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Imperativul științei modeme

eficacitatea economică

Noutăți, dar
și probleme noi
in proiectarea 
de echipament
termoenergetic

Dezvoltarea susținută a tuturor ra
murilor economiei naționale, impul
sul deosebit dat domeniilor legate 
direct de progresul tehnico-științific, 
mecanizarea complexă și moderniza
rea lucrărilor în agricultură sînt doar 
cîțiva dintre factorii obiectivi ai ex
tinderii continue, in ritm intens, a 
bazei energetice și in cincinalul 1971- 
1975. De altfel, producția și consumul 
de energie electrică au devenit, în 
epoca noastră, indicatori esențiali ai 
nivelului de civilizație și progres.

Referindu-mă la sectorul în care 
lucrez, voi menționa, pentru început, 
că in actuala etapă sistemul energe
tic național e capabil să asigure in
stalarea de grupuri termoenergetice 
de mare putere de ordinul sutelor de 
MW, a căror complexitate și tehnici
tate le situează printre instalațiile 
necesitînd investiții de ordinul a 
2.3—3 miliarde de lei anual. în anii 
1968—70, pe platforma industrială 
Berceni-Sud a început construirea 
Uzinei de mașini grele și a secției de 
fabricație a cazanelor de înaltă pre
siune — dependentă de uzina Vul
can. Această puternică și modernă 
bază de producție In cadrul ramurii 
constructoare de mașini dă posibili
tatea asimilării și producerii. într-o 
perioadă relativ scurtă, a utilajelor 
necesare viitoarelor centrale termo
electrice de mare putere. Paralel cu 
construirea acestor obiective indus
triale, au fost înființate acum trei, 
respectiv, patru ani și unitățile de 
cercetare și proiectare avînd ca sarcină 
majoră dezvoltarea prin soluțiile ofe
rite de diferite licențe, a tehnicii ter
moenergetice.

Din preocupările cercetătorilor și 
proiectanților noștri aș remarca-o pe 
cea privind modernizarea majorității 
cazanelor de aburi (produse de uzina 
Vulcan), in scopul obținerii unor pa
rametri energo-economici ridicați șl 
a unor însemnate economii de metal. 
Ca urmare a acestei acțiuni, se va 
obține o reducere a greutății cazane
lor cu 10—18 la sută, ceea ce va în
semna, în cincinalul actual, o econo
mie de metal de peste 10 000 tone. 
Reproiectarea cazanelor pe baza unei 
soluții originale — pereții membrană 
— asigură o etanșeitate perfectă a 
camerei focarului și permite elimi
narea ventilatoarelor de gaze. Insti
tutul nostru a preluat în acest an și 
proiectarea de cazane recuperatoare, 
necesare diferitelor platforme indus
triale.

Se ivesc șl probleme noi, cum ar fi 
cele legate de însușirea unei game 
variate de cazane mici pentru încăl
zirea de locuințe, cazane speciale de 
uz gospodăresc și semiindustrial, pre-

cum și o gamă variată de arzătoare 
monobloc, produse ce vor fi integra
te într-o nouă fabrică de cazane mici 
și arzătoare, în curs de construcție. 
Toate aceste produse sînt în curs de 
proiectare sau de execuție a modele
lor experimentale.

în prezent, se află în fabricație ca- 
zanele de 1 035 t/h și grupurile ter
moenergetice de 330 MW preluate pe 
bază de licență. Colectivul nostru de 
cercetători și proiectanți se preocupă 
acum de diversificarea utilajelor ter
moenergetice, pentru obținerea de 
noi produse, într-o gamă largă de 
puteri, cu utilizare mixtă — ener
gie electrică și termică — atît pen
tru noile platforme industriale, cît 
și pentru termoficarea urbană. Lu
crările se desfășoară într-o strînsă co
laborare cu uzina „Vulcan", Uzina de 
mașini grele din București și Uzina de 
construcții de mașini din Reșița. Am 
inițiat și o amplă activitate de studii 
și proiectare a schemelor funcționale 
și a instalațiilor complexe, astfel in
cit întregul flux tehnologic al blocu
lui energetic să poată fi ejaborat în 
institut. Centrala industrială de uti
laj energetic a preluat rolul de fur
nizor general al blocului de 330 MW.

în realizarea acestor sarcini mul
tiple întimpinăm, desigur, și unele 
greutăți, în primul rînd insuficienta 
cadrelor de înaltă calificare, capabile 
să asigure asistența tehnică de mon
taj. în scopul eliminării acestei ca
rențe, ne propunem ca organizînd 
cursuri speciale, să formăm specia
liștii necesari, finind seama că de 
calitatea montajului depinde pînă la 
urmă succesul întregii acțiuni. Ast
fel, vom putea să preluăm, în viitor 
și sarcinile legate de export, in cali
tate de furnizor general.

Aceste noi și importante sarcini 
care revin cercetătorilor și proiectan- 
șilor de echipament termoenergetic 
reclamă o bază de cercetare cît mai 
bine pusă la punct. în actualul cin
cinal ne vom preocupa deci de extin
derea standurilor experimentale. Sîn- 
tem convinși că, neprecupețindu-ne 
eforturile, vom putea să trecem cu 
succes și peste examenul de creare 
a noilor agregate energetice pentru 
viitoarele centrale nucleare electrice, 
domeniu în care institutul nostru se 
pregătește, de asemenea, intens să-și 
aducă o însemnată contribuție.

Ing. Teofil POPOVICI
directorul Institutului de cercetare 
și proiectare pentru echipamente 
termoenergetice
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Preconizînd In conti
nuare dezvoltarea și per
fecționarea instrucțiunii 
publice din țara noas
tră, conducerea partidu
lui și statului nostru a 
trasat școlii de toate gra
dele și slujitorilor ei un 
bogat program de activi
tate. Esența acestui pro
gram a fost definită 
cu deosebită pregnanță 
de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în Expunerea 
sa la adunarea solemnă 
dedicată aniversării semi
centenarului partidului 
nostru : „Problema cen
trală a dezvoltării învăță- 
mintului nostru in condi
țiile de azi este îmbu
nătățirea legăturii sale eu 
practica. întregul proces 
de instruire trebuie să 
pornească de la cerințele 
economiei, științei și 
culturii".

