe a U.R.S.S.; 
Lij Endalkachew Makonnen, minis-

trul Comunicațiilor, Telecomunicații
lor și Poștelor din Etiopia, candidat 
la postul de secretar general al 
O.N.U. ; dr. Arvid Pardo, ambasador, 
reprezentant permanent al Maltei la 
O.N.U. ; dr. Boris P. Prokofiev, ad
junct al Directorului Direcției Orga
nizației Internaționale din M.A.E. al 
U.R.S.S.; dr. Alfonso Garcia Robles, 
ambasador, reprezentant permanent 
al Mexicului la O.N.U. ; general Car
los P. Romulo, ministrul de externe 
ai Filipinelor, președintele sesiunii a 
4-a a Adunării generale a O.N.U. ; 
Zenon Rossides, ambasador, repre
zentant permanent al Ciprului la 
O.N.U. ; Jose Mari® Ruda, adjunct 
al ministrului afacerilor externe al 
Argentinei ; Samar Sen, ambasador, 
reprezentant permanent, al Indiei la 
O.N.U. ; Vladimir Șkunaev, șeful sec
ției de studii politice privind O.N.U. 
din Institutul de Economie Mondială 
și Relații Internaționale al Academiei 
de Științe a U.R.S.S. ; Peter S. Tha- 
clier, secretar al Comitetului nr. 3 al 
Conferinței Națiunilor Unite pem.ru 
mediul uman (Stockholm, 1972) : Pie
ro Vinci, ambasador, reprezentant 
permanent al Italiei la O.N.U. ; Ale
xander Yankov. profesor de drept 
internațional, Universitatea din Sofia.

La conferință participă, de aseme
nea, Nicolae Ecobescu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe al țării 
noastre.

La sosirea în Capitală, participan
ts la conferință au fost salutați de 
Nicolae Ecobescu, adjunct ai minis
trului afacerilor externe, de funcțio
nari superiori din acest minister, 
precum și de reprezentanți ai Fun
dației Stanley.„Mirabell" sau „Comedia necuviin

cioasă", cum a subintitulat-o autorul 
parcă spre a veni singur în întîmpi- 
narea concluziei spectatorului, se 
vrea, de fapt o meditație despre 
condiția umană contemporană, Insis- 
tind asupra raporturilor de familie 
și dintre generații, și implicind rela
ția dintre individ și societate

Din nefericire, viziunea „Mira- 
bellei* ne apare cel puțin eronată, 
acțiunea piesei, replicile care defi
nesc profilul diverselor personaje, 
modul lor de a gîndi, argumentînd, 
în ultimă instanță — subtitlul a- 
mintlt

Pretenția meditației, sau dezbaterii 
care, chipurile, ar fi determinat în
treprinderea dramaturgului este des
tul de vizibil și de penibil infirmată 
de anecdotica piesei, de cea mai 
tristă factură bulevardieră, ca și de 
tratarea arhicunoscutei scheme (cu 
adultere, și regrete, și motivări la
mentabile) cu mijloacele atît de ief
tine ale unei binecunoscute sublite- 
raturl.

în ziua pensionării, cineva, să 
zicem noi, un funcționar oarecare, se 
hotărăște să se „elibereze" de coș
marul și umilința unei căsătorii în 
care a acceptat, cu bună știință, să 
fie și să se știe înșelat, părăsind pe 
furiș acest așa-zis cămin conjugal. 
O soră vitregă, al cărei echilibru in
terior se află serios sub semnul în
trebării, dezvăluie cu sadism ten
tativa respectivului pensionar, obli- 
gîndu-1 să recunoască și să-si deta
lieze umilințele de sot înșelat, im- 
punîndu-i o confruntare 'finală și 
greu de relatat aici cu soția care, 
tocmai atunci, părăsită de nltimul 
amant, se hotărîse să se întoarcă în 
sinul familiei.

în sfîrșit, adăugați la acestea dra
ma unui fiu care și el se vede, tot 
atunci, In situația de a repeta ex
periența tatălui său, moralitatea du
bioasă a unei nurori care pină la 
urmă s-ar pocăi pentru a se întoarce 
la tînărul sot și la copil, părăsiți 
din plictis și spirit de joasă aventură 
— acestea toate. Îmbrăcate desigur 
In haina unei „problematizări" ex
trem de superficiale și false

Firește, nimic mai „necuviincios" 
scenic decît această poveste dezgus
tătoare. Iată cum gîndește, de pildă, 
acea femeie foarte tinără, foarte 
tînără soție despre care spuneam că 
pină la urmă s-a" pocăi — pocăirea 
fiind de fapt la fel de fortată și gră
bită ca și ..plictisul* : „...nu-mi
place viața asta... eu, și bărbatul 
incu ! $! tot ce-a fost de spus intre 
noi s-a spus de mult sintem ca 
doi ocnași sortitî să suporte aceeași 
celulă, tot restul vieții, ispășind vina 
că intr-o bună seară ne-am plăcut 
șl ani crezut, că ne vom iubi veș
nic" — Sau — „știm din capul lo
cului că nimic nu valorează nlmio 
șl tare mă tem că nu Sîntem prea 
departe de adevăr" etc....

Iar cît privește aserțiunile medi
tative, filozofice, ele sună, mai toate, 
cam așa : ....prin însăți natura lor,
bărbații sint niște animale triste".

Ei bine, timp de aproape două ore, 
bietul spectator e pus să asiste la 
asemenea dezvăluiri triviale pe care 
eroii și le fac, reciproc. într-o noapte 
a ..adevărului", adevăr care ar tre
bui, in intenția autorului, să fie pu
rificator și moralizator pentru spec
tatori.

Ceea ce ne surprinde este că Al 
Popescu a trezit, la debutul său cu o 
piesă meritorie — „Croitorii cei mari 
din Valahia" — cîteva speranțe care 
lăsau să se întrevadă în orice caz o 
evoluție ce se cerea urmărită cu in
teres. Această „Mirabell" însă nu ne 
face decît să regretăm cheltuirea 
unor virtuți scriitoricești reale de la 
care se aștepta, totuși, altceva.

Și mai mult surprinde înscrierea 
acestei „literaturi" in repertoriul Tea-

trului de stat din Ploiești, despre ale 
cărui obligații în domeniul exigenței 
ideologice și estetice am mal vorbit, 
și cu același regret de a nu se afla 
la nivelul cerințelor unei instituții de 
cultură.

Firește că și spectacolul, realizat 
în regia lui Harry Eliad, cu toate 
eforturile notabile ale acestuia din 
urmă, în sensul conferirii unui plus 
de coerență și dramatism (scena fi
nală de pildă), al creării de atmos
feră n-a putut evita caracterul 
precar, inconsistența „Mlrabellei" ; 
și nu putem șă nu observăm, si din 
acest punct de vedere, o zadarnică 
cheltuire de forte. Trebuie să remar
căm insă jocul unei mari actrițe, dis
tribuită în rolul „Mirabell", actriță 
pe care nu reușim să o vedem, cum 
s-ar cuveni, pe o scenă bucureștea- 
nă : Dina Cocea. înscriind și la Plo
iești numeroase momente de valoare 
interpretativă deosebită, Dina Cocea 
își depășește cu mult partitura pen
tru a ne convinge, încă o dată, de 
ceea ce înseamnă forța creatoare a 
unui talent autentic

Rămîne însă deschisă întrebarea 
cu privire la răspunderea conducerii 
unui teatru, cu un program atît de 
confuz, care ne propune, contrastant 
și derutant, cînd un experiement de 
o gratuitate absolută, „Cafeneaua* — 
despre care am mai scris tot in a- 
ceastă pagină — cînd, ca acum, o 
melodramă bulevardieră atit de „ne
cuviincioasă" : prin pretențiile ei de 
act de cultură.

Dinu SARARU
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Premiere teatrale
• TEATRUL RADIOFONIC va 

prezenta printre emisiunile sale d'n 
această săptămînâ premiera : „Zes
trea" de Paul Everac, lucrare dis
tinsă cu premiul I la concursul de 
scenarii radiofonice -- ediția 197!. 
In distribuție : Matei Alexandru, Ta
tiana Iekel, Mariana Mihuț, Vasile 
Gheorghiu. Mihai Heroveanu și alții. 
Regia : Cristian Munteahu (azi, ora 
20,30 pe programul I).

• TEATRUL DE STAT DIN BAI A 
MARE prezintă în cursul săptăminii 
viitoare premiera „Cadavrul viu" de 
Tolstoi.

tv
18,00 Deschiderea emisiunii. Cîntft 

corul bărbătesc al Palatului 
culturii din Pitești. Dirijor : 
Emanuel Popescu.

18.15 Ecranul — emisiune de Infor
mație și critică cinematogra
fică.

18.45 Stop-Cadru.
19.15 Publicitate.
19,20 1001 de seri — emisiune pen

tru cei mici.

Expoziția Peter și Angela Balogh
Noua expoziție de sculptură și ta

piserie pe care Peter și Angela Ba
logh au deschis-o la galeriile de 
artă „Orizont" (bd. N. Bălcescu, 
23) se înscrie pe llnta unei continui
tăți de preocupări înregistrat» în 
manifestări precedente.

Aceeași viziune, conturată și cize
lată in timp, conferă echilibru și si
guranță sculpturilor lui Peter Ba
logh. Raportate cu necesitate la 
real, dar depășind simpla cunoaștere 
și identificare a formelor — lucră
rile sale tind, printr-un efort de 
esențializare, de epurare a pitores
cului mărunt sau a convenționalu
lui, spre o_ armonizare șl raportare 
logică intre idee și realizarea ei ma
terială.

Patina caldă a lemnului a prile
juit în „Motiv figurai*, „Cu drape
lul* sau „Așteptare* o structurare 
preponderent ornamentală, ce a in
tegrat funcțional simboluri și sem
nificații umane.

Cunoscător ei modalităților artis
tice ale secolului XX, Peter Balogh 
a recurs, de asemenea, în succesiunea 
unor preocupări anterioare, la spo
ritele posibilități de expresie pe 
care le oferă bronzul. Sensurile gîm-

bolice, foarte generale ale „Imnului", 
„Metamorfozei", „Echilibrului" — 
realizate in acest material, îndelung 
șlefuit, conturează forme ascendente, 
efilate care se prind și se desprind 
în mereu reînnoite ritmuri.

Tapiseriile Angeleî Balogh înso
țesc discret, în surdină prezentarea 
sculpturii. De mici dimensiuni, ele 
își ating destinația utilitară, fiind 
totodată obiecte de artă de sine stă
tătoare. „Milano", „Zi de iarnă", 
„Nuferi", se remarcă prin ritmul de- 
coratiy, vizibil în repetarea inten
ționată, cadențată a motivelor.

Marina PREUTU

Expoziții
• Miercuri 23 iunie la Galeriile de 

Artă „Apollo" (cal. Victoriei nr. 
56) va avea loc vernisajul unei t)oi 
expoziții colective. In cadrul 
vor prezentă lucrările Ana 
Apostolescu, Dan Bănci lâ. 
Crăciun. Dinu Vasiu.

ei își
Emilia
Eugen

T -r

FILME DE SCURT-METRAJ
Producții ale 

Al. Sahia și

DRUMUL SĂRII: Vizita tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu în județul 
Galați; BUCUREȘTI: Spre adîncu-' 
rile celulei; FAVORIT: Orizont știin
țific nr. 4/71; DOINA (d. a-): Emoții; 
DOINA (dim.): Ajutor, bunicuțule !, 
Aventură, In trecut, Aventură Ia mie
zul nopții, Colivia, Moș Erie pe insu
la Farului; GRIV1ȚA: Cuțitul; ÎN
FRĂȚIREA: Atelierul; UNIREA:
Congresul celor cinci milioane; LA- 
ROMET : Trepte: LIRA: Concert în 
re major; FERENTARI: 50 de ani 
de sport sub steagul partidului; 
GIULEȘTI: 1 Mai 1971; PACEA: Ul
tima întoarcere; CRINGAȘI: Con
vergențe; MELODIA: Orizont știin
țific nr. 4/971; FLOKEASCA: Aler
gia; VOLGA: Cimpul; VIITORUL:

studiourilor 
Animaiilm

Ovoldul; MOȘILOR: Hunedoara, oa
meni și oțel; POPULAR: Memoria 
vieții; COSMOS: Motanul ghinio
nist; TOMIS: Micro-milițlenii; FLA- 
CARA: Muzeul de artă al Acade
miei; PROGRESUL: Cuprul; FLA
MURA: Micro-milițienii; TIMPURI 
NOI (seara) scurt metraje în pre
mieră: Sportul în școală, Lia Mano- 
liu, Andreescu, Printre tineri, Ori
zont științific nr. 5/71, Privind prin 
ferestrele timpului.

Producții ale studiourilor 
din alte țări

CENTRAL: Salut, Rusia (U.R.S.S.); 
BUZEȘT1: Șantier naval IR.P.P.); 
MUNCA: Iubirea cruciatului (R.PB.); 
RAHOVA: Regatele de la Finn 
(R.P.P.); V1TAN: Căsuța de pe Oka 
(U.R.S.S.).

LA „WIENER FESTWOCHEN"
Ediția 1971 a „Săptămînilor festive 

vieneze" a luat sfîrșit. Timp de pa
tru săptămîni,. Vieha a fost o adevă
rată estradă universală a muzicii. Să
lile de concerte, teatrele, estradele în 
aer liber, expozițiile au constituit tot 
atîtea puncte de atracție. Iubitorii de 
muzică au putut urmări ciclul con
certelor Schubert, omagiu adus com
pozitorului mult îndrăgit al vieni— 
Zilor, de la a cărui naștere se împli
nesc (anul viitor) 175 de ani. In acest 
context, amintim premiera operei 
„Sakuntala" de Schubert, prelucrată 
de prof. dr. Fritz Racek. după schi
țele originale păstrate la biblioteca 
de stat din Viena. Spectacolul â avut 
loc la „Konzerthaus" cu concursul 
unui grup de soliști de la Opera de 
stat din Timișoara, impreună cu o 
orchestră simfonică șl un cor vienez, 
sub bagheta dirijoarei Cornelia Voi- 
na. Spectacolul s-a bucurat de un 
frumos succes.

..Wiener Festwochen", care prile
juiesc an de an o tot mai largă com
petiție internațională, au oferit la 
actuala ediție și un festival al tea
trului de păpuși. Peste 5 000 de ma
rionete, apartinînd celor mai vestite 
echipe de păpușari, și-au datîntilnire 
la Viena. Teatrul Țăndărică, cu „Ele- 
fănțelul curios" și „Cele trei neveste 
ale lui Don Cristobal", a reușit să a- 
tragă un public numeros, pe care l-a 
amuzat și l-a entuziasmat deopotri
vă. „Păpușile teatrului Țăndărică din 
București — scria „Die Presse" — au 
forma lor proprie de mișcare și de 
manifestare, felul lor propriu de a

vorbi și din aceasta rezultă un efect 
deosebit", ....un decor uimitor, o
lume a păpușilor bogat colorată, care 
este nu numai amuzantă și plină de 
farmec, dar și plină de fantezie". Pre
zențele românești în cadrul „Săptă
mînilor festive vieneze" au întrunit 
o frumoasă apreciere.

Viena.
V. STANCESCU

PREMIERE
CINEMATOGRAFICE

• Din nou despre dragoste — 
producție „Mosfilm" în regia lui 
Gheorghi Natanson. Povestea 
avatarurilor unei iubiri, istori
sită cu sensibilitate și prileju
ind apariția unor buni actori de 
film : Tatiana Doronina, Alek
sandr Lazarev, Oleg Efremov 
ș.a.

• Esop — coproducție bul- 
garo-cehoslovacâ. Filmul este 
consacrat marelui fabulist și 
filozof al Greciei antice, și 
poartă pecetea talentului reali
zatorului său, regizorul bulgar 
Ranghel Vilceanov. In distribu
ție : Gheorghi Kalolancev, Do- 
roteea Tonceva, Violeta Anto
nova etc.

Ministrul afacerilor externe
s-a înapoiat in Capitală

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, Corneliu 
Mănescu, care a făcut vizite oficiale 
în Grecia și- Canada, lâ invitația gu
vernelor acestor țări, s-a înapoiat 
duminică seara în Capitală.

La sosire, pe aeroportul Otopeni,

erau prezenți Vasile Gliga, Petru 
Buriacu și Nicolae Ecobescu. adjuncți 
ai ministrului afacerilor externe, 
funcționari superiori din acest minis
ter, precum și Loucas Tsllas, însăr
cinatul cu afaceri ad-interim al Gre
ciei la București

Manifestări 
prilejuite 
de „Ziua 
aviației"

Tradiționala aniversare a Zilei •• 
vlației Republicii Socialiste România 
a prilejuit și în acest an organizarea 
și desfășurarea în cadrul forțelor 
noastre armate a unor ample mani
festări cultural-artistice. în unități, 
instituțiile militare de invățămint, la 
cluburile ostășești și la casele arma
tei au avut loc expuneri și simpo
zioane, intilniri cu veterani ai avia
ției românești, vizionări de filme 
inspirate din viața și activitatea avia
torilor patriei, seri literare, programe 
artistice și alte activități consacrate 
acestui eveniment.

★
Duminică dimineața Ia Monumen

tul Eroilor Aerului din Capitală s-au 
depus coroane de flori din partea 
Ministerului Forțelor Armate, Direc
ției generale a aviației civile, Fede
rației aeronautice române și a ge
neralilor de aviație în rezervă. So
lemnitatea s-a încheiat prin defilarea 
gărzii de onoare.

în aceeași zi, la cimitirul Belu 
s-au depus coroane și jerbe de flori 
la mormintele lui Traian Vuia, Aurel 
Vlaicu șl căpitanului Gheorghe Băn- 
ciulescu — primul pilot din istoria 
aviației mondiale care a zburat avînd 
proteze la ambele picioare.

în comunele natale ale lui Aurel 
Vlaicu și Traian Vuia au avut loc 
adunări populare și manifestări cul- 
tural-artistiee organizate in cinstea 
memoriei pionierilor aviației româ
nești. Cu acest prilej, in comuna 
Traian Vuia a vorbit generalul maior 
Dumitru Puiu, iar în comuna Aurel 
Vlaicu — colonelul Gheorghe Zăr- 
nescu.

De asemenea, la Bănești, localitate 
de lingă Cimpina, unde Aurel Vlaicu 
s-a prăbușit cu avionul, a avut loc 
o solemnitate la monumentul pionie
rilor aviației românești, in cadrul că
reia a vorbit colonelul Ion Văleanu.

La pădurea Păulești, de lîngă Plo
iești, a avut loc In după-amiaza zilei 
de duminică o mare serbare cîmpe- 
nească dedicată Zilei aviației Repu
blicii Socialiste România.

Vizita delegației guvernamentale
a R. P. Chineze

19.30 Telejurnalul de seară • Sport.
20,10 Mizerabilii (I). Roman-foile- 

ton. Ecranizare după celebra 
operă a Iul Victor Hugo de 
A. Lang șl R. Bernard.

21,00 Prim-Plan. Sabri Emurla — 
președintele C.A.P. Cobadln, 
județul Constanța.

21.30 Film TV — Al cincilea con
curs și festival internațional 
„George Enescu". Film reali
zat de Carmen Dobrescu șl 
Florica Gheorghescu.

22.30 Telejurnalul de noapte.
22,45 Telesport.
23,00 închiderea emisiunii.

TIMIȘOARA (corespondentul „Scin- 
teii", Cezar Ioana). — Sîmbătă după 
amiază la Opera de stat din Timi
șoara a avut loc festivitatea decer
nării cupei și diplomei celui de-al 
10-lea concurs artistic „Omagiu par
tidului !" atribuite județului 
de către Comitetul de 
Cultură și Artă, pentru 
prezentare a artiștilor 
sistemul așezămintelor 
concursul republican al 
muzicale și coregrafice organizate în 
cinstea semicentenarului P.C.R Cu 
acest prilej artiștii amatori, instruc
torii formațiilor muzicale, coregra
fice. întregul activ cultural din ju
deț au fost felicitați de Nicolae 
Nistor, directorul casei centrale a 
creației populare, și de oonf. univ. 
dr. Traian Bunescu, președintele co
mitetului județean pentru cultu
ră și artă. A urmat, apoi un 
program artistic susținut de ansam
blul „Timișul" al Casei municipale 
de cultură Timișoara, distins cu ma
rele premiu, corul „Ion Vidu" din 
Lugoj, deținător ai premiului I și al 
titlului de laureat, precum și de alte 
formații premiate la acest concurs 
printre care fanfara căminului cul
tural din comuna Gearmata, echipa 
de dansuri populare germane din co
mună Nitchidorf și sextetul vocal 
instrumental de muzică populară 
drbească din Timișoara.

Timiș 
Stat pentru 
cea mai bună 
amatori din 
culturale la 

formațiilor

în continuarea călătoriei prin țara 
noastră, membru delegației guverna
mentale a R.P. Chineze, condusă de 
Ll Sui-dn, ministrul industriei de 
mașini nr. 1, însoțiți de Stelian 
Grindeanu, secretar general al Mi- 
uisteru'ui Industriei Construcțiilor 

-de Mașini, au vizitat duminică dimi
neața Muzeul regiunii Porților de 
Fier din Tr. Severin. Explicațiile 
primite din partea profesorului Mișu 
Davidescu, directorul muzeului, ur
mele materiale prezentate aici — 
ruinele Podului lui Traian, ridicat la 
Începutul celui de-al doilea secol, 
Castrul roman Drobeta, Biserica Me
dievală, Cetatea Severinului — au 
dat prilejul oaspeților să cunoască o 
parte din evenimentele istorice de 
care este legată formarea poporului 
și a limbii române, existenta sa pe 
aceste meleaguri.

La cinematograful „Progresul" din 
Tr. Severin oaspeții au vizionat apoi 
un program de filme ce redau efor
turile depuse de către constructorii 
și montorii români 
tarea, în 
socialistă, 
tic și de 
Fier.

In continuare, a fost vizitat marele 
șantier. Oaspeții se opresc pe rînd 
la agregatele hidroenergetice aflate 
în funcțiune, sau în curs de montaj 
și primesc explicații de la gazde a- 
supra caracteristicilor constructive 
și funcționale ale utilajelor. Vizita
torii sînt informați că atît construc-

pentru execu- 
colaborare cu Iugoslavia 

a Sistemului hidroenerge- 
navigație de la Porțile de

torii cit și montorii de la Porțile de 
Fier au reușit să pună in funcțiune 
cu 1—3 luni mai devreme toate o- 
biectivele care au avut pină 
acum termen de finalitate. De pe 

■. calea rutieră ce a unit recent pen
tru totdeauna malurile românesc și 
iugflislaV ale Dunării in dreptul lo
calităților Gura Văii din țara noastră 
și Șip din R.S.F. Iugoslavia, oaspeții 
admiră măreția sistemului aflat la 
ora dării sale complete in exploa
tare. în discuții cu specialiștii, mem
brii delegației guvernamentale chi
neze aduc aprecieri elogioase muncii 
constructorilor acestor obiective Si le 
urează noi succese in activitate

în continuare, delegația chineză 
parcurge magistrala cale rutieră, dăl
tuită la poalele Carpaților, între 
Gura Văii și Orșova și vizitează așe
zarea de pe malul celui mai tinăr 
golf al Dunării — Cerna — locali
tate care, datorită formării lacului de 
acumulare, a fost în întregime stră
mutată pe o nouă vatră.

împreună cu tovarășul Traian 
Dudaș, prim-secretar al Comitetu
lui județean Mehedinți ai P.C.R., 
președintele consiliului popular ju
dețean, membrii delegației guverna
mentale chineze au făcut apoi o 
plimbare de agrement pe lacul de 
acumulare in sectorul Cazanelor, 
după care au vizitat stațiunea bal
neoclimaterică Băile Herculane.

Seara, delegația guvernamentală 
chineză a plecat spre Reșița.

(Agerpres)

Cronica zilei
Președintele Academiei de Știința 

Medicale, acad. Aurel Moga, a plecat 
duminică după-amiază la Geneva, 
pentru a participa la lucrările celei 
de-a 13-a sesiuni a Comitetului 
consultativ al cercetării medicale d» 
pe lingă Organizația Mondială a Să
nătății, cave se vor desfășura intre 
21—26 iunie. Comitetul consultativ 
reunește experți de mare prestigiu in 
domeniul medicinii din diferite țări 
ale lumii și are drept scop elaborarea 
de principii și direcții in cercetarea 
științifică medicală.

★
Șefii delegațiilor și specialiștii care 

au participat la lucrările Consfătuirii 
miniștrilor sănătății din țări sociallș- 
te. au iest sîmbătă și duminică oas
peții literalului românesc al Mării 
Negre: Ei au vizitat noul spital din 
Constanța cu 1 400 de locuri, muzeul 
arheologic, edificiul roman cu mozaic 
și acvariul din localitate, I.A.S. Mur- 
fatlar și stațiunile de pe litoralul 
Mării Negre.

(Agerpres)

cinema

CEEA CE NU ȘTIE TURISTUL
DESPRE POIANA BRAȘOV

Poiana Brașov se anunță anul a- 
cesta a fi una dintre cele mai pri
mitoare gazde pentru turiști, pen
tru toți amatorii de drumeție, aer 
curat și ultraviolete... montane. A 
spune că Poiana s-a pregătit în mod 
special să-și primească oaspeții ar fi 
și nu ar fi un adevăr. Fie vară, fie 
iarnă, vacanța are aici un sediu 
redutabil. Mirajul sporturilor albe 
atrage iarna mii de turiști, iar vara 
oferă vizitatorilor numeroase posibi
lități de a face sport, mișcare, de 
a-și petrece în modul cel mai plă
cut concediul.

In primul rînd. baza materială a 
cazării s-a îmbogățit mult. Alături 
de frumoasele Vile și hoteluri, re
cunoscute pentru confortul și am
bianța pe care o oferă — cum ar fi 
acela al „Sporturilor*, „Bradul", 
„Poiana Ursului" — a apărut noul 
și elegantul hotel „Teleferic", cu o 
arhitectură în stil rustic, care se ar
monizează perfect cu cadrul natu
ral. Ceea ce interesează și mai mult 
pe vizitatori este, credem, faptul că 
posibilitățile de cazare ale Poienii 
sînt în momentul de față larg diver
sificate — hoteluri, vile, cabane, 
camping — ceea ce creează condi
ții pentru 
accesibile 
turiști.