Un asemenea 
primordial 
Intru totul 
noastre, care 
procesului de 
a personalității și capaci
tății umane principiul 
unui acord deplin cu ce
rințele societății. în con
dițiile vieții contempo
rane, trăsătura caracteris
tică dominantă a perso
nalității umane, a viito
rului cadru de producție, 
după cum se știe, o con
stituie capacitatea de 
dapiare 
promptă si creatoare la 
problemele 
mereu noi, variate, 
care ritmul fără precedent 
al dezvoltării societății le 
impune necontenit. A- 
ceastă adaptare este re
clamată de rapida ..uzură 
morală" a cunoștințelor, 
uzură pe care o deter
mină — ca una din con
secințele el cele mai im
portante — ampla re
voluție științifico-tehnică 
ce se desfășoară astăzi în 
lume. în această situație, 
pregătirea omului prin 
școală nu se Doate limi
ta la necesitățile prezen
tului. ea trebuie să 
fn vedere cerințele 
torului. Reflectarea 
învățămînt a acestei 
rințe a generat cunoscuta 
orientare denumită in- 
vățămint formativ. Inde
pendența și eficienta crea-

neral, deosebit de bine 
conturate și de mobile, 
totodată, orientate în spi
rit cu precădere produc
tiv. în elaborarea acestor 
calități și forme opera
ționale se exprimă. de 
fapt, principalul caracter 
al învățămîntului forma
tiv.

în această lumină, se 
cuvine precizat că mo
dernizarea învățămîntu
lui nu se reduce — așa 
cum se mai consideră pe

naviga fie de la Porțile de Fier

DE LA CUSĂTURI, LA CASE
cooperativele vor produce tot ceea ce

pot și are asigurată desfacerea
Anul trecut, 32 Ia sută din veniturile bănești ale cooperativelor agri

cole au fost obținute din activitățile industriale și prestările de servicii 
cu caracter sezonier sau permanent. Chiar dacă volumul absolut al cîști- 
gurilor realizate pe această cale nu este prea mare, experiența dobîn- 
dită este încurajatoare. O analiză financiară la 20 de cooperative arată 
că ponderea acestor activități în producția globală a fost de peste 50 
la sută, fapt ce a permis ca peste o treime din tariful pe normă să fie 
asigurat din aceste sectoare, 23 
de teracotă, 33 — cărămidă, 13 
de riu etc.

cooperative au produs var, 13 — cahle 
cooperative au livrat șantierelor pietriș

alocuri în lumea școlii — 
numai la includerea în 
conținutul diferitelor dis
cipline predate elevilor 
sau studenților a cuceri
rilor înaintate ale știin
ței, tehnicii și culturii 
contemporane — și nici 
la ampla utilizare în pro
cesul de învățămînt a așa-

tea de rapidă adaptare. 
Pentru formarea acestei 
trăsături, în complexita
tea ei .trebuie folosite toa
te componentele, aspecte
le și procesele invăță- 
mîntului.

îmi iau Îngăduința să 
mă refer, în direct raport 
cu cele spuse, la învăță- 
mîntul universitar. Aici, 
sub aspectul programelor, _ 
cursurilor și manualelor, 
modernizarea pune, după 
părerea mea, următoarele 
cerințe esențiale : necon
tenita înglobare în con-, 
ținutul obiectelor de stu
diu a cuceririlor noi obți
nute în știință, tehnică și 
cultură, dar nu prin acu
mulare, ci prin continuă 
restructurare, prin ordo
narea cunoștințelor în 
sisteme funcționale ți 
ierarhizarea lor după cri
teriul gradului de gene
ralizare (cu eliminarea 
balastului), in jurul unor 
idei sau probleme funda
mentale. Principala în
datorire a profesorului va 
consta. în acest caz, în a 
evidenția cu claritate ți 
consecvență logica inter
nă a obiectului de învăță
mînt respectiv, chiar de 
la începutul cursului — 
ca un principiu metodolo
gic vizînd înțelegerea 
justă și asimilarea temei
nică a lui de către stu- 
denți — de a orienta în- 
vățămîntul spre însușirea 
nu numai a cunoștințelor, 
ci și a căilor șl a metode
lor de descoperire a ade
vărului ți de elaborare * 
noțiunilor științifice. A- 
eeastă poziție a profeso
rului va determina schim
barea poziției studentu
lui în procesul învățării, 
transformindu-1 din
biect" al acestui proces, în 
„subiect" al său.

Din coroborarea aces
tor cerințe ți a altora re
zultă virtuțile formative

numitelor „mijloace teh
nice audiovizuale moder
ne" (film, radio, mag
netofon, televiziune). Este 
adevărat, acestea sînt de
osebit de importante, dar 
sînt numai mijloace
caracter extern, care nu 
exprimă esența însăși a 
modernizării. Adevărata 
esență este de natură in
ternă, subiectivă, sinteti
zată în ansamblul de pro
cese psihice și posibilități 
materializate, în capacita-
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AL REPUBLICII CHILE,

ALMEYDA

Există premise
favorabile pentru

Pentru acest an, programul de dez
voltare a activităților industriale și 
a serviciilor vizează nu numai creș
terea volumului, ci și puternica di
versificare a acestora. în adunările 
generale, cooperatorii și-au propus să 
obțină din activitățile industriale și 
prestările de servicii peste 100 mi
lioane lei, ceea ce înseamnă 1 000 lei 
pe cooperator. Ponderea cea

Sinceritate
cițiva
părea

ani după ce împrejurările 
— ireparabil. Și cind spun 

eufemism. In fapt a fost
S-au reîntîlnit la 

îi despărțiseri — se _ 
„împrejurările" folosesc un . . . .
vorba de un conflict deschis și ascuțit. Prietenia lor 
— altă dată neumbrită de nici cea mai măruntă di
sensiune — se fărimase brusc atunci cind X, animat 
de cele mai sincere simțăminte și o profundă răspun
dere pentru bunul mers al activității generale, i-a de
monstrat lui Y, intr-o ședință a colectivului in care 
munceau amindoi, că incompetența sa e principala 
frină in munca oamenilor și 
că datorită ei valori auten
tice se duceau de rîpă.

Cum spuneam, intimpla- 
rea i-a adus intr-o zi — 
după mulți ani de cind 
drumurile li se separaseră — 
din nou față in față. Reîntilnirea, efectiv neașteptată, 
s-a produs pe culoarele unei instituții centrale. X, 
jenat, a vrut să se întoarcă din drum spre a evita 
o situație delicată. Dar n-a apucat să facă doi pași 
că s-a auzit strigat : „Ce-o fi o fi" și-a zis și a por
nit in întimpinarea lui Y. S-a pomenit prins intr-un 
virtej de efuziune care l-a surprins și l-a descumpă
nit. Din torentul de cuvinte prin care X își exprima 
bucuria reintilnirii, unul revenea stăruitor : „mulțu
mesc".