Atracția 
în acest an, 
care urcă din Poiană pină pe Cris
tianul Mare, la fiecare al zecelea 
minut, cîte 40 de turiști. Nu pot fi 
trecute cu vederea nici alte atracții, 
cum ar fi bazinul de înot din in
cinta hotelului „Teleferic", ca și 
sauna și instalațiile de masaj — și 
ele premiere în Poiană. Sîntem 
bucuroși să remarcăm că o concep
ție modernă asupra organizării va
canțelor montane, spre a le conferi 
toate elementele solicitate de vizi
tatori — liniște, mișcare, divertis
ment — își găsește tot mai mult lo
cul în preocupările organizatorilor.

practicarea unor prețuri 
tuturor categoriilor de

nr. 1 pentru turiști este, 
indiscutabil, telecabina

Sînt de notat în această privință 
inițiativele existente pe linia orga
nizării unor excursii pentru cei ve- 
niți să-și petreacă concediul aici, 
excunsil atit in țară, cit și în străi
nătate. în același timp, Oficiul Na
țional de Turism „Carpați" Închi
riază zilnic, pe diferite durate, au
tomobile și microbuze pentru cei 
care sînt amatori să viziteze Bra
șovul și împrejurimile lui. în sfîrșit, 
există condiții mai bune, în compa
rație cu alți ani, și pentru agrement. 
Baza materială a dotărilor in acest 
sector 6-a dezvoltat și ea mult. As
tăzi stau la dispoziția turiștilor te
renuri de fotbal, volei, baschet, tenis 
de cimp, o popicărie mecanică, dis
cotecă muzicală, diferite jocuri me
canice care au fost amplasate atît în 
incinta hotelurilor, cît și a cabane
lor etc.

Renumitele el restaurante au cîș- 
tigat noi valențe la capitolul speci
fic. Ele oferă oaspeților preparate 
dintre cele mai gustoase, atit din 
bucătăria internațională, cît și 
vestite meniuri din gastronomia 
românească. Nu lipsesc din lista 
zilnică a unor restaurante ca ..Șura 
dacilor", „Coliba haiducilor", „Capra 
neagră" gustările specifice — pas
trama de miel, berbecul haiducesc 
sau preparatele vînătorești - 
nici mincărurile tradiționale, 
plus, anul acesta, unitățile de 
mentație publică ale Poienii 
lărgit considerabil capacitatea Ele 
pot fi gazdă, intr-o singură zi, pen
tru 30 000—40 000 de vizitatori.

...Așa se prezintă astăzi Poiana. 
Dar în viitor ?

— Peste citiva ani — ne spune di
rectorul Oficiului Național de Tu
rism „Carpați" — și mai exact, la 
sfirșitul actualului cincinal. Poiana 
Brașov se va înscrie în rindul ma
rilor stațiuni turistice internaționale 
din Europa Ce pot să vă spun a- 
cum, pe scurt, ar ti următoarele : 
Poiana va cunoaște în anii următori

• dar
In 

all- 
și-au

o dezvoltare impresionantă, 
vorba, mai exact, de construcția 
noi Poiene. Fiindcă, în cîțiva 
se vor construi încă 16 hoteluri cu 
circa 3 000 de locuri, un număr spo
rit de restaurante și baruri, cu pes
te 4 000 de locuri, un cazino-club, cu 
370 de locuri și numeroase dotări 
pentru practicarea sporturilor.

Proiectul de dezvoltare de care ne 
vorbește directorul are în vedere. în 
primul rînd, valorificarea com
plexă, pentru odihnă și sport, a con
dițiilor naturale ideale pe care le 
oferă această zonă montană. Iată un 
sumar tâblou în cifre. In următorii 
ani se vor construi aici : 3 trambu
line de sărituri, de 30, 70 și 120 m ; 
o pistă de bob olimpic, de 150 m ; 3 
piste de săniuțe, cu o lungime totală 
de 3 700 m ; 21 pîrtii de schi alpin, 
cu o lungime totală desfășurată de 
25,5 km ; 12 pîrtii de schi nordic și 
de promenadă, cu o lungime de 55 
km ; numeroase trasee pentru skya- 
rinsț si motosky, în lungime de peste 
17 000 m. Dar nu numai baza mate
rială a agrementului de iarnă se va 
dezvolta. De aceeași atenție — așa 
cum e normal pentru profilul unei 
stațiuni de prestigiu — se bucură și 
celelalte forme de distracție și o- 
d’.hnă Astfel, se vor realiza noi a- 
menajări : o modernă sală de 
sport : o sală de bowling, cu 6 pista ; 
un teren de golf, cu 18 piste și 2 te
renuri de minigolf, cu 18 piste ; o 
piscină cu 3 culuate — și multe al
tele, care vor conferi Poienii, in fi
nal. toate dotările de mare anver
gură ale unei stațiuni de talie in
ternațională.

Poiana de astăzi va fi peste cinei 
ani Poiana unora dintre cele mai 
interesante și atractive 
Pină atunci, aă ne bucurăm 
tele actuale. Și să-i urăm 
pe... șantier, celei viitoare.

Este 
unei 
ani,

vacanțe, 
de ofer- 

eueces,

C. PRIESCU
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*
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*

*
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16,30;

• Hello, Dolly : PATRIA — 9,30; 
13; 16,30; 20.
• In arșița nopții : CAPITOL — 
9,30; 11,45; 14.
• Esop : CAPITOL 
18,45; 21.
• Din nou despre dragoste : CEN
TRAL — 9; 11,15; 13,30: 18; 13,15;
20.30.
• 100 de dolari pentru șerif :
SCALA — 9,30; 12,30; 18,30;
21,15, FESTIVAL — 1 12,15;
15,30; 18,30; 21,15, la grădină —
20.30, FEROVIAR — 9,15; 12; 15,15;
18; 20.45, EXCELSIOR — 9,30;
12,15; 15,15; 18; 20.30. MODERN — 
8,45; 11,30; 14.15; 17; 20, la grădina 
— 20,30, STADIONUL DINAMO —
20.30.
• SpriJlnițt-1 pe șerif: LUCEA
FĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21. BUCUREȘTI — 9; 11,15; 13,30; 
16,30; 18,43; 21, MELODIA — 9; 
11.13; 13,30; 16: 18,30; 20,45, FAVO
RIT — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,ÎS;
20.30, GRADINA DOINA - 20,30, 
GRADINA CAPITOL — 20,15.
ÎO floare și doi grădinari : VIC-

ORIA — 9; 12,30; 16; 19,30, ARTA 
— 9; 12,30; 16, la grădină — 20,15, 
GLORIA — 9; 12,30; 16: 19,30, AU
RORA — 9; 12,30; 16; 19,30, la gră
dină — 20,15.
Î Haiducii Iul Șaptecal ; Zestrea 

omnițet Ralu i LUMINA -- 9;
12,30; 16; 19,30.
• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 10.
• Regele Lear : DOINA — 11,30; 
16; 19,30.
• Apa ca un bivol negru ; Spor
tul in școală ; Andreescu ; Printre 
tineri : TIMPURI NOI — 9—20,15
în continuare.
• Iubire : BUZEȘTI — 15,30; 18, la 
grădină — 29,30.
• Facerea Înmii t DACIA — 8,45— 
20 în continuare. MOȘILOR — 
13,30; 17,45; 20.
? Duelul lung — 10,30; 12,30; 14,30, 

rocesul — 18,30 : CINEMATECA 
(sala Union).
• DS-i înainte cowboy : GRIVIȚA 
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, 
TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30, 
la grădină — 20,15, FLAMURA — 
9; 11,13; 13,30; 16; 18,15; 20,30, GRA
DINA PARCUL HERĂSTRĂU — 
20,30.
• Șl caii se împușcă, nu-i așa ? : 
BUCEGI — 15.15; 18: 20,30, MIO
RIȚA — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20,30. 
• Printre Colinele verzi : PRO
GRESUL — 15.30; 18; 20,15.
• Domiciliul conjugal : ÎNFRĂ
ȚIREA ÎNTRE POPOARE — 13,30; 
17,45; 20.
• Butch Cassidy st Sundance Kid: 
UNIRFA — 10; 18.15. la grădină — 
20,30. POPULAR — 15,30: 18; 20,15. 
RAHOVA - 15,30; 18: 20,15.
• Cei trei care au speriat Vestul: 
LIRA — 15,30; 13, Ia grădină — 
20,15.
• Sunetul muzicii : DRUMUL SĂ
RII — 15,30; 19,15.
• Serata : COSMOS — 15,30; 18; 
20,15, FERENTARI — 15,30; 17,45; 20.
• Elefantul Slowly : GIULEȘTI 
- 15.30; 17,45; 20. FLOREASCA — 
16; 18,15; 20,30.
• Secretul din Santa Vittoria: 
PACEA — 16: 19.
» Mihai Viteazul : CRÎNGAȘI — 
15; 19. VITAN - 16, la grădină — 
20.15.
• Bătălia de pe Neretva : FLA
CĂRA - 15,30; 19, VIITORUL — 
16; 19.30.
» Cazul C.L. : VOLG A - 
11,18: 13.30: 15.45: 18: 20.15.

9,15;

*i

*
*
*

*
*

*
*

*
*
**
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REFLEXUL MEDALIILOR

Utilaje 
din import

CONTINUA,
(Urmare din pag. I)

REZULTATE TEHNICE
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UNIVERSITATEA CLUJ — DINAMO 2—2 (0—1). Au marcat : Radu 
Nunweiller (min. 39) și Deleanu (min. 76) pentru dinamoviști, Mun- 
teanu (min. 62) și Barbu (min. 74) pentru studenți.

STEAUA — C.F.R. CLUJ 6—0 (0—0). Au înscris : Iorhănescu (min. 
55, 65, 84), Tătaru (min. 70), Marcu (min. 68) și Aelcnei (min. 81).

RAPID — S. C. BACAU 0—1 (0—0). A marcat : Rugiubei (min. 66). 
UNIVERSITATEA CRAIOVA — PROGRESUL 3—3 (1—1). Au mar

cat : Bălan (min. 3 și 64) și Oblemenco (min. 50) pentru gazde, respec- 
pectiv, Kassai (min. 20 și 62) și Viorel Popescu (min. 57).

PETROLUL — C.F.R. TIMIȘOARA 1—1 (1—1). Au marcat: N. Io- 
nescu pentru Petrolul (min. 36) și Periat (min. 38).

JIUL — FARUL 2—0 (1—0), Au marcat : Peronescu (min. 4) și Li- 
bardl (min. 58).

U.T.A. — F. C. ARGEȘ 6—1 (1—1). Au marcat : Radu (min. 19) pen
tru oaspeți și Pojoni (min. 34), Domide (min. 50). Kuhn (min. 53, 82), 
Broșovskj (min. 56) și Sima (min. 75).

STEAGUL ROȘU — POLITEHNICA 2—0 (1—0). Au marcat: Gyorffi 
(min. 24) și Florescu (min. 65).

...Dinamo este la un pas
de

gentă, cu atît mai mult cu cit nu e 
vorba numai de faptul că o instalație 
sau alta din import funcționează de
fectuos.

O importantă problemă care se a- 
daugă în asemenea împrejurări folo
sirii necorespunzătoare a mijloacelor 
valutare este aceea a cheltuielilor su
plimentare, De pildă, ca să se fabrice 
cele 13,9 tone țevi pentru irigații, la 
uzina din Slatina s-au folosit 58.3 
tone bandă de aluminiu. Diferența 
dintre aceste cantități ? Rebut. Sistin- 
du-se producția de țevi, alte aproape 
725 tone bandă plată din aliaje de a- 
luminiu — achiziționată din import
— a rămas stocată. La uzina de cine
scoape prețul de cost al unui tub 
fluorescent a fost — în trimestrul 
I a.c. — cu aproape 50 la sută mai 
mare decit era prevăzut în studiul 
tehnico-economic pe baza căruia s-a 
dezvoltat în ultimul timp uzina de 
cinescoape. O influență nefavorabilă 
asupra prețului de cost a avut, între 
altele, procentul mare de rebuturi în
registrat la producția de tuburi fluo
rescente.

Efecte negative se înregistrează, 
de asemenea, din cauză că un bene
ficiar sau altul nu primește la 
timp sau in cantitățile prevăzu
te produsele respective. Este sta
bilit, bunăoară, ca țevile pentru 
irigații care trebuiau realizate la uzi
na din Slatina să fie prelucrate în 
continuare la întreprinderea „Cea
hlăul" din Piatra Neamț. Neprimind 
decit 13,9 tone de țevi din cele 900 
tone contractate cu termen de li
vrare în trimestrul I a.c., această în
treprindere s-a văzut nevoită să co
mande în străinătate 870 tone 
țevi — livrabile însă în lunile 
mai-iunie, deci în al doilea tri
mestru. Evident, cheltuirea sumei 
necesare pentru aducerea aces
tor țevi nu era prevăzută. Cit pri
vește tuburile fluorescente, de unde 
se sconta că uzina de cinescoape va 
acoperi — incepînd din 1970 — par
tea covirșitoare a necesarului intern, 
azi este asigurat doar ceva 
mai mult de jumătate.

Este adevărat. în cursul investiga
țiilor noastre, ne-am notat o serie de 
păreri care atestă că lucrătorii din 
aceste uzine nu privesc cu indiferen
tă asemenea neajunsuri. De pildă, 
tov. Ion Badea, secretarul co
mitetului de partid de la uzina de 
cinescoape, ne spunea : „Ori de cîte 
ori se discută despre ritmul în care 
se lucrează la noua linie tehnologică, 
ne simțim extrem de stinjeniți pen
tru că această investiție nu „merge ". 
Ne străduim însă să remediem si
tuația, să recuperăm terenul „pier
dut". Tot de eforturi pentru reme
dieri, de recuperări, ne-au vorbit, în 
aceeași uzină, mai mulți muncitori. 
Dar in ce constau aceste strădanii ? 
De la conducerea întreprinderii am 
aflat de existența unui pian de mă
suri prin care se scontează atingerea 
capacității proiectate a instalației. 
Cind se va realiza aceasta ? în acest 
an sau. în anul următor 1 La această 
întrebare prevederile planului de mă
suri încă nu furnizează un răspuns.

Surprinde în schimb faptul că cea 
mai lesnicioasă cale de mărire a pro
ducției zilnice de tuburi fluorescente
— și anume, trecerea la lucrul în trei 
schimburi — este complet ignorată. 
La uzina „Autobuzul" din București, 
pentru a da — prin comparație — 
doar un exemplu, toate utilajele din 
import lucrează în trei schimburi. 
La presa de 800 de tone muncește 
Eugen Oloaie». El ne-a spus : „Uzi
na a plătit cîteva milioane bune de 
lei pe acest utilaj ; cum am putea 
să-l lăsăm să vegeteze, să nu pro
ducă din plin ?“ La uzina „Au
tobuzul" și alte utilaje — din 
țară și din import — sint, de ase
menea. bine folosite. Aici s-a stabilit 
ca in acest an, comparativ cu 1970, 
producția de autoutilitare să crească 
cu 25 la sută, iar cea de autobuze cu 
aproape 20 la sută. Asemenea situații 
care vădesc o inaltă răspundere pen
tru gospodărirea cit mai judicioasă a 
mijloacelor procurate din import tre
buie să caracterizeze activitatea 
conducerilor și specialiștilor tuturor 
unităților industriale, pentru ca 
utilajele și instalațiile respective să 
funcționeze la întreaga lor capacita
te, să asigure producția avută in ve
dere la elaborarea planului. Și nu 
numai producția fizică, ci și — așa 
cum prevede Legea privind organi
zarea. planificarea și executarea in
vestițiilor — realizarea la fiecare ca
pacitate de producție a productivită
ții muncii, consumurilor specifice, 
costurilor de producție, aportului net 
în valută, precum și a celorlalți indi
catori tehnico-economici aprobați, la 
termenele și nivelurile stabilite In 
grafice.

De cea mai mare importanță 
este, totodată, să se întreprindă ac
țiuni clare, bine gindite, care să în
tărească exigenta întreprinderilor, 
centralelor și ministerelor în elabo
rarea comenzilor pentru importul de 
noi mijloace tehnice. Aceasta, îna
inte de orice, pentru a preintîmpina 
repetarea unor cazuri de natura celor 
descrise mai înainte.

DE ARGINT Șl DEDAR

Valerlu MIRONESCU

-n

în divizia Aau promovat

A.S.A. TG.

ieri, Rapidul nu mai poate 
o pretenție la ocuparea 

căci

luptei în care s-au aflat

Pașcani—Știința Bacău 
studențesc—A.S.A. Tg.

în divizia A. Au retrogradat FLA- 
CARA MORENI și METROM.

european „la toate 
spus deapre Sil- 

„complexul Kajdi". 
Kajdi contra lui

MUREȘ (42 de puncte,
Sportul studențesc

ULTIMA ETAPĂ ÎN DIVIZIA B

BRONZ

pentru sport puțin

minls-

SPORTURILEDIN TOATE
Meta- 
de la 
Hune- 
Turzii, 
de ia

împins, Zero Flat cu 97.500 kg a o- 
cu,pat locul 3.

este că 
a noma- 

mai

fruntaș. Intre a-
Gazda, 
Ciocan, 

Sofronie, Șt. Suciu etc.

hrană, 
de săli sau 
arbitraj etc. 
posesia unor 
date, minis-
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CICLISM
AL. SOFRONIE A CÎȘTIGAT 

„CUPA VOINȚA"

CLASAMENTUL
Dinam» 29 ÎS 9 7 45—27 35
Rapid 29 11 11 7 31—24 33
Steaua 29 11 10 8 46—31 32
U.T.A. 29 14 4 11 47—33 32
Steagul r. 29 13 6 10 28—25 32
U. Craiova 29 12 8 9 28—29 32
Petrolul 29 10 11 8 33—33 31
Farul 29 11 8 10 38—41 30
U. Cluj 29 10 9 10 35—31 29
Politehnica 29 12 4 13 44—40 28
Jiul 29 12 4 13 27—29 28
F. C.Argeș 29 10 8 11 39—44 28
S.C. Bacău 29 12 4 13 34—40 28
C.F.R. Cluj 29 9 7 13 35—50 25
Progresul 29 7 9 13 30—38 23
C.F.R. Tim. 29 7 4 18 21—48 18

ETAPA VIITOARE

Cind arbitrul N. Cursaru a fluierat 
sfirșitul întîlnirii Universitatea 
Cluj — Dinamo, jucătorii bucupeșteni 
s-au îmbrățișat, manifestîndu-și net 
bucuria pentru punctul realizat pe 
stadionul de pe malul Someșului. Un 
punct care le menține intacte șan
sele de a termina campionatul pe 
primul loc al clasamentului. un 
punct greu de prevăzut în „buget", 
de pildă, duminica trecută seara 
după ce bucureștenii încheiaseră par
tida cu studenții craioveni, nu numai 
învinși, dar și cu senzația că nimic 
nu se mai poate face pentru a ră- 
mine în picioare, pină la capătul ul
timei etape.

Meciul de la 
semnul acestei 
gen — moral, 
așa, pentru dinamoviști și faptul a- 
cesta a fost evident mai ales în 
clipa în care Deleanu a înscris cu 
cunoscuta-i abilitate golul egalizator 
din lovitură liberă de la 18 m. Ma
niera braziliană în care colegii săi 
de formație l-au felicitat pentru 
reușită sublinia criza de încredere în 
propriile forțe ale bucureștenilor, 
bucuria lor de a se fi redescoperit și 
în ipostaza de a reface un handicap, 
de a fi redescoperit că mai au to
tuși resurse. întrind, însă, în amă
nunte. trebuie să remarcăm că și aci. 
la Cluj, precaritatea condiției de ju
cător. în ansamblu, a unora dintre 
dinamoviști s-a văzut ȘH->eâ punctul 
cucerit s-a datorat in special efor* 
turilor individuale, unele concret! -

Cluj s-a disputat sub 
acute nevoi de oxi- 
dacâ se poate spune

zate în acțiuni împlinite, altele eșua
te, lipsind echipei spiritul de... echi
pă, omogenitatea de talent și tehnică. 
Hibridul de marcaj om la om cu 
jocul în zonă adincește carențele de 
ordin tehnic și fizic din formația 
bucureșteană, produeîndu-se adesea, 
m timpul jocului, momente de de
rută în sistemul defensiv.

Clujenii au jucat meciul cu Di
namo, gindindu-se probabil la man
șa a doua din semifinalele „cupei" 
de miercuri. Asta explică lipsa din 
talgerul disputei de ieri a elanului, 
care caracterizează de obicei evolu
ția „unsprezecelui" alb-negru. Stîn- 
cel, Crețu, Anca și Pexa au încercat 
de multe ori să revitaiizeze o for
mație care ar fi vrut să obțină ma
ximum de randament cu un efort 
drămuit. Or, în condițiile diferenței 
de ordin tehnic dintre cele două 
echipe, asemenea „excepție" nu se 
poate produce. Și atunci, acest rezul
tat de egalitate, care aduce pe Di
namo la un pas de titlul de cam
pioană, iar clujenilor le lasă satis
facția de a nu fi părăsit propriul 
teren învinși. Cum li s-a mai în- 
tîmplat în acest campionat.

Cei mai buni : Dinu, Deleanu. 
Sandu Gabriel, Stîncel, Pexa. Crețu. 
Anca. Lucescu. Negru. în revenire 
do formă (probabil mai odihnit) 
Radu Nunweiller

A arbitrat corect N. Cursaru (PJo- 
ieOtlM Hlj.. •» ÎU’

Valentin PAUNESCU

Progresul București—Universi
tatea Cluj

Politehnica Iași—Jiul Petroșani 
Sport Club Bacău—Universitatea 

Craiova
Farul Constanța—Rapid Bucu

rești
C. Argeș Pitești—Petrolul 

Ploiești
Dinamo București—St. roșu Bra

șov
C.F.R. Cluj—U. T. Arad
C.F.R. Timișoara—Steaua Bueu-

Bilanțul campionatelor europene 
de la Madrid înscrie în dreptul re
prezentanților României nu mai 
puțin de nouă medalii, patru de ar
gint destinate vioecampionilor Mihai 
Aurel, Antoniu, Cuțov șl Năstac, și 
cinci de bronz (Gruiescu, Dumitres
cu. Pometcu, Gydrffi și Stumph). 
Deși asalturile decisive asupra titlu
rilor au eșuat, totuși performanța în 
ansamblu merită a fi subliniată 
fiindcă ea e de natură să confirme 
reputația de care se bucură boxul 
nostru pe bătrînul continent.

Care e valoarea rezultatelor de la 
recentele campionate, prin compara
ție cu cele de la edițiile preceden
te ? Ne vom feri să transferăm 
punctaje artificiale diferitelor me
dalii spre a nu pierde din vedere 
realitățile luptelor din ring, și reali
zările personale într-un sport indivi
dual cum este boxul. (Altfel, ajun
gem la viziuni aberante de felul ace
leia de a ne prezenta primii în 
clasamentul „pe echipe", în timp ce 
titlurile se află în posesia... altora 1) 
Televizarea a numeroase meciuri, 
inclusiv a întregii gale finale, a ofe
rit date suficient de ample pentru 
comparare. Consemnăm deci cuceri
rea de către boxerii maghiari a trei 
titluri continentale, ceea ce înseam
nă un progres față de ediția 1969— 
București, consemnăm și rezultatele 
relativ staționare ale pugiliștilor so
vietici prin cele trei medalii de aur 
(față de patru în 1969), remarcăm și 
revenirea la titluri a unor atleți polo
nezi. Vorbind despre sportivii noștri 
vom spune că nu ne așteptam ca 
nouă dintre ei să ajungă în semi
finale, după cum am rămas surprinși 
— de astă dată in mod neplăcut — 
de faptul că nici unul n-a intrat în 
stăpinirea vreunei centuri continen
tale. Firește, performanța extraordi
nară de pe ringul propriu din Bucu
rești — campioni europeni Ia patru 
categorii ! — era foarte dificil, 
proape imposibil de repetat.

tocmai o parte dintre foștii perfor
meri de atunci și-au cam dezamăgit 
suporterii. (Ion Alexe, Silberman, 
chiar Aurel Dumitrescu, in pofida 
posturii de semifinalist). Firește, se 
poate face și aprecierea că în com
parație cu ediția 1967 — Roma (des
fășurată in condiții asemănătoare cu 
cele de la Madrid), rezultatele de as
tăzi sint mai bune. E in parte ade
vărat, însă nici aceasta nu explică 
pentru ce au capotat la „europene" 
unii dintre boxerii noștri recunos
cut! pe plan internațional ca redu
tabili. Firește, s-ar putea aduce în 
discuție și obiecția cu privire la ca
litatea și obiectivitatea arbitrajului. 
E adevărat. Vasile Antoniu (de către 
juriu) și Alee Năstac (de către ar
bitrul de ring) au fost nedreptățiți, 
iar publicul spaniol a protestat vehe
ment la deciziile respective. însă nu 
e mai puțin real că meciurile des
pre care vorbim au fost strinse, ba 
cam egale, ca punctaj, boxerii noștri 
neștlind, sau nefiind în stare, să for
țeze de la bun început judecata 
juriului. în definitiv, lui Gedo, 
Szczepanski, Iouțiavicius victoriile 
le-au fost acordate pe motivul co
mun al plusului de tehnicitate. Or, 
dacă adversarul este mai tehnic, în
seamnă că trebuie să încerci să-i 
impui lupta din primul minut al 
partidei și pînă la ultimul. (Așa cum 
a procedat Beyer împotriva lui 
Cuțov !). Aparent lucrurile sint sim
ple, dar. în practică, o asemenea 
desfășurare tactică cere o pregătire 
fizică excelentă. Astfel, am ajuns 
la una dintre principalele cauze ale 
neîmplinirii boxerilor noștri la cam
pionatele europene. Problema nu e 
deloc nouă. Deficiențele pregătirii 
fizice la pugiliștii din lot au fost 
sesizate încă din luna ianuarie, ob
servații și critici repetate s-au făcut 
în presa sportivă atit cu ocazia me
ciurilor amicale dinaintea campiona
telor naționale, cit și în timpul aces
tora. Se vede insă că n-au fost găsite

măsurile potrivite pentru îndreptare. 
S-a spus despre Alexe că a fost în
vins de un Hussing in mare pro
gres. L-am revăzut pe Hussing în 
meciul final, iar impresia contravine 
total declarațiilor amintite mai sus. 
E preferabil, deci, să căutăm moti
vele reale ale contraperformanței 
fostului campion 
categoriile". S-a 
berman că suferă 
L-am văzut pe
Wolke, învinsul lui Silberman de la 
București. Rămîne. desigur, un boxer 
bun, însă n-avem convingerea că 
Wolke îi fusese inferior și că pier
duse partida. Așa că, și în cazul 
lui Silberman. ca și în privința 
fostului campion european A. Dumi
trescu (alt pugilist ce-și irosește ta
lentul), e preferabil să cercetăm 
motivele reale ale neîmplinirii lor.

în ce-1 privește pe Calistrat Cu
țov, el trebuie evidențiat pentru 
voința cu care a luptat pentru a cu
ceri medalia de argint. Din păcate, 
lumea a văzut la televizoare ceea ce 
federația n-a vrut să înțeleagă Ia 
timpul nimerit și anume că boxerul 
nostru nu mai dă randamentul ce-i 
făcuse faima în cadrul noii categorii, 
n-are calități fizice speciale pentru 
categoria „ușoară". Beyer e un luptă
tor tenace și puternic, dar nu po
sedă aptitudini excepționale. Și. to
tuși, s-a impus fără drept de apel în 
fața lui Cuțov...