Mai ttrziu, cind s-au retras intr-un colț să-și des- 
tăinuie ce-au mai făcut in anii de cind nu se văzu
seră, X și-a dat seama de adinca sinceritate și au
tenticitate umană a acestui „mulțumesc".

Lucrurile par schematice, dar viața e uneori mai

schematică decit vrem să ne-o imaginăm. Cert e că, 
după ședința aceea de pomină, Y a trecut printr-una 
din acele crize decisive de conștiinfă capabile să trans
forme întreg cursul vieții unui om. După citeva săp- 
tămini de zbucium dureros — in răstimpul căruia 
căuta să-i braveze pe cei din jur cu o mimă dega
jată și nonșalantă — și-a dat demisia din postul pe 
care- r ocupa și. In toamna aceluiași an, s-a înscris 
la facultate ca să-și termine studiile pe care, cindva, 
le întrerupsese, convins

PICĂTURA DE CERNEALĂ

că va răzbi in viață exclu
siv pe temeiul cunoștințelor , 
sale practice, al hărniciei și 
al unei inteligențe altminteri 
recunoscute.

Nu era, deci, o simplă for
mulă de politețe acel „mulțu
mesc", ci expresia unei recu

noștințe reale și profunde rostite ca urmarea unei ju
decăți lucide, de-o inteligență autentică. Recunoștință 
față de omul pe care, in primele clipe după ședință, il 
socotea adversarul său declarat. Recunoștință pentru 
cutezanța cu adevărat prietenească de a-i pune în față 
oglinda unei realități pe care o ignora sau, poate, voia 
s-o ignore.

In intilnirea aceasta, după ani, se dezvăluia, în fond, 
mai mult decit emoția unui sentiment intim : era vorba 
de una dintre acele valori morale pe care noile re
lații statornicite de societatea noastră intre membrii 
ei au ridicat-o la rangul de factor uman determinant. 
De sinceritate — ca temelie a încrederii în tine și în 
ceilalți.

I

Victor B1RLĂDEANU

mare o vor avea producerea ma
terialelor de construcții — 60 la sută, 
prelucrarea produselor agricole — 17 
la sută și prestările de servicii — 17 
la sută. Cooperativele care și-au or
ganizat după 1 ianuarie 1971 astfel 
de activități se bucură și de 
tul legii elaborate recent în acest 
sens, care prevede scutirea de . ’ 
impozitului pe 2 ani a încasărilor 
realizate din valorificarea unor pro
duse din aceste sectoare 
ter agricol.

Cooperativele agricole 
demnate să producă tot 
produce cu posibilitățile 
teriile prime pe care le au la în- 
demînă. O singură restricție : să nu 
producă fără a avea comandă fermă, 
deci desfacere asigurată. Cooperatorii 
din Costești, de pildă, execută cutii 
de carton pentru ambalarea încălță
mintei și a altor produse, valoarea 
producției planificate fiind de peste 8 
milioane ; cooperativele din Beleți- 
Negrești, Priboeni, vor confecționa 
lăzi și ambalaje de legume și fructe, 
cele din Topoloveni și Leordeni, dale 
și garduri din beton. La Dom
nești și Cîmpulung cooperatorii exe
cută tîmplărie de case, iar cei din 
Ștefănești confecționează accesorii 
din material plastic și metal, pal
mare și mănuși protectoare din de
șeuri de piele. Avîndu-se în vedere 
nevoia mare de cărămidă, mai mul
te unități și-au construit prin aso
ciere, la. Cocu și Vata, fabrici de 
mare capacitate pentru cărămidă. 
Alte unități au intrat în asociere cu 
cooperația de consum și meșteșugă
rească pentru amenajarea de cără
midarii și alte activități.

Acțiunea de sistematizare a sate
lor, construcția de locuințe ridică șl 
alte probleme. în afară de fundații, 
zidărie și acoperiș, este nevoie și de 
tocuri, ferestre, uși și cîte altele. Ele 
trebuie să fie ,,opera“ unor meșteri 
iscusiți. în acest scop, consiliile de 
conducere ale C.A.P. și cele inter- 
cooperatiste au trecut la organiza
rea meseriașilor din comune în for
mații de lucru, care să presteze di-

efec-
plata

fără carac-
au fost în- 
ceea ce pot 
lor, cu ma-

ferite servicii la populație. Pînă în 
prezent s-au și constituit 60 de for
mații de constructori în cooperative, 
care au contractat diferite lucrări, 
cum ar fi ridicarea de grajduri sau 
alte clădiri în valoare de peste 4.4 
milioane lei. Cooperativa din Leor- 
deni, de exemplu, a organizat o e- 
chipă de constructori formată din 28 
de meseriași, care vor clădi case pen
tru locuitorii comunei. S-au și în
cheiat contracte pentru construirea a 
22 case, la unele lucrările fiind a- 
vansate. Totodată, la Leordeni au 
fost înființate ateliere de tîmplărie, 
fierărie mecanică, rotărie, care să sa
tisfacă atît nevoile proprii ale uni
tății, cît și ale celor cărora li se 
construiesc în antrepriză locuințe, 
în aceeași direcție se acționează și 
în alte cooperative agricole, ca 
din Ciobani, Hîrsești, Săpata de 
Vîlcele, Bogați, Vedea, Tigveni

Așa cum subliniam, pentru 
voltarea activităților industriale 
prestărilor de servicii, pentru diver
sificarea și consolidarea lor, în toa
te cooperativele județului au fost al
cătuite programe concrete de lucru. 
Consiliul uniunii județene și-a pro
pus ca, în afară de ajutorul perma
nent pe care trebuie să-1 acorde fie
cărei unități, să rezolve un număr 
de probleme care cad în sarcina sa 
directă. Printre alte măsuri se pre
vede să fie deschise în bancă conturi 
speciale de finanțare a activităților 
respective și să facilităm legăturile 
cu întreprinderile industriale, coope
rativele meșteșugărești și de consum, 
pentru angajarea de noi prestări de 
Servicii sau activități productive.

Uniunea județeană a cooperative
lor agricole de producție are sarcina 
de a dirija și rezolva problemele 
complexe ale dezvoltării activităților 
industriale și prestărilor de servicii. 
De aceea, căutăm să identificăm toa
te resursele care există în această di
recție și apoi sprijinim unitățile să 
le pună în valoare. întrucît cei care 
se ocupă de problemele economice în 
cadrul uniunii sînt puțini, am atras 
în această acțiune numeroși activiști 
obștești care acordă un sprijin concret 
cooperativelor agricole. Considerăm 
că în felul acesta, activitățile indus
triale și prestările de servicii, practica
te de cooperativele agricole, vor a- 
sigura obținerea unor venituri supli
mentare.

cele 
Jos, 
etc 

dez- 
și a

Ing. Voicu STANCU
președintele UJ.C.A.P. Argeș
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convocarea conferinței
general-europene

Interviu cu dr. Bruno PITTERMANN

La Invitația Grupului parlamentar pentru relațiile de prieteni* 
România — Austria, țara noastră a primit în aceste zile vizita unei de
legații a Grupului parlamentar de prietenie Austria — România, condusă 
de deputatul dr. Bruno Pittermann. Personalitate marcantă a vieții 
politice austriece — fost vicecancelar federal al acestei țări — dr. 
Bruno Pittermann a vizitat în mai multe rinduri România. Folosind 
prilejul revenirii sale în țara noastră, am solicitat distinsului oaspete 
răspuns la citcva întrebări privind dezvoltarea relațiilor dintre Româ
nia și Austria, cît și probleme ale vieții internaționale.ale vieții internaționale.

dr.

— Pentru început am dori să 
aflăm opinia dumneavoastră 
despre convorbirile pe care 
le-afi avut, cu' prilejul vizitei e- 
fectuale in țara noastră.

— Deși scurtă, șederea mea și a 
colegilor mei în România s-a soldat 
cu un bilanț bogat. Pe parcursul doar 
al cîtorva zile am efectuat o serie de 
vizite, am avut numeroase contacte 
și întîlniri. Firește, cea mai memora
bilă a fost reîntîlnirea cu conducăto
rul statului român, președintele 
Nicolae Ceaușescu. Această întîlnire 
a reprezentat un fericit prilej de a 
trece în revistă evoluția pozitivă a re
lațiilor dintre cele două țări ale noas
tre. Totodată, am discutat despre 
unele probleme ale vieții internațio
nale actuale și am constatat că nu în 
puține probleme pozițiile noastre 
sînt apropiate sau se întîlnesc. Per
sonal, sînt de părere că intensifica
rea întîlnirilor și contactelor dintre 
reprezentanții statelor, guvernelor și 
partidelor, indiferent că ele se află 
în Estul sau Vestul Europei, nu poate 
decit să faciliteze încrederea și apro
pierea dintre țări și popoare. Actuala 
noastră vizită la București se înscrie 
pe linia numeroaselor contacte pe 
care diferiți reprezentanți ai țărilor 
noastre le-au avut în ultimii ani, a 
veritabilului dialog care s-a instituit 
intre România și Austria.

— Cum apreciați actualul sta
diu al relațiilor dintre România 
și Austria și, mai ales, perspec
tivele lor de dezvoltare :

— Dacă ar fi să concretizez prin- 
tr-un singur cuvînt legăturile de co
laborare româno-austriece, aș spune 
că acestea sint excelente. Colabora
rea economică dintre țările noastre 
s-a dezvoltat mult în ultimii ani și 
sper că ea se va dezvolta și mai mult 
in viitor. Am avut și avem contacte 
strînse și pe tărîm parlamentar, teh
nico-științific și cultural. Crearea în 
urmă cu doi ani a grupurilor re
ciproce de prietenie în parlamentele 
celor două țări este unul din multi
plele exemple care se pot cita în a- 
cest sens. De asemenea, dezvoltăm o 
strinsă colaborare pe plan politic, în 
cadrul diferitelor organizații interna
ționale. Trebuie să spun că în cadrul 
relațiilor noastre bilaterale noi, în 
Austria, am urmărit cu satisfacție și 
interes progresele pe care țara și po
porul d-voastră le-au obținut, în spe
cial în domeniile economic și social. 
Apreciem foarte mult politica dv. ex
ternă, realismul ei. modul cum 
luptați pentru aplicarea în relațiile 
cu toate statele a principiilor suve
ranității și independenței naționale.

Radu BOGDAN

(Continuare in pag. a IV-*)
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Valentin Gheorghiu într-un 
prestigios turneu european
Ultimele două luni au adus — prin 

personalitatea pianistului nostru Va
lentin Gheorghiu — o impresionantă 
reconfirmare pe plan european a va
lorilor semnificative ale artei pia
nistice românești. Turneele sale, des
fășurate în R. D. Germană, Grecia, 
Suedia și R. F. a Germaniei au per
mis artistului realizarea unor pre
țioase colaborări cu ansambluri de 
mare prestigiu internațional cum sînt 
Capela de Stat din Dresda — una 
din primele formații germane simfo
nice — orchestrele simfonică din 
Berlin și radio din Leipzig. Presa 
germană a comentat în termeni entu
ziaști aceste apariții ale pianistului 
român : „Hotăritoare pare a fi măies
tria sa ce se îmbină cu o muzicalitate 
de-a dreptul fenomenală fi copleși
toare. Este vorba de o personalitate 
care depășește cu mult răspinditul 
etalon al virtuozității. Astfel, execu
ția Rapsodiei pe o temă de Paganini 
a devenit un eveniment pentru 
că Gheorghiu a obținut de la această 
lucrare mai mult decit cuprindeau, 
in fond, notele. El și-a adăugat pro
pria personalitate; iar aceasta este 
atit de pregnantă, incit a ridicat spi
ritul și conținutul operei la un cu 
totul alt nivel". (Sachsische N. N. 
Dresda). Dar, poate cea mai impor
tantă prețuire adusă artei pianistu
lui nostru o reprezintă invitația ce 
i-a fost adresată — în cadrul mani
festărilor anului comemorativ Felix 
Mendelssohn Bartholdy, inițiate de 
UNESCO pentru 1972 — de a impri-

discuri ambele concerte ale 
maestru al romantismului

TELEVIZIUNEA România a ministrului relațiilor externe
ma pe 
marelui ___________
german, imprimări care vor fi reali
zate în compania aceleiași prestigioa
se Staatskapelle din Dresda.

Același deosebit ecou l-au stîrnit 
și aparițiile sale în recitalurile sau 
concertele simfonice în diferitele ora
șe ale Greciei : Salonic, Atena, La
rissa. Ziarul atenian „Elefteros Kos- 
mos" nota pe marginea acestora : 
„Fără îndoială, artistul isi justifică 
renumele ; el aparține înaltului rang, 
greu de atins, al interpreților înzes
trați cu o ireproșabilă tehnică, adin- 
că muzicalitate și dinamism".