Reconfortante și încurajatoare prin 
numărul lor mare, medaliilor de ar
gint și de bronz să le dăm prețui
rea adevărată, fără subestimări, fără 
supraevaluări. Să considerăm re
centele campionate europene, la care 
boxerii români n-au mai cucerit nici 
un titlu continental, drept un punct 
important de plecare pentru o ana
liză de fond a reprezentării cu suc
ces sporit a boxului nostru în ringul 
internațional.

in turneul internațional de la București

Învinsă ieri pe teren propriu

Echipa Rapid nu este
sigură nici de locul doi
Rapidiștii erau avizați, încă înain

te de a intra pe teren pentru me
ciul cu S. C. Bacău, de deznodămin- 
tul partidei susținute la Cluj de ri
valii lor în tentativa de cucerire a 
titlului. Acel 2—2 de la Cluj oferea 
«c’.iipei giuleștene posibilitatea de a 
intra „piept la piept" în ultima li
nie dreaptă a pasionantei curse cu 
formația dinamovlstă. Condiția de 
bază, singura de altfel, era ca acum 
în meciul cu echipa băcăoană să ob
țină victoria. Unele calcule arătau 
că și cu un rezultat de egalitate 
Rapidul păstra ceva șanse...

Partida de ieri de la Giuleștl a a- 
vut insă un final neașteptat, in pri
mul rînd pentru fotbaliștii de la Ra
pid și suporterii lor. După un joc 
in care a dominat categoric (minute 
in șir, mai ales în repriza secundă, 
cind fundașii erau avansați pe linia 
de centru, iar Răducanu ajunsese și 
el — din exces de zel, bineînțeles, — 
cam mult dincolo de linia de 16 me
tri), după ce a avut numeroase oca
zii de gol, din poziții diferite (șuturi 
de la distanță, șuturi din apropierea 
porții, reluări cu capul la executa
rea cornerelor etc., etc.) — în fine, 
după un asediu permanent la poarta 
apărată (magistral !) de Ghiță — e- 
chipa rapidistă și-a văzut eforturile 
zădărnicite de... un fost component 
al său, actualmente la S. C. Bacău ; 
e vorba de Rugiubei. La un contra
atac pornit de Dembrovschi — unul 
din puținele dar foarte periculoase
le contraatacuri ale băcăoanilor — 
Rugiubei a primit mingea la picior, 
a trecut ca un spiriduș printre fun
dașii centrali adverși (Lupescu și 
Dan), l-a driblat și pe Răducanu ie
șit in intlmpinare și a șutat impa- 
rabll în poartă unde, de circumstan
ța numai, se retrăsese pentru a în
cerca imposibilul — Dan. Degeaba 
însă. Este gol !

Faza aceasta se întîmpla la mijlo
cul reorizei secunde. în mod normal, 
un gol nu înseamnă mare lucru, mai 
ales că pină la terminarea partidei 
era suficient timp, iar raportul de 
forțe se menținea același. Rnpidiștii 
nu au putut trece însă cu ușurință 
peste șocul produs de acest gol. astfel 
că pe nimeni din cei prezenți ieri la 
arena de lingă Podul Grand nu i-a mai 
mirat faptul că pe măsură ce timpul 
se scurgea, pe măsură ce se apropia

încheierea partidei, echipa rapidistă 
(din care ieri n-au lipsit nici Dumi
tru, nici Neagu, nici Lupescu, nici 
una dintre vedetele sale) își dădea 
parcă sufletul, se stingea, pîlpiind din 
ce în ce mai palid. Atît de palid încit 
n-a lipsit mult ca în ultimele două 
minute să mai primească încă un gol, 
poate chiar două...

Cauzele înfrîngerii de ieri a rapi- 
diștilor nu trebuie căutate prea de
parte de tabăra acestora ; oboseala 
(fizică și nervoasă) a echipei este 
evidentă, finalul campionatului, un 
final nu ca oricare altul, negăsin- 
du-i pregătiți pentru a rezista la so
licitările 
angajați.

Pierzînd 
avea nici 
locului prim al clasamentului, 
în etapa viitoare — ultima a campio
natului — numai o victorie la scor 
în fața Farului (la Constanța) co
roborată cu o înfringere la scor a 
dinamoviștilor din partea Steagului 
roșu (la București) pot da alt cam
pion decit Dinamo București.

Ion DUMITRIU

PRONOSPORT
Concursul din 20 iunie

,.U“ Cluj—Dinamo
Petrolul—C.F.R. Timișoara
„U“ Craiova—Progresul
Steaua—C.F.R. Cluj
Jiul—Farul
U. T. Arad—F. C. Argeș
Steagul roșu—Politehnica
Poiana—Metrom
Progresul Br.—Politehnica Gl. 
U. M. Timișoara—Olimpia S. M. 
C.S.M. Sibiu—Politehnica Tim. 
Corvinul—C.F.R. Arad
Minerul Anina—Crișul

x
X
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1
1
1
1
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La Cluj s-a încheiat ieri a XVI-a 
ediție a „Cupei Voința", al cărei start 
s-a bucurat de prezența cicliștilor 
noștri fruntași și de la unele cluburi 
din Franța, Polonia și Ungaria. Ulti
ma etapă — circuit pe străzile cen
trale ale Clujului — s-a desfășurat 
in fața unui public deosebit de nu
meros, pentru care spectacolul oferit 
de cicliști a însemnat o plăcută des
tindere. Cursa de ieri a măsurat in 
total 60 de kilometri, dificultatea ei 
constind doar în numeroasele viraje 
și desele întreruperi de ritm datorate 
acestora. Cum diferența dintre pri
mii doi clasați — dinamovistul Alex. 
Sofronie, purtător al „tricoului gal
ben", și Șt. Suciu (Dezrobirea Brașov), 
învingător detașat in penultima eta
pă — era la ora cind s-a dat startul 
de numai 35 sec., interesul publicului 
și al specialiștilor a fost îndreptat 
spre duelul dintre aceștia doi. Șan
sele erau mai mari pentru dinamo- 
vist. familiarizat cu întreceri pe ast
fel de trasee.

Dar, cind doi se „suspectează" (So
fronie și Suciu și-au urmărit fiecare 
intenție), ciștigă... un al treilea. Plu
tonul a sosit la finiș aproape așa 
cum plecase din start. 50 de alergă
tori (din 65 ciți au luat plecarea) 
și-au disputat victoria în etapa de 
ieri. A cîștigat polonezul Sekcinski, 
în lh37’51”. Același timp l-au avut și

Capitala găzduiește, de opt zile, 
cel de-al XI-lea turneu internațional 
de șah al României. Fără să se ridice 
la valoarea unor ediții de acum două 
decenii, cind jucau la noi Spasski, 
Petrosian, Smislov, Stahlberg, Korci- 
noi, Toluș, Benko, concursul este in
teresant, fiind clasificat in nomencla
torul F.I.D.E. de forța 2 A, ceea ce 
dă dreptul la o notă de mare maes
tru. pentru 10 1/2 puncte și una de 
maestru internațional pentru 8 punc
te din cele 14 posibile.

Competiția se desfășoară sub sem
nul unei lupte aprige, prilejuind 
afirmarea citorva maeștri români. 
Campionul țării, Victor Ciocâltea, de
ține, după opt runde, poziția de li
der. Jocul său se caracterizează prin 
precizie și acuraleță, iar victoriile la 
Ribli și Ungureanu se înscriu prin
tre bunele realizări ale maestrului 
internațional. în plutonul fruntaș se 
află, de asemenea, doi tineri repre
zentanți ai șahului românesc : Mircea

Pavlov și Dumitru Ghizdavu. Primul 
a reușit surpriza turneului, învingin- 
du-1 simbătă seara pe marele maes
tru Iuri Averbach, fostul campion al 
Uniunii Sovietice. Ghizdavu a punc
tat eficace la Ribli și .Ungureanu, 
avînd și el perspective certe de a 
acumula o notă de maestru interna
țional.

Dintre oaspeți se disting șahistul 
din R. D. Germană Hennings, un ju
cător tenace, posesor al unui stil so
lid și cubanezul Garcia. Marii maeș
tri Boboțov (Bulgaria) și Averbach 
nu și-au arătat — deocamdată — 
întreaga forță. Sub așteptări se com
portă cehoslovacul Jansa și iugosla
vul Bukici.

Iată clasamentul la jumătatea tur
neului (după 8 runde) : Ciocâltea 
5—2, Pavlov 5—3, Ghizdavu 4 1/2—2 1/2, 
Hennings 4—2 (1), Garcia 4—3 (1), 
Boboțov 4—3 etc.

V. CH.

încâ un atac al jucătorilor de la Steaua Ia poarta lui Mdrculescu (C.F.R. 
Cluj) Foto : M. Cioc

A.S.A. Tg. Mures si Crisul
** 9 3 1

Seria I : Metalul Tg.—S.N.O. 5—1 ; 
Poiana—Metrom 1—0 ; Flacăra Mo
roni—Metalul București 1—1 ; Pro
gresul—Politehnica 0—1 ; Portul— 
Ceahlăul 1—1 ; F. C. Galați—Dunărea 
1—1 ; C.F.R.
1—3 ; Sportul
Mureș 2—1.

Seria a Il-a : U.M.T.—Olimpia 
Satu-Mare 2—1 ; C.S.M. Sibiu—Poli
tehnica 1—1 ; Metalurgistul—Gloria 
2—1 ; Corvinul—C.F.R. 0—0 ; Mine
rul B. M.—Electroputere 5—1 ; Mi
nerul Anina—Crișul 2—1 ; Vagonul— 
C.S.M. Reșița 6—1 ; Olimpia Oradea— 
Gaz metan 1—0.

41). a promovat

ceilalți din grupul 
eeștia se aflau polonezul 
francezul Passieu, Gavrilă, 
Ajoglun, " ’ ,

„Cupa Voința" revine deci lui Ale
xandru Sofronie (Dinamo). Pe locu
rile următoare s-au clasat în ordine 
Ștefan Suciu (Dezrobirea Brașov) — 
la 35”, Teodor Drăgan (Voința Bucu
rești) — la 1’13”, Janusz Sekcinski 
(Start Polonia — la 1’15”, Andrei Su
ciu (Dezrobirea Brașov) — la 1’15”, 
Stanislaw Gazda (Start Polonia) — 
la 1’21” etc.

Tn clasamentul general al cățărăto
rilor, pe primul loc s-a clasat Vasile 
Selejan (Dinamo) cu 22 
mat de Nicolae Gavrilă 
13 puncte și Ștefan Suciu 
Brașov) — 10 puncte.

puncte, ur- 
(Steauă) — 
(Dezrobirea

HALTERE 
CAMPIONATELE EUROPENE 

DE LA SOFIA

A 30-a ediție a campionatelor eu
ropene de haltere a început în sala 
Universiada din Sofia cu participa
rea a 145 de sportivi din 23 de țări. 
La cat. pină la 52 kg. pe primul loc 
s-a clasat polonezul Zigmund Smal- 
czerz cu 332,500 Kg (totalul celor 3 
stiluri). El a fost urmat de Sandor 
Holzreiter (Ungaria) — 327,500 kg, 
Mustafa Mustafov (Bulgaria) — 
305 kg, Zoro Fiat (România) — 
302.500 kg, Janus Mackiewicz (Po
lonia) — 297,500 rg. Ion Hortopan 
(România) — 295 kg. La stilul

CRIȘUL (45 de puncte), a promo
vat in divizia A. U.M.T. și VAGONUL 
au retrogradat.

• MOTOCICLISM. — Campionul 
italian de motociclism Giacomo A- 
gostini își continuă seria victoriilor 
internaționale, dovedindu-se imbata
bil și în acest sezon. Luînd startul 
in Anglia, pe circuitul de Ia Mallorv 
Park (Leicestershire), Agostini a 
terminat Învingător in două curse : 
la clasa 350 cmc (cu o medie orară 
de 142.500 km) și la clasa 500 cmc 
(cu o medie orară de 150.300 km). în 
ambele curse, el a concurat pe o 
motocicletă „M.V. Agusta"

• BASCHET. — Turneul de bas
chet al armatelor prietene a luat 
sfîrșit la Budapesta cu victoria se
lecționatei U.R.S.S. — 10 puncte, ur
mată de Cehoslovacia — 9 puncte, 
Polonia — 8 puncte. Ungaria — 7 
puncte, România — 6 puncte, R.P.D. 
Coreeană — 5 puncte. Rezultate din 
ultima zi : U.R.S.S.—Ungaria 118—79 
(00—38) ; Polonia—România 112—83 
(53—44) ; Cehoslovacia—R.P.D. Co
reeană 137—69 (62—36).
• CA1AC-CANOE. Proba de caiac 

simplu 10 000 m din cadrul regatelor 
internaționale de la Bochum (R.F.G.) 
a fost ciștigată de sportivul român 
Aurel Vernescu în 42’40”9/10. La ca
noe simplu, pe aceeași distanță, pri
mul a trecut linia de soske Wich- 
mann (Ungaria) 45'28”3/10, secundat 
de Patzaichin (România) 45'57”8/10.
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Campionatele sporti
ve pentru elevii din 
învățămintul profesio
nal și tehnic sint deo
sebit de utile, dar ac
tualul mod de organi
zare duce la risipă de 
timp pentru elevi, ca
dre didactice și minis
terele tutelare, la risi
pă de fonduri bănești.

în prezent, campio
natele se desfășoară in 
felul următor : faza 
întii — la nivelul șco
lilor — desemnează re
prezentantul școlii la 
fiecare disciplină spor
tivă. O dată insă cu 
fazele superioare în
cep și plimbările — 
inutile, după părerea 
mea — a mii și mii de 
elevi, însoțiți de cadre 
didactice. Ar fi greu 
de reprezentat 
încrucișările de 
sări pe distanțe 
mari pe care 
concurenții în 
faze zonale și 
Iată un exemplu : în 
cadrul campionatului 
organizat de Ministe
rul Industriei 
lurgice, elevii 
Galați merg la 
loara, Cîmpia 
Reșița etc.; cei 
Hunedoara, Reșița etc. 
merg la Galați sau in 
alte localități, unde se 
desfășoară concursurile 
de atletism, fotbal, 
gimnastică etc. O ase
menea deplasare du
rează minimum 3—4 
zile, timp in care e- 
levii sint scoși de la 
cursuri. Costul trans
portului se ridică în 
medie la 150 
persoană.