A urmat seria aparițiilor la Stock
holm într-un program de muzică ro
mânească și, apoi, concertele de la 
Bonn și alte orașe ale R. F. a Ger
maniei, în compania orchestrei sim
fonice a Radiodifuziunii române. 
„Dusseldorfer Nachrichten" consem
na astfel evoluția artistului român : 
„Toate elogiile noastre extraordina
rului pianist Valentin Gheorghiu, a 
cărui apariție a constituit punctul 
culminant al serii. Publicul a vibrat 
alături de artist, ceea ce nu trebuie 
să ne mire ; este vorba de o tehnică 
uluitoare, de un. tușeu viguros și o 
deplină siguranță, de o artă romanti
că atit de inefabilă, de interiorizată ! 
In execuția „Toccatei" de Paul Con- 
stantinescu, calitățile sale pianistice 
au fost ilustrate așa cum rareori se 
pot intilni chiar și la marii maeștri ai 
pianului".

D. AVAKIAN

Am văzut
„Comedia dell'arte"

al Republicii Chile, Clodomiro Almeyda

SCENA

Că 
rîde“ 
fost, 
ne-a 
sa — 
unuia dintre invitații săi de dumi
nică, dramaturgul Aurel Baranga.

Două zile mai tîrziu, televiziunea 
ne-a precizat — prin emisiunea de 
teatru prezentată în cadrul ciclului 
de Istorie a teatrului universal și 
prefațată de către distinsul prof, 
dr. Ion Zamfirescu — de cine și de 
ce anume se ridea în secolul al 
XVI-lea. Asemeni cetățenilor Bolog- 
nei, Vincenzei sau Parisului de odi
nioară, am zîmbit la dulcile sufe
rințe ale lui Lelio sau ale Coralli- 
nei, am rîs de peripețiile căpitanu
lui Spavento, am Izbucnit în hohote 
urmărind „nebunia" lui Pantalone, 
șotiile puse la cale pe pielea stă- 
pînilor de către Arlechino și Colom- 
bina sau de către Brighella.

Regizorul Alexandru Tatos a în
cheiat această „farsă enormă", su- 
gerînd subtil că alături de rîs exis
tă. și lacrima, alături de nebunie, 
cumințenia, alături de șarlatanie, 
naivitatea, alături de peripeție, con
templația și extazul, alături 
grotesc — presentimentul 1 
cului. Spectacolul „Commedia 
arte" al televiziunii s-a impus 
potrivă ca operă de serioasă, 
pede, esențializată reînviere a 
modalități spectaculare, dar și

„omul e singura ființă care 
și că motivele rîsului său au 
de la epocă la epocă, altele, 
amintit — într-o emisiune a 

■ televiziunea, prin cuvintele

de 
tragi- 

. dell’ 
> deo- 
, lim- 
i unei 
i ca o

operă de subtilă interpretare a a- 
cesteia.

„Nebunia lui Pantalone" de pe 
micul ecran a mai avut un mare 
merit ; el ne-a dat posibilitatea de 
a-i vedea pe cîțiva dintre actorii 
noștri de talent interpretînd rolurile 
„Commediei deU’arte" la nivelul exi
gențelor specifice acesteia : cu 
„artă", cu „meserie", cu stăpînirea 
sigură a legilor genului ; dar și cu 
ușoară detașare ironică pe care ab
sența măștilor nu a făcut decit să 
o favorizeze.

Să mulțumim, deci, televiziunii 
pentru plăcuta surpriză pe care ne-a 
făcut-o, dîndu-ne posibilitatea de a 
aplauda pe Mihai Pălădescu (într-o 
compoziție strălucită — cea a rolu
lui lui Pantalone), pe Marin Moraru 
(în rolul întunecatului, pedantului 
Doctor, devenit, datorită lui Moraru, 
extrem de simpatic), pe Gh. Dinică 
(într-un Brighella ce a păstrat ceva 
din histrionismul memorabilului 
„nepot al Iui Rameau") și pe Niky 
Wolcz (într-un rol de inedită ambi
guitate). De asemenea, pe • Mariana 
Mihuț, Jean Lorin, Dan Tufaru, 
Ileana Cernat și mai ales pe Florian 
Pittiș, acest tînăr actor cu o înclina
ție înnăscută — și cert educată cu 
lăudabilă tenacitate — pentru pan- 
tomimă, pentru mișcare scenică vie, 
nervoasă și ritmică, pentru jocul 
fie și numai mimat „all’improvlso".

Natalia STANCU
• TEATRUL „ION VASILESCU" 

anunță premiera comediei drama
turgului sîrb Miroslav Mitrovici, 
„Spargerea de la miezul nopții". Re
gia : Călin Florian. Scenografii : 
arh. Igor Skakun ; muzica de scenă ; 
Carmen Păsculescu. Interpreți : Ste
lian Cremenciuc, Tamara Buciucea- 
nu Dunea, Doina Tamas, Ica Molin, 
C. Rășchitor (miercuri, 26 mai).

• TEATRUL „AL. DAVILLA" DIN 
PITEȘTI își invită spectatorii ia 
noua sa premieră : „Sam" de G. M. 
Zamfirescu. Regia : N. Cosmescu. 
Scenografia : A. Ivăneanu-Damas- 
chin.

• TEATRUL DE NORD DIN 
SATU-MARE - SECȚIA ROMANA, 
a prezentat recent premiera come
diei „Omul care a văzut moartea" 
de Victor Eftimiu. Regia : Mihai 
Raicu și Ion Tifor. în distribuție : 
Costin Popescu, Sebastian Comă- 
nici, Deda Graur, Anca Pandrea, 
Alexandru Mitea, Ton Haiduc.

• TEATRUL „G. BACOVIA" DIN 
BACAU prezintă în cursul acestei 
săptămîni spectacolul de atelier

„Sondaje *71“ care ' _ 
două piese de Ion Băieșu : „l 
rea de fantome" și „Cine sapă 
pa altuia". Interpreți : Anca 
sandra, Stelian Preda, Mircea 
țu și Gh. Serbina. Regia : Gh. 
tineanu.

va cuprinde 
,Dresoa- 

groa- 
Alec- 
Cre- 

Mile-

TURNEU IN CAPITALA

• TEATRUL „AL. DAVILLA" DIN 
PITEȘTI prezintă în sala Teatrului 
Mic din București, marți 25 mai 
1971, orele 20, spectacolul cu piesa 
„Are pe cineva" de Angela Bocan- 
cea, în regia lui C. Dinischiotu și 
scenografia arh. A. Ivăneanu-Dama- 
schin. în distribuție : Ileana Focșa, 
Const. Zărnescu, Ileana Zărnescu, A- 
driana Popovici, Dumitru Dimitrie, 
Mioara Iatan, Cythna Popovici, Lu
cia Boga, Margarita Tutoveanu, Pe
tre Dumitrescu, Valeriu Buciu.

• Sîmbătă seara, la TEATRUL 
NAȚIONAL DIN CRAIOVA a avut 
loc premiera piesei „Idolul și Ion 
Anapoda" de G. M. Zamfirescu.

Vom vedea:
oficiale care au însoțit 
chilian au avut întîlniri 
discuții la ministere e- 
întreprinderi de comerț

O noua 
societate 

culturala
TÎRGU JIU (corespondentul Scîn- 

teii, Mihail Dumitrescu). — La pu
țin timp de la înființarea primei so
cietăți culturale din județul Gorj — 
cea de la Peștișani — la Polovraci, 
localitate gorjană cu vechi și cunos
cute tradiții artistice, a luat ființă o 
nouă societate culturală. în prima 
adunare, de constituire, la care au 
participat peste 600 de cetățeni ai co
munei, cei 346 de membri fondatori 
și-au propus în planul de activități 
înființarea a 4 secții ale universită
ții populare, cercul de etnografie și 
folclor, de artă casnică, de agricul
tură, precum și un club al femeilor.

Adunarea generală de constituire a 
adoptat intr-o atmosferă entuziastă 
o telegramă adresată C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, in care 
se spune printre altele : „Ne anga
jăm să nu precupețim nici un efort 
pentru a înfăptui sarcinile ce ne re
vin din mărețul program adoptat de 
Congresul al X-lea al P.C.R., contri
buind astfel la înflorirea patriei noas
tre socialiste. Constituind societatea 
culturală „Polovraci" vom munci cu 
eforturi sporite pentru ridi'carea con
tinuă a conștiinței socialiste a cetățe
nilor, pentru valorificarea bogatelor 
tradiții culturale de pe aceste stră
vechi meleaguri".
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La Iași s-au încheiat, dumi
nică, manifestările organizate 
de Universitatea ieșeană, sub 
egida UNESCO, consacrate cen
tenarului marelui nostru om de 
cultură Garabet Ibrăileanu. în 
cadrul manifestărilor, care au 
durat trei zile, academicieni, 
cercetători din mai multe cen
tre universitare ale țării. au 
participat la o sesiune științifi
că jubiliară. Au avut 
rinaje la locuri legate 
tirea lui Ibrăileanu.

loc pele- 
de amin-

a munr-La Casa de cultură 
ciniului Craiova a avut loc, du
minică dimineața, 
literar „Garabet 
Despre personalitatea ilustrului 
critic literar român, desore via
ta și opera sa, a vorbit Ion Cin- 
că. cercetător la Centrul din 
Craiova al Academiei de științe 
sociale și politice.

(Agerpres)

medalionul 
Ibrăileanu“.

A
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• în locul obișnuitelor seriale de 
luni seara, vom urmări „un eveni
ment artistic" : Hamlet la Elsinor, 
o transpunere pentru televiziune a 
binecunoscutei piese, într-o copro
ducție danezo-britanică. Protago
nist : Cristopher Plummer pe care 
l-am văzut, anul trecut, pe marile 
ecrane în „Sunetul muzicii" (24 V, 
20,10) • Noului film românesc Prin
tre colinele verzi (scenariul și re
gia Nicolae Breban) — care mîine 
25 mai va fi proiectat pe ecranul 
Festivalului de la Cannes sub titlul 
Animale bolnave — îi este desti
nată o dezbatere în cadrul emisiu
nii „Ecran" de către criticii : Va
lerian Sava, Tudor Stănescu și Eu
gen Atar.asiu (24 V., 18,15) • Ac
trița Olga Tudorache susține timp 
de o oră un așteptat recital actori
cesc în piesa Premiera de John 
Cromwell. Iată ce ne-a spus des
pre rolul pe care îl interpretează : 
„Scrisă de un dramaturg care a fost 
actor și, deci, cunoaște foarte bine 
viața scenei, Premiera este de fapt 
un dialog, sau mai exact un mono
log, în care eroina, actrița Fany 
Ellis, iși retrăiește unele momente 
ale vieții și activității sale. în de
corul unei cabine de teatru, unde 
se pregătește să apară pentru ulti
ma premieră, monologhează cu sine 
însăsi despre rosturile și semnifi
cațiile vieții și a muncii de actriță, 
împreună cu Ica Mat-zhe și în re
gia lui L. Azimioară am prezentat 
acest spectacol și în sala Studio de

la Ateneu, spectacolul fiind orga
nizat sub patronajul A.T.M.-ului.

‘ Pot să spun că acest personaj con
stituie pînă acum rolul cel mai în
drăgit" (25 V, 20,30. • Ciclul de e- 
misiuni „Confruntări" prezintă o 
anchetă despre raporturile dintre 
întreprinderi și centralele industri
ale, emisiunea fiind o pledoarie 
pentru eliminarea tutelei mărunte, 
în spiritul noilor reglementări pri
vind activitatea organismelor co
lective de conducere (26 V, 18,40).
• Un reportaj despre prezența la 
București a reputatului violonist 
Yehudi Menuhin, într-o nouă pos
tură : cea de dirijor (26 V, 22,05).
• Un meci de fotbal onorific, orga
nizat cu prilejul retragerii din ac
tivitatea sportivă a celebrului por
tar Lev Iașin. El va apăra, pentru 
ultima dată, poarta echipei Dina
mo Moscova în cadrul intilnirii cu 
„Selecționata lumii", din care face 
parte și compatriotul nostru Dumi- 
trache (27 V, 18,30). • Scriitorul 
Hans Liebhardt ne prezintă masa 
rotundă cu tema : „Istoria naționa
lităților conlocuitoare, parte inte
grantă a istoriei României", în ca
drul „Emisiunii în limba germană" 
(29 V, 16.30). • Un serial în premi
eră : Inima Iui Bonivur, o produc
ție a studiourilor de televiziune so
vietice 
liștilor 
puterii 
pr. 2).

despre eroismul comsomo- 
in lupta pentru instaurarea 
sovietice (29 V, 21,50) —

Ion PASAT

FILME DE SCURT-METRAJ PE ECRANE

cu vechil mei
zece 
meu

ani. 
muaica.