Aplicîndu-se 
„metodologie", 
1970 pentru elevii celor 
14 școli ale M.I.M., 
participant! la campio
natele sportive, s-au 
cheltuit peste 120 000 
lei, deși deplasările au 
fost reduse Ia maxi
mum. Am aflat că la 
Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Ma
șini, care are peste 50 
de unități școlare, su
mele cheltuite depă
șesc 800 000 lei, iar la 
Ministerul Transportu-

grafic 
depia- 
foarte 

le fac 
aceste 
finale.

lei de

această 
m anul

rilor peste 500 000 lei. 
Din sumele acestea, 
pentru sport propriu- 
zis se cheltuiește destul 
de puțin. Cite ame
najări noi pentru 
sport nu se puteau 
face cu acești aproape 
un milion și jumătate 
de lei !

Modul în care se 
planifică desfășurarea 
campionatelor este ex
trem de greoi. Mai în- 
tîi, Ministerul învăță- 
mîntulul comunică mi
nisterelor și, probabil, 
și inspectoratelor ju
dețene, calendarul 
sportiv. Ministerele a- 
daptează acest calen-

puncte 
de vedere

dar și-l transmit școli
lor subordonate, soli- 
citînd ca fiecare școa
lă să stabilească și să 
comunice numărul a- 
proximativ de partici
pant, precum și su
mele necesare pentru 
deplasarea elevilor și 
cadrelor didactice, pen
tru cazare și 
închirieri 
terenuri.
Aflate in 
astfel de 
terele comunică la Mi
nisterul învățămintu- 
lui calendarul cu fa
zele pe zone și minis
ter, precum și sumele 
necesare antecalculate. 
Schimbul de date și de 
preevaluări de tot fe
lul nu se oprește aci. 
El se reia îiiaintea 
fiecărei faze ; școlile 
trimit tabele nominale 
cu cîștigătorii pe școa
lă (pe categorii și „sti
luri") la ministere’, 
care Ie comunică la 
școlile unde se organi
zează faza pe zonă. 
Povestea se repetă ai
doma cind e vorbă de 
faza pe minister... 
ș.a.m.d. Trebuie să 
mai precizez că la

toată această cores
pondență se adaugă 
sute de convorbiri te
lefonice cu școlile pen
tru a lămuri o serie 
de probleme sau în
curcături care se ivesc 
din motive de multe 
ori neprevăzute. O 
muncă inutilă și de 
lungă durată, la care 
sint angrenate cadre 
pe toată filiera, inclu
siv cadre din 
tere.

Părerea mea 
multe dintre 
liile semnalate 
sus ar dispare și sco
pul unei asemenea ac
țiuni ar fi integral a- 
tins. dacă aceste cam
pionate republicane 
școlare s-ar organiza 
sub egida Ministerului 
învățămintului — pen
tru toate școlile și li
ceele : profesionale, de 
specialitate, teoretice 
(de la faza pe școală, 
pînă la faza finală, pe 
țară). Pe plan local a- 
ceastă acțiune ar ur
ma să fie coordonată 
de inspectoratele șco
lare, împreună cu or
ganele U.T.C. și 
C.N.E.F.S. în acest 
mod, pe lingă faptul 
că se vor reduce sub
stanțial cheltuielile și 
timpul pentru depla
sări — pentru ca ac
centul va cădea pe fa
zele pe localități, reu
nind pe toți elevii, in
diferent de profilul 
școlii sau liceului, fără 
deplasări costisitoare 
— se va realiza o mai 
strînsă legătură între 
toți tinerii, indiferent 
de forma de învăță- 
mînt căreia îi aparțin. 
Este perfect posibil și 
normal ca și întrece
rile sportive pentru 
toți elevii să fie orga
nizate in comun, pre
cum olimpiadele de 
matematică, de fizică 
etc.

Victor PANDIA, 
director adjunct 
al Direcției personal 
și învâfâmînt 
din Ministerul 
Industriei Metalurgiei
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0 interesanta manifestare 
cultural-sportivă

TIRGOVIȘTE (corespondentul
„Scinteii" C. Soci). Locuitorilor ora 
șului Pucioasa, sutelor de turiști ți 
oameni ai muncii veniți în stațiunea 
balneară, comitetul sindicatului de la 
întreprinderea textilă „Bueegi" le-a 
oferit, ieri, o surpriză plăcută. La 
baza sportivă din preajma întreprin
derii, in parcul și pădurea din loca
litate a fost organizată o reușită du
minică cultural-sportivă, in jurul că
reia a fost polarizată atenția a peste 
5000 de spectatori. După festivitățile 
de deschidere și de defilare a sporti
vilor, care au început încă din pri
mele ore ale zilei, s-au desfășurat 
întreceri de handbal, volei, popice, 
atletism și o interesantă partidă de 
fotbal feminin. Pe scenele instalate 
ad-hoc, formațiile artistice ale secți
ilor de producție țesătorie. filatură 
etc., finaliste în diferite confruntări 
locale sau centrale, s-au întrecut în- 
țr-un original concurs „Dialog pe a- 
ceeași scenă". în care numeroși spec
tatori au devenit concurente

Seara, la lumina reflectoarelor ți 
a jocurilor de artificii, in decorul na
tural al parcului „Bueegi", cele cite- 
va mii de spectatori au participat 
la o seară de dans.
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REUNIUNEA CONSILIULUI 
MINISTERIAL AL O.U.A.

ADOPTAREA UNUI PROIECT DE REZOLUȚIE CARE REAFIRMA 
DREPTUL POPOARELOR LA SUVERANITATE PERMANENTA 

ASUPRA RESURSELOR NATURALE

COMUNICAT COMUN 
cu privire la vizita în Republica 
Democrată Vietnam a delegației 
de partid și guvernamentale 
a Republicii Socialiste România

DELEGAȚIA OF PARTID Șl GUVERNAMENTALĂ 

ROMÂNĂ, CONDUSĂ DE TOVARĂȘUL 

NICOLAE. CEAUȘESCU, SOSEȘTE ASTĂZI 

IN R. P. MONGOLĂ

Pregătiri sub semnul 
prieteniei frățești

CORESPONDENȚA DIN ULAN BATOR

Vlan Batorul o îmbrăcat haine de 
sărbătoare pentru a primi oaspeți 
stimați și dragi — delegația de partid 
și guvernamentală a Republicii So
cialiste România, condusă de tovară
șul Nicolae Ceaușescu. La depărtare 
de 7 000 de km. de patrie, flutură 
drapelele Republicii Socialiste Româ
nia, iar pe frontispiciile a numeroa
se clădiri se află panouri mari cu lo
zinci scrise în limba română : „Tră
iască prietenia româno-mongolă!“, 
„Stimați oaspeți, bine ați venit !“, 
„Salutăm călduros delegația de par
tid și guvernamentală română în 
frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu !“. Ele exprimă sen
timentele de caldă simpatie, de prie
tenie frățească ale poporului mongol 
pentru poporul român, constructor al 
socialismului, pentru Partidul Comu
nist Român, pentru secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a cărui vizită, in fruntea 
delegației, este așteptată cu deosebit 
interes și nerăbdare.

In discuțiile avute in aceste zile cu 
reprezentanți de seamă ai R.P. Mon
gole, precum și cu muncitori, func
ționari, activiști de partid și de stat, 
interlocutorii și-au exprimat convin
gerea că această vizită va reprezenta 
un moment memorabil în relațiile de 
prietenie și colaborare frățească din
tre Partidul Popular Revoluționar 
Mongol și Partidul Comunist Român, 
dintre cele două state și cele două 
popoare.

„Sînt fericit că vom fi gazde ale 
stimatului nostru oaspete, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și soției sale, 
Elena Ceaușescu, ale celorlalți mem
bri ai delegației române — ne-a de
clarat tovarășul Dondogiin Țevegmid, 
președintele Marelui Hural Popular, 
membru al C.C. al Partidului Popular 
Revoluționar Mongol, rectorul Uni
versității de Stat din Ulan Bator. 
Vizita delegației de partid și guver
namentale a Republicii Socialiste 
România va aduce o nouă contribuție 
la dezvoltarea continuă a prieteniei și 
colaborării dintre popoarele și țările 
noastre care au țeluri comune — con
strucția socialismului și comunismu
lui".

Tovarășul Dondogiin Țevegmid și-a 
amintit cu plăcere de vizita pe care a 
făcut-o la sfirșitul anului trecut in 
România in fruntea unei delegații a 
Marelui Hural Popular, subliniind sa
tisfacția sa personală și a întregii de
legații pentru ospitalitatea deosebită a 
poporului român. „Căldura cu care am 
fost intimpinați din primele clipe și 
atenția de care ne-am bucurat pe 
parcursul întregii vizite reprezintă o

■ ■■■■■■!!■■■■■■■■■■■■ 
agențiile de presă transmit:

Un grup de congresmeni 
americani aPartlnînd partidelor 
democrat și republican au publicat 
un raport prin care se pronunță pen
tru reducerea bugetului militar al 
S.U.A. cu aproximativ 7 miliarde 
dolari. Documentul susține că acest 
obiectiv poate fi realizat prin redu
cerea forțelor armate americane cu 
peste 430 000 de militari, inclusiv re
ducerea cu peste 50 la sută a efecti
velor trupelor S.U.A. aflate la dispo
ziția N.A.T.O. în Europa occidentală.

La Cairoau continuat duminică 
oonvorbirile dintre președintele An
war Sadat și regele Feisal al Arabiei 
Saudite, care se află într-o vizită ofi
cială în R.A.U. După cum informează 
ziarul „Al Ahram**, în cadrul între
vederilor dintre cei doi șefi de state 
au fost abordate pe larg diverse 
aspecte ale conflictului din Orientul 
Apropiat. Regele Feisal l-a informat 
pe președintele Anwar Sadat despre 
oonvorbirile avute în timpul recentu
lui turneu efectuat în unele țări din 
Asia și, mai ales, despre discuțiile 
purtate la Washington cu președintele 
S.U.A., Richard Nixon.

Senatorul democrat Stu
art Symington a cerut Comisiel 
senatoriale pentru problemele exter
ne deschiderea unei anchete cu pri
vire la originile intervenției Statelor 
Unite în Indochina. Introducînd un 
proiect de rezoluție în acest sens, se
natorul Symington a declarat : Dez
văluirile ce au fost făcute in aceste 
zile și adevăratele resorturi ale de
clanșării și implicării Statelor Unite 
în război trebuie studiate de către 
Senat... Această aventură, a spus în 
continuare senatorul democrat, a 
adus prejudicii națiunii.

După 50 de ore de trata
tive aPfO!":'‘‘ neîntrerupte, desfășu
rate sub medierea lui Carlo Donat 
Cattin, ministrul italian al muncii, 
reprezentanții sindicatelor și Direc
ția Uzinelor de automobile „Fiat“ au 
ajuns sîmbătă la un acord. înțelege
rea intervenită între cele două părți 
interesează 185 000 de muncitori de la 
toate uzinele grupului „Fiat“ și pune 
capăt unor acțiuni revendicative în
cepute cu peste 2 luni în urmă. Acor
dul prevede majorarea salariilor si 
îmbunătățirea condițiilor de muncă. 
El urmează să fie supus aprobării 
muncitor ilor.

expresie elocventă a faptului că, deși 
România și Mongolia sînt despărțite 
de mii de kilometri, cele două po
poare sînt apropiate printr-o priete
nie de nezdruncinat".

In ajunul sosirii delegației de 
partid și guvernamentale române la 
Ulan Bator, tovarășul Dongo, direc
torul general al combinatului indus
trial din capitala mongolă, ne-a de
clarat : Am aflat cu bucurie că dele
gația României frățești, în frunte 
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, va 
vizita combinatul nostru și am adus 
această veste la cunoștința colecti
vului. Muncitorii, tehnicienii și 
funcționarii acestei întreprinderi de 
mare importanță pentru economia 
națională sint mindri că tova
rășul Nicolae Ceaușescu va fi 
oaspetele nostru. Ei s-au pregătit să 
primească cu toată căldura inimii pe 
oaspeții dragi, să le prezinte realiză
rile lor. Sintem convinși că vizita în 
țara noastră a delegației române va 
adinei prietenia dintre popoarele 
noastre care construiesc socialismul.

Prezent la această convorbire, to
varășul Damba, vechi membru al 
P.P.R.M., maistru la fabrica de piele 
și confecții din cadrul combinatului, 
unul din pionierii întreprinderii, ne-a 
declarat următoarele : Am aflat cu 
bucurie despre vizita delegației ro
mâne în combinatul nostru. Ea va 
avea loc intr-o perioadă cînd între
gul nostru popor se pregătește să 
întimpine prin noi succese aniversa
rea a 50 de ani de la victoria Revolu
ției Populare Mongole. Sintem deo
sebit de fericiți să putem prezenta 
delegației realizările noastre. Am 
vorbit brigăzii mele despre vizita 
stimaților soli ai poporului român și 
ne-am angajat să muncim cu și mai 
multă rîvnă pentru a îndeplini sar
cinile de plan, să cinstim astfel de
legația României frățești.

Școala muzicală de coregrafie din 
Ulan Bator se pregătește și ea să-i 
primească pe oaspeții dragi din 
România socialistă.