Atelierul.

EXPOZIȚII
• Expoziția de pictură LUCIA 

IOAN poate fi vizitată la Galeriile 
de artă „Simeza" (Bd. Magheru).

• La Ateneul tineretului (Aleea 
Alexandru nr. 38) se află deschisă 
în continuare expoziția de pictură 
COSTIN NEAMȚU.

• Sînt anunțate pentru această 
săptămînă vernisajele expozițiilor de 
pictură :

— M. CHIRIAGOS-GHIRAGO- 
SIAN (miercuri, 26 mai, la 
Galeria „AMFORA" (str. 
Mihai Vodă, nr. 2).

— TANASIS PAPAS (joi, 27 
mai, la galeria „ORIZONT", 
bd. Bălcescu, nr. 23).

★
„Casa artelor" din Sibiu găzduiește 

o interesantă expoziție de grafică mi
litantă, organizată de Muzeul „Bruc- 
kenthal". Realizată în exclusivitate 
pe baza lucrărilor proprii — cuprin
de lucrări de o deosebită valoare 
Printre semnatarii lucrărilor se află 
Nicolae Tonitza, Marcel Chirnoagă, 
Gheorghe Ivancenco, Hans Her
mann, Corina Angheluță, Octav 
Grigorescu.

Actualitatea muzicală
Mîine la ora 20 în Sala Studio a 

Ateneului Român are loc recitalul 
violonistei Victoria Bașta, acompa
niată la pian de Krimhilda Cristescu. 
In program lucrări de Max Reger, 
Irina Odăgescu, Gabriel Faurâ, Ser- 
ghei Prokofiev.

• Tot la Sala Studio a Ateneului, 
miercuri 26 mai, ora 20, vor susține 
recitaluri pianista Marilena Dobrea- 
Ilea și flautistul Nicolae Maxim.

• La „Tribuna tinerilor compozi
tori", joi 27 mai, la Studioul de con
certe al Radioteleviziunii vor putea 
fi audiate lucrări de Grigore Nica. 
Dan Buciu. Va concerta tînăra vio
lonistă Cornelia Vaslle.

Manifestări
cultural-artistice

„TIMIȘOARA MUZICALĂ"

Ultima zi a festivalului „Tirriișoara 
muzicală" a oferit un foarte apreciat 
concert al filarmonicii „Banatul", a- 
vînd ca soliste pe violoncelista Ma
rion Davies (S.U.A.) și pe Martha 
Kessler. Seara, colectivul Operei Ro
mâne din București a prezentat 
„BărbieruJ din Sevilla".

Luceafărul : Școala românească de 
matematică

Festival : Alergia.
Central : Trepte
Feroviar : întilnire 

prieteni.
Grivița : După 
Laromet : Cerul 
Lira : Cuprul. 
Drumul Sării :
Ferentari : AI 9-lea Congres al U.T.C. 
Munca : Victor Eftimiu își amintește. 
Pacea : Nunta Zamfirei.
C~îngași : Orizont Științific nr. 2/71 
Fiorcasca : Congresul celor cinci mi

lioane.
Viitorul : Ceramica de Cucuteni.
Aurora (grădină) : Acest om minu

nat (Henri Coandă).
Moșilor : Atenție, explozie !
Cosmos : Al 5-lea concurs și festival 

GEORGE ENESCU.
Flacăra : Almanah internațional teh- 

nico-științific.
Vital» : Semnul bradului.
Rahova : Ultima întrebare.
Flamura : Hunedoara, oameni și o- 

țel din ciclul Triunghiul de foc.

Premiere
„MEMORIA ARGEȘULUI"

Ieri au fost inaugurate prin două a- 
dunări festive organizate la Pitești și 
București manifestările celei de-a 
treia ediții a „MEMORIEI ARGEȘU
LUI", ce va dura pină la sfirșitul 
lunii, oferind opt zile de bogate ma
nifestări artistice, opt zile de fructuos 
dialog cultural între județul Argeș 
și județele învecinate.

t v

cinematografice
• Cronometrai — producție a stu

dioului „Lenfilm", în regia lui Rezo 
Esadze. Scenariul aparține lui Leo
nid Zdin. Film cu tematică sporti
vă avînd în rolurile principale pe 
Nikolai Olianin și Natalia Antonova.

• Sprijiniți-1 pe șerif — western 
realizat în studiourile din S.U.A. de 
Bart Kennedy. în rolurile principa
le : Jâmes earner, Ioan Hackett, 
Walter Brennan etc.

19,30
20,10

PRODUCȚII ALE STUDIOURILOR 
DIN ALTE ȚARI

înfrățirea : Iubirea cruciatului
(R.P.P.).

Progresul : Prețul confortului (RPU). 
Unirea : Regatele de Ia FINN (RPU).

La invitația ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialiste Ro
mânia, Corneliu Mănescu, ministrul 
relațiilor externe al Republicii Chile, 
Clodomiro Almeyda, a făcut o vizită 
oficială in România, între 20 și 23 
mai 1971.

în timpul șederii în România, mi
nistrul Clodomiro Almeyda a fost 
primit de președintele Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
Ion Gheorghe Maurer, președintele 
Consiliului d Miniștri. A fost expri
mată dorința comună a celor două 
guverne de a se întreprinde noi pași 
în direcția intensificării relațiilor în
tre România și Chile pe toate planu
rile. S-a făcut, de asemenea, un 
schimb de păreri în legătură cu u- 
nele probleme internaționale actuale. 
Convorbirile care au avut loc cu a- 
cest prilej s-au desfășurat într-o at
mosferă cordială, amicală.

După întrevedere, președintele Con
siliului de Stat a reținut la dejun pe 
ministrul relațiilor externe al Repu
blicii Chile.

Ministrul relațiilor externe al Repu
blicii Chile a avut convorbiri cu mi
nistrul afacerilor externe al Republi
cii Socialiste România, Corneliu Mă
nescu. De asemenea, el a avut dis
cuții cu ministrul comerțului exterior, 
Cornel Burtică, și cu ministrul mine
lor, petrolului și geologiei. Bujor Al- 
mășan.

Persoanele 
pe ministrul 
și au purtat 
conomice și 
exterior.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă cordială și au condus la o 
deplină înțelegere.

Părțile au exprimat hotărîrea gu
vernelor și popoarelor lor de a dez
volta relațiile româno-chiliene pe toate 
planurile — politic, economic, tehnico- 
științific, cultural — pe baza depli
nei egalități în drepturi, a stimei, 
încrederii și avantajului reciproc.