— Sintem mindri că școala noas
tră a fost aleasă pentru a primi vi
zita delegației de partid și guverna
mentale române, condusă de tovară
șul Nicolae Ceaușescu. Vom face to
tul ca oaspeții să se simtă cit mai 
bine în scurtul popas pe care îl vor 
face aici — ne-au declarat profesorii 
acestei școli, care împreună cu elevii 
sădeau flori în micul parc de la in
trarea școlii. Dorim ca și aceste flori 
să exprime bucuria de a avea în mij
locul nostru pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pe ceilalți soli ai poporu
lui român prieten.

Gheorghe CIOBANU

HAGA 20 (Agerpres). — Du
minică a luat sfirșit Festivalul 
Internațional de folclor de la 
Warfurn (Olanda). Medalia de aur 
a festivalului a fost decernată 
ansamblului de cîntece și dansuri 
„Argeșul" al Casei de cultură din 
Curtea de Argeș. Inminind tro
feul festivalului artiștilor ama
tori români, primarul orașului 
Warfurn, G. W. Bos, a scos in e- 
vidență că prin cintecele și dan
surile prezentate ansamblul „Ar
geșul" a oferit spectatorilor o 
imagine autentică a talentelor și 
înclinațiilor spre frumos ale po
porului român.

Liderul Partidului laburist 
din Marea Britanie, Harold 
Wilson, a declarat că partidul său nu 
a adoptat încă o atitudine fermă în 
ceea ce privește aderarea Angliei la 
Piața comună. „Hotărîrea finală, a 
menționat el, va depinde de condiții
le intrării Marii Britanii în C.E.E., 
precum și de viitoarele relații cu 
Noua Zeeiandâ". Se știe că Harold 
Wilson a cerut în 1967. pe atunci 
prim-ministru, aderarea Marii Bri
tanii la Comunitatea Economică Eu
ropeană.

Guvernul Maltei intențio
nează să renegocieze trata
tul încheiat cu Marea Bri
tanie pr’n care pe *nsu'a este men* 
ținută o bază militară engleză și nu 
va permite Angliei să împartă această 
bază cu aliații ei din N.A.T.O., a 
declarat noul prim-ministru al Maltei, 
Dom Mintoff. El a adăugat că vii
torul tratat angle—maltez va trebui 
să prevadă o creștere a sumelor plă
tite de Marea Britanie pentru facili
tățile acordate in Malta.

s-au încheiat conLa Belgrad
vorbirile dintre delegația parlamen
tară luxemburgheză, condusă de 
Pierre Gregoire, președintele parla
mentului, și o delegație parlamenta
ră iugoslavă, condusă de Marian Bre- 
țeli, președinte ad-interim al Skup- 
știnei Federale. în cursul discuțiilor, 
transmite agenția Taniug, a fost re
levată dezvoltarea favorabilă a rela
țiilor dintre cele două țări, subli- 
niindu-se. totodată, posibilitățile exis
tente pentru adîncirea în continuare 
a colaborării reciproce.

ADDIS ABEBA 20 (Agerpres). — 
După cinci zile de dezbateri, Con
siliul ministerial al Organizației U- 
nității Africane, reunit la Addis A- 
beba pentru a pregăti ordinea de zi 
a sesiunii la nivel înalt a organiza
ției, și-a încheiat lucrările. Partici- 
panții au adoptat proiectele unor re
zoluții politice și administrative, ce 
urmează să fie supuse spre apro
bare șefilor de state și guverne. Prin
tre acestea se numără „Rezoluția a- 
supra resurselor naturale**, care rea
firmă dreptul inalienabil al tuturor 
țărilor de a-și exercita in mod per
manent suveranitatea asupra bogății
lor subsolului lor. Documentul subli
niază că exploatarea resurselor na
turale ale fiecărei țări trebuie să fie 
conformă legilor în vigoare în sta
tul respectiv. Rezoluția recunoaște, 
în același timp, legitimitatea măsu
rilor luate de către țările africane 
producătoare de petrol sau posesoa
re ale altor bogății ale subsolului, 
pentru apărarea intereselor lor na
ționale, precum și a oricăror dispo
ziții ce ar putea fi preconizate de 
către statele continentului pentru 
a-și asigura exercitarea efectivă a

PARIS

Manifestare de solidaritate cu lupta 
comuniștilor, a poporului spaniol

în parcul Montreau din municipali
tatea pariziană Montreuil, a avut 
loc duminică după-amiază o mare 
adunare populară de solidaritate cu 
poporul spaniol, cu lupta sa pentru 
libertate, democrație și progres so
cial. Ocazionat de împlinirea a 35 
de ani de Ia izbucnirea războiului 
civil din Spania, mitingul a evocat 
epopeea luptei național-revoluțio- 
nare a poporului spaniol împotriva 
fascismului — luptă ce s-a bucurat 
de solidaritatea largă a tuturor for
țelor antifasciste, de sprijinul volun
tarilor din numeroase țări, printre 
care și sute de revoluționari români, 
care și-au vărsat sîngele pe pămîn- 
tul Spaniei.

La miting au participat peste 30 000 
de persoane, între care și numeroși 
comuniști și oameni ai muncii spa
nioli care trăiesc și muncesc în 
Franța, precum și delegații ale mun
citorilor spanioli din Belgia, Elveția, 
R.F. a Germaniei și din alte țări. Au 
fost prezenți veterani ai brigăzilor 
internaționale care au luptat în Spa
nia, precum și numeroși reprezen
tanți ai organizațiilor Partidului Co
munist Francez din marile uzine pa
riziene. La intrarea în marele 
amfiteatru al parcului Montreau o 
pancartă pe care scria : „Pentru am
nistie, libertate și socialism în Spa
nia** a fost înconjurată de zeci de 
participants care, în mod spontan, au

Guvernatorul Băncii Na
ționale a României, arademi- 
cianul Vasile Malinschi, însoțit de 
vicepreședintele Băncii, Alexandru 
Oprea, au făcut o vizită de 4 zile în 
Olanda. la invitația președintelui 
Băncii Centrale a Olandei, J. Zijlstra. 
Oaspeții români au avut întrevederi 
cu reprezentanți ai conducerii Băncii 
Centrale a Olandei, precum și cu pre
ședinții Consiliilor de administrație 
ale celor mai mari bănci din Rotter
dam, Amsterdam și Haga.

Reprezentantul Senega
lului la O.N.U., Ibrahim Boye, a 
remis vineri președintelui în exerci
țiu al Consiliului de Securitate o notă 
de protest a guvernului său împotri
va plantării de mine militare pe teri
toriul senegalez de către unități apar- 
ținînd trupelor colonialiste portu
gheze.

Ultimul din cei nouă 
copii născuți duminica tre
cută la Sydney de Geraldine 
Broderick a decedat în cursul nopții 
de sîmbătă.

Stația orbitală „Saliut" 
la a 1000-a rotație 
in jurul Pămintului

MOSCOVA 20 (A-
gerpres). — Duminică 
la ora 1,14, stația or
bitală „Saliut" a efec
tuat cea de-a 1 000-a 
rotație in jurul Pă
mântului, dintre care 
206 evoluții cu echi
paj la bord. In con
formitate cu progra
mul, cosmonauții
Gheorghi Dobrovol- 
ski, Vladislav Volkov 
și Viktor Pațaev au 
avut o perioadă de o- 
dihnă. In timpul le
găturilor stabilite în
tre echipajul stației 
științifice și centrul 

de comandă de pe Pă- 
mint au fost transmise 

ro serie de reportaje 
de televiziune pri
vind construcția sta
ției orbitale și funcțio
narea aparaturii știin
țifice.

Cosmonauții au a- 
nunțat, de asemenea, 
rezultatele observa
țiilor lor din ultimele 
24 de ore asupra su
prafeței Terrei și în 
legătură cu unele fe
nomene meteorologi
ce. Astfel, simbătă la 
ora 13,58. in timp ce

suveranității lor asupra resurselor 
respective. Pe de altă parte, sînt de
nunțate presiunile economice și po
litice exercitate de anumite țări oc
cidentale asupra statelor africane po
sesoare de materii prime, care a- 
fectează eforturile acestora în vede
rea dezvoltării economiei naționale 
în condiții de independență.

O altă rezoluție respinge ideea ori
căror convorbiri cu regimul de la 
Pretoria, cu excepția acelora ce ar 
avea drept scop unic obținerea re
cunoașterii drepturilor legitime și im
prescriptibile ale poporului oprimai 
din Africa de Sud, precum și aboli
rea politicii de apartheid.

în afara acestor două rezoluții, pe 
ordinea de zi a reuniunii la nivel 
înalt a organizației mai figurează o 
serie de probleme referitoare la lupta 
pentru decolonizare și împotriva a- 
partheidului, la prezența mercenari
lor în Africa, precum și la diverse 
aspecte ale cooperării în interes re
ciproc între statele africane.

Cea de-a 18-a sesiune a Consiliu
lui Ministerial al Organizației Uni
tății Africane urmează să aibă loc 
în februarie 1972, la Addis Abeba.

început să se iscălească pe fîșia de 
pînză albă a lozincii. Numeroase alte 
pancarte omagiau în limbile spa
niolă și franceză lupta revoluțio
nară a poporului spaniol, exprimau 
puternica adeziune și solidaritate in- 
ternaționalistă fată de Partidul Co
munist Spaniol.

Deschizînd mitingul, Etienne Fajon, 
deputat, membru al Biroului Politic, 
secretar al Comitetului Central aJ 
Partidului Comunist Francez, director 
al ziarului „l’Humanite", a arătat că 
lupta pentru apărarea Spaniei repu
blicane este încă vie în memoria co
muniștilor francezi, a comuniștilor și 
muncitorilor din îi.treaga lume.

în aplauzele entuziaste ale asisten
ței au luat cuvîntul apoi Santiago 
Carrillo, secretar general al Partidu
lui Comunist din Spania, și Dolores 
Ibarruri, președinta Partidului Comu
nist din Spania. Apariția la tribună a 
„Passionariei" a fost întîmpinată cu 
puternice urale de către asistență. 
Participanții la adunare agitau stea
guri roșii, pancarte pe care se puteau 
citi lozinci de solidaritate cu lupta po
porului spaniol.

în încheierea mitingului a luat 
cuvîntul Jacques Duclos, senator, 
membru al Biroului Politic al P. C. 
Francez, care a adus un impresionant 
omagiu luptei comuniștilor spanioli.

P. DIACONESCU

Agravarea situației 
în Irlanda de Nord

BELFAST 20 (Agerpres). — Situa
ția din Irlanda de Nord s-a înrăută
țit din nou, iar autoritățile engleze 
au trimis de urgență noi trupe în 
această provincie. în prezent, numă
rul militarilor britanici dislocați în 
Ulster este estimat la 10 000.

După cum informează agențiile de 
presă, sporirea efectivelor de mili
tari englezi dislocați în Irlanda de 
Nord este o consecință a exploziilor 
tot mai numeroase înregistrate în 
ultima vreme în Belfast. Pe de altă 
parte, trupele britanice au și rolul de 
a asigura ordinea in timpul unor 
manifestații tradiționale organizate în 
capitala nord-irlandeză de populația 
protestantă. Circa 3 000 de persoane 
participă la aceste ceremonii al că
ror itinerar include și o parte din 
cartierul populației catolice. Pentru a 
evita eventualele ciocniri între mem
brii celor două comunități, circa 2 00C 
de militari au fost mobilizați să su
pravegheze în mod strict desfășura
rea manifestațiilor care vor avea loc 
aproape zilnic pînă la 12 iulie.

Agenția France Presse relevă că 
sîmbătă după-amiază s-au și produs 
incidente între militarii de ordine și 
cîteva sute de catolici, care încercau 
să împiedice o manifestație protes
tantă.

stația orbitală se afla 
deasupra zonei de 
nord-est a Africii, 
cosmonauții au obser
vat o furtună de praf.

Potrivit datelor fur
nizate de cosmonauți 
și informațiilor tele- 
metrice ale centrului 
de control, starea să
nătății echipajului 
este bună, sistemele 
de bord și aparatura 
științifică ale stației 
funcționează normal. 
Zborul stației orbitale 
„Saliut" continuă cu 
succes, precizează a- 
genția TASS

(Urmare din pag. I) 

mocrate Vietnam în Republica So
cialistă România.

în cursul convorbirilor, s-a re
levat că de mulți ani imperialiștii 
americani duc fără încetare o 
politică de intervenție și agre
siune față de Vietnam ; acum, ei 
desfășoară unul dintre cele mai 
pline de cruzime războaie de agre
siune colonială, din istorie, pentru 
a transforma Vietnamul de sud în
tr-o bază militară și o neocolonie 
americană și pentru a perpetua 
divizarea Vietnamului, pun în 
pericol pacea în Asia și în întreaga 
lume. Imperialiștii au suferit și 
suferă însă eșecuri zdrobitoare.

Actuala administrație a Statelor 
Unite realizează cu perseverență 
planul de „vietnamizare**, care, în 
fond, urmărește prelungirea răz
boiului de agresiune și a ocupației 
americane în sudul Vietnamului ; 
în același timp, sînt continuate 
atacurile aeriene împotriva a nu
meroase regiuni populate din Re
publica Democrată Vietnam. Sta
tele Unite ale Americii au inten
sificat „războiul special** în Laos, 
au întreprins o agresiune cinică 
împotriva Cambodgiei și au ex
tins războiul în toată Indochina, 
provocînd noi crime odioase împo
triva popoarelor indochineze.

Popoarele vietnamez, laoțian și 
cambodgian, hotărîte să lupte îm
preună și să învingă împreună 
dușmanul comun, și-au coordonat 
operațiunile și, urmînd spiritul 
declarației istorice a conferinței la 
nivel înalt a popoarelor din Indo
china, au întărit și mai mult soli
daritatea lor și au dobîndit izbînzi 
strălucite. Victoria de semnificație 
strategică a poporului vietnamez 
și a poporului laoțian pe șoseaua 
nr. 9 și în sudul Laosului, celelalte 
mari victorii obținute în ultima 
perioadă pe cîmpurile de luptă din 
Vietnamul de sud și din Cambod- 
gia constituie o lovitură puternică 
dată planurilor de „vietnamizare** 
a războiului și „doctrinei Nixon** 
privind Asia.

în ciuda grelelor înfrîngeri și a 
multiplelor greutăți pe care le are 
pe cîmpul de luptă, în Statele 
Unite și in lume, imperialismul 
american pregătește noi aventuri 
militare. îndeplinind testamentul 
președintelui Ho Și Min, poporul 
vietnamez este hotărît ca, atît timp 
cît va dura agresiunea americană 
în Vietnam, să desfășoare cu tena
citate și vigoare lupta pe cele trei 
fronturi — militar, politic și diplo
matic, pînă la victoria totală, pen
tru a elibera sudul țării, pentru a 
apăra nordul socialist și pentru a 
înainta spre reunificarea pașnică a 
patriei. El este hotărît să lupte, 
umăr la umăr, cu popoarele lao
țian și cambodgian pentru ca im
perialiștii americani să părăsească 
Peninsula indochineză.

Cele două părți condamnă cu 
severitate tentativele americane 
de a prelungi, intensifica și extin
de războiul de agresiune în Indo
china — acte în contradicție fla
grantă cu cele mai elementare nor
me ale dreptului internațional. Ele 
cer cu fermitate Statelor Unite ale 
Americii să respecte cu strictețe 
acordurile de la Geneva din 1954 
cu privire la Indochina și cele din 
1962 asupra Laosului.

Cele două părți cer cu toată fer
mitatea ca problema vietnameză să 
fie rezolvată pe baza soluției 
globale în zece puncte și a preci
zărilor în opt puncte prezentate de 
Frontul Național de Eliberare și 
de Guvernul Revoluționar Provi
zoriu al Republicii Vietnamului de 
Sud. Guvernul Statelor Unite ale 
Americii trebuie să retragă urgent, 
complet și necondiționat din Viet
namul de sud trupele americane 
și pe cele ale sateliților lor. El tre
buie să înceteze să susțină clica- 
marionetă Thieu-Ky-Khiem ; tre
buie să respecte în mod real drep
tul la autodeterminare al popu
lației din Vietnamul de sud. 
El trebuie să înceteze definitiv 
orice acte de încălcare a suverani
tății și securității Republicii Demo
crate Vietnam.

Părțile cer cu hotărîre ca pro
blema laoțiană să fie reglementa
tă pe baza soluției politice în cinci 
puncte din 6 martie 1970 și a pro
punerilor prezentate la 27 aprilie 
1971 de Neo Lao Haksat, prezidat 
de prințul Sufanuvong.

Cele două părți susțin cu hotă
rîre poziția justă a poporului 
cambodgian definită în Proclama
ția din 23 martie 1970 a șefului 
statului, prințul Norodom Sianuk, 
și în programul politic al F.U.N.K.

Cele două părți cer cu toată fer
mitatea ca Statele Unite să res
pecte dreptul inalienabil al popoa
relor vietnamez, laoțian și cam
bodgian de a decide singure, fără 
nici un amestec din afară, în proble
mele proprii, în conformitate cu 
aspirațiile și interesele lor națio
nale.

Părțile și-au exprimat profunda 
convingere în victoria luptei pline 
de eroism a popoarelor vietnamez, 
laoțian și cambodgian, în triumful 
cauzei lor juste.

Partea română salută cu căldură, 
dă o înaltă prețuire și felicită din 
toată inima poporul frate vietna
mez pentru strălucitele victorii ob
ținute sub conducerea Partidului 
celor ce Muncesc din Vietnam în 
războiul de rezistență patriotică 
împotriva agresiunii americane și 
în construcția socialismului în Re

publica Democrată Vietnam. Prin 
lupta sa contra imperialiștilor a- 
mericani, poporul vietnamez își 
apără drepturile naționale, dar, tot
odată, aduce o contribuție impor
tantă la lupta țărilor sistemului 
socialist mondia’. a tuturor popoa
relor, pentru pace, independență, 
democrație și socialism.

Victoriile nepieritoare ale po
porului vietnamez demonstrează în 
mod convingător că, în zilele noas
tre, un popor care se ridică cu 
hotărîre pentru apărarea libertății 
și demnității naționale se bucură 
de solidaritatea activă a tuturor 
forțelor progresiste din lume și este 
invincibil.

Exprimînd sentimentele de prie
tenie militantă și de solidaritate 
ale Partidului Comunist Român, 
guvernului și poporului român cu 
lupta dreaptă a bravului popor 
vietnamez, partea română a reafir
mat hotărîrea de a-și îndeplini în 
continuare îndatorirea internațio- 
nalistă de a ajuta din toată inima 
și de a acorda întregul său sprijin 
politic, material și moral poporu
lui frate vietnamez în lupta contra 
agresiunii americane, pentru apă
rarea ființei naționale, pînă la vic
toria finală, ca și în construcția so
cialismului.

Partea vietnameză mulțumește 
sincer Partidului Comunist Român, 
guvernului și poporului frate ro
mân pentru sprijinul călduros și 
pentru ajutorul prețios pe care 
le-au acordat poporului vietnamez. 
Sprijinul politic, economic și mi
litar, ajutorul în formarea de teh
nicieni acordate poporului vietna
mez de partidul și guvernul român 
constituie vii manifestări ale soli
darității și prieteniei frățești din
tre poporul român și poporul viet
namez.

Partea vietnameză salută în mod 
călduros marile succese obținute 
de poporul român în lupta pentru 
eliberarea națională și socială și în 
construcția socialismului. în cursul 
ultimilor 27 de ani, Republica So
cialistă România a realizat profun
de transformări în economia na
țională, în structura socială și în 
viața oamenilor muncii. Relațiile 
socialiste de producție au triumfat 
pe deplin la orașe și la sate, a fost 
lichidată exploatarea omului de 
către om. S-au obținui rezultate 
importante în construcția bazei 
tehnico-materiale a socialismului. 
A fost realizat cu succes planul de 
dezvoltare economică și socială a 
României pe perioada 1966—1970. 
Producția industrială și agricolă a 
crescut intr-un ritm rapid. învă- 
țămîntul, știința, cultura, sănăta
tea publică au făcut progrese de 
seamă. Ca rezultat al acestor rea
lizări, România a devenit o țară 
socialistă înzestrată cu o industrie 
dezvoltată, cu o agricultură în curs 
de modernizare, cu o știință și teh
nică înaintate ; nivelul de trai, 
material și spiritual, al poporului 
s-a îmbunătățit continuu. Toate a- 
cestea constituie rezultate mărețe 
ale spiritului revoluționar și ale 
muncii stăruitoare și creatoare ale 
clasei muncitoare și ale poporului 
român, sub conducerea Partidului 
Comunist Român. Poporul vietna
mez se bucură în mod profund de 
aceste strălucite realizări și dorește 
din toată inima ca poporul frate 
român să obțină succese și mai 
mari în îndeplinirea sarcinilor sta
bilite de Congresul al X-lea al 
Partidului Comunist Român, al că
ror obiectiv principal îl reprezintă 
construcția societății socialiste 
multilateral dezvoltate, contribuind 
astfel la întărirea sistemului socia
list și la apărarea păcii și securită
ții în Europa și în lume.

în cursul convorbirilor, cele două 
părți au relevat cu adîncă satisfac
ție că s-au întărit și dezvoltat 
neîntrerupt relațiile de prietenie 
frățească, colaborare și solidari
tate internaționalistă, statornicite 
între Partidul Comunist Român și 
Partidul celor ce Muncesc din 
Vietnam, între Republica Socia
listă România și Republica Demo
crată Vietnam.

Cele două părți au exprimat ho
tărîrea comună de a lărgi și apro
funda în continuare relațiile dintre 
cele două partide pe baza princi
piilor marxism-leninismului și in
ternaționalismului proletar, de a 
întări și dezvolta relațiile de prie
tenie și colaborare pe multiple pla
nuri dintre Republica Socialistă 
România și Republica Democrată 
Vietnam, corespunzător intereselor 
celor două popoare, ale unității 
țărilor socialiste și mișcării comu
niste și muncitorești internațio
nale. în acest scop, vor organiza 
schimburi de delegații și expe
riență pe linie de partid și de stat, 
pe linia organizațiilor de masă și 
obștești și vor întări sprijinirea și 
ajutorarea reciprocă în lupta pen
tru construcția cu succes a socia
lismului în cele două țări, împo
triva imperialismului.

în cadrul convorbirilor, cele 
două părți au constatat cu satisfac
ție că situația internațională ac-

NICOLAE CEAUȘESCU 
secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Hanoi, 19 iunie 1971 

tuală este favorâbilă luptei revolu
ționare a popoarelor. Ele au rele
vat cu bucurie avîntul impetuos și 
succesele tot mai mari ale mișcării 
revoluționare mondiale. Sistemul 
socialist își sporește pe zi ce trece 
rolul său pozitiv de factor hotărîtor 
al dezvoltării societății umane. Po
poarele asuprite din Asia, Africa 
și America Latină ș-au ridicat cu 
forță pentru a-și redobîndi inae- 
pendența și libertatea ; au provo
cat prăbușirea unei mari părți a 
sistemului de aservire colonială și 
al imperialismului și continuă 
lupta împotriva neocolonialismului 
și colonialismului. De la o zi la 
alta se dezvoltă tot mai mult în 
amploare și adîncime lupta clasei 
muncitoare și a oamenilor muncii 
din țările capitaliste.

Forțele socialismului, indepen
denței naționale, democrației și 
păcii sint mai puternice decît for
țele reacțiunii și ale războiului. Ele 
își multiplică fără încetare atacu
rile asupra pozițiilor imperialismu
lui, în frunte cu imperialismul 
american. Au apus pentru totdea
una vremurile cînd imperialiștii 
acționau după bunul plac ; toate 
manevrele contrarevoluționare ale 
imperialismului sînt sortite eșecu
lui, nu-1 pot salva de la prăbuși
rea inevitabilă.

în condițiile actuale, puternicele 
forțe antiimperialiste — țările so
cialiste, partidele comuniste și 
muncitorești, mișcarea de eliberare 
națională, forțele democratice și 
progresiste, toate forțele păcii — 
întărindu-și solidaritatea de luptă 
sînt capabile să zădărnicească pe 
deplin toate manevrele și toate ac
tele de agresiune și de război ale 
imperialiștilor în lume.

Cele două părți declară că își vor 
continua eforturile pentru întărirea 
solidarității, prieteniei și colaboră
rii cu toate țările socialiste frățești 
și că sînt hotărîte să contribuie la 
restabilirea și consolidarea solida
rității între țările socialiste, între 
partidele comuniste și muncitorești 
pe baza principiilor marxism-leni
nismului și internaționalismului 
proletar. Cele două părți reafirmă 
că toate partidele marxist-leniniste 
sînt independente și egale în drep
turi ; ele își elaborează politica ple- 
cînd de la condițiile concrete din 
țara lor și inspirîndu-se din prin
cipiile marxism-leninismului ; ele 
își acordă un sprijin reciproc.

Părțile susțin cu hotărîre lupta 
popoarelor contra imperialismului, 
neocolonialismului și colonialismu
lui, pentru pace, independență na
țională, democrație și socialism.

Cele două părți susțin cu hotărî
re lupta poporului chinez pentru 
eliberarea Taiwanului, teritoriu 
inalienabil al Republicii Populare 
Chineze, și cer retragerea trupelor 
și desființarea bazelor militare a- 
mericane din Taiwan. De aseme
nea, ele cer restabilirea drepturilor 
legitime ale Republicii Populare 
Chineze la O.N.U. și în alte orga
nisme internaționale.

Părțile au exprimat solidaritatea 
deplină cu lupta poporului coreean 
împotriva imperialismului ameri
can, militarismului japonez și a cli
cii Pak Cijan Hi, pentru unificarea 
pașnică a țării.

Cele două părți sprijină ferm 
lupta poporului din Republica De
mocrată Germană pentru recunoaș
terea Republicii Democrate Germa
ne din punctul de vedere al drep
tului internațional, pentru respec
tarea suveranității și integrității 
sale teritoriale.

Cele două părți susțin cu hotă
rîre lupta poporului cubanez împo
triva actelor de agresiune și ame
nințare ale imperialiștilor ameri
cani, pentru apărarea independen
ței și suveranității naționale, pen
tru construirea socialismului.

Cele două părți apreciază că vi
zita în Republica Democrată Viet
nam a delegației de partid și gu
vernamentale române, conduse de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, întrevederile și convorbirile 
avute cu conducerea de partid și 
de stat a Republicii Democrate 
Vietnam constituie un eveniment 
remarcabil pe drumul întăririi și 
dezvoltării continue a legăturilor 
frățești dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul celor ce Mun
cesc din Vietnam, a colaborării 
multilaterale dintre Republica So
cialistă România și Republica De
mocrată Vietnam, în folosul priete
niei și solidarității profunde care 
unesc cele două popoare, în intere
sul cauzei socialismului, democra
ției, independenței naționale și pă
cii în lume.

Delegația de partid și guverna
mentală a Republicii Socialiste 
România a invitat o delegație de 
partid și guvernamentală a Repu
blicii Democrate Vietnam să facă 
o vizită oficială de prietenie în Re
publica Socialistă România. Invita
ția a fost acceptată cu plăcere, data 
efectuării vizitei urmînd a fi sta
bilită ulterior.
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