Cele două guverne vor întreprinde 
măsuri concrete în vederea extinde
rii schimburilor comerciale, cooperării 
economice și tehnico-științifice. în 
domeniul comerțului, ambele părți 
au fost de acord asupra necesității de 
a intensifica schimburile comerciale, 
pe baze reciproc avantajoase.

în timpul convorbirilor s-au sta
bilit, de asemenea, proiecte concrete 
de cooperare industrială în diferite 
sectoare ale economiei chiliene în 
care experiența română și-a demon
strat eficiența. Ambele părți au con
venit să studieze formele și modali
tățile prin care România poate acor- ■ 
da credite pentru executarea unora 
din aceste proiecte, precum și de cre
dite prin care partea chiliană să poată 
achiziționa din România echipamente 
și alte mașini. Totodată, s-au defi
nit domenii concrete în care Româ
nia poate acorda asistență tehnică 
care să reprezinte un aport tehnolo
gic la dezvoltarea chiliană, pe baze 
reciproc avantajoase.

Pentru a realiza aceste acorduri în 
domeniul comercial, al cooperării in
dustriale și asistenței tehnice, părțile 
au semnat un memorandum al cărui 
conținut va fi'examinat în comun în- 
cepînd cu vizita pe care o va efectua 
în curînd la București o misiune teh
nică chiliană, în scopul de a realiza 
în practică intențiile menționate.

Cele două părți au căzut de acord 
să continue a dezvolta cooperarea 
existentă in domeniul industriei mi
niere între Republica Socialistă Ro
mânia și Republica Chile. Ambele 
părți vor sprijini în cadrul societă
ților mixte de stat dezvoltarea in
dustriei miniere din Republica Chile,

pe baze reciproc avantajoase și in 
forme reciproc convenabile.

De asemenea, cele două părți și-au 
exprimat intenția de a coopera în 
domeniul prelucrării cuprului și al 
comercializării acestuia.

în cursul convorbirilor asupra pro
blemelor internaționale, cei doi mi
niștri 
nelor 
rirea 
nale, 
între 
rînduirea lor socială, de mărimea și 
potențialul lor.

Părțile au relevat că dezvoltarea 
unor relații normale între.state re
clamă respectarea strictă a principii
lor independenței și suveranității fie
cărui stat, a integrității teritoriale, 
egalității in drepturi, neamestecului 
în treburile interne, avantajului reci
proc, respectarea i" 
fiecărui popor de 
destinele.

Cele două părți 
hotărire împotriva 
nințare cu forța sau de folosire a 
forței în relațiile internaționale, s-au 
pronunțat pentru soluționarea proble
melor litigioase numai prin mijloace 
pașnice, pe calea tratativelor.

Ele au subliniat rolul important ce 
revine organizației Națiunilor Unite 
în respectarea legalității internațio
nale și în acest context au reafirmat 
necesitatea urgentă a înfăptuirii uni
versalității acesteia prin restabilirea 
drepturilor legitime ale Republicii 
Populare Chineze, precum și prin pri
mirea altor țări în O.N.U. și celelalte 
organizații internaționale.

Trecînd în revistă situația de pe 
continentul latino-american, cei doi 
minștri au relevat ca un fapt pozi
tiv că un număr sporit de state din 
această zonă se pronunță pentru dez
voltarea de sine stătătoare pe calea 
progresului social, pentru apărarea 
independenței

Miniștrii au 
internațională 
lirea relațiilor 
și Republica Cuba, stabilirea de re
lații diplomatice dintre Chile și Re
publica Populară Chineză, Republi
ca Democrată Germană, precum și de 
relații consulare și comerciale dintre 
Chile și R.P.D. Coreeană și R.D. 
Vietnam.

Cei doi miniștri au subliniat nece
sitatea reducerii decalajului 
și tehnologic care separă 
curs de dezvoltare de cele 
Ei s-au pronunțat pentru

au reafirmat hotărîrea guver- 
lor de a milita activ pentru întă- 
păcii și securității internațio- 
pentru înțelegere și cooperare 
toate statele, indiferent de o-

dreptului sacru al 
a-și hotărî singur

s-au declarat cu 
politicii de ame-

lor interne.
exprimat importanța 
pe care o au restabi- 
djntre Republica Chile

economic 
țările in 
avansate, 
respecta-

rea dreptului, popoarelor de 
ne suveran de bogățiile și 
lor naturale 
tea de a fi 
cri minatorii 
dintre state.

Ei au remarcat semnificația viitoa
rei Conferințe a Națiunilor Unite 
pentru Comerț și Dezvoltare 
(U.N.C.T.A.D.), care va avea loc la 
Santiago de Chile, în anul viitor. Mi
nistrul de externe chilian a exprimat 
mulțumiri pentru sprijinul acordat 
de România candidaturii capitalei 
chiliene ca sediu al acestei reuniuni.

Miniștrii au subliniat necesitatea de 
a se acționa cu fermitate pentru lichi
darea definitivă a colonialismului și 
neocolonialismului, a politicii de a- 
partheid și discriminare rasială.

Condamnînd agresiunea în Asia de 
sud-est, cele două părți au afirmat 
solidaritatea lor cu lupta eroică a 
poporului vietnamez și a celorlalte 
popoare din Indochina pentru liber
tate și independență și au subliniat 
necesitatea retragerii fără întîrziere 
a trupelor agresoare, astfel ca po
poarele din această zonă să-și hotă
rască singure soarta, fără amestec 
din afară.

Părțile s-au pronunțat pentru so
luționarea pașnică a conflictului din 
Orientul Apropiat, pe baza rezoluției 
Consiliului de Securitate din 22 no
iembrie 1967.

Părțile s-au pronunțat în favoarea 
dezarmării generale și, în primul 
rînd, a dezarmării nucleare, care să 
conducă la reducerea cheltuielilor 
militare și ia utilizarea în scopuri 
pașnice a resurselor astfel eliberate.

Abordind situația din Europa, 
cei doi miniștri de externe au con
venit că înfăptuirea securității euro
pene ar avea un efect binefăcător a- 
supra situației internaționale în an
samblu, ar contribui la consolidarea 
păcii și securități generale. Ei au fost 
de acord cu convocarea unei confe
rințe pentru securitate și cooperare 
în Europa, cu participarea egală în 
drepturi a tuturor țărilor interesate.

Miniștrii de externe 
utilitatea schimbului lor de 
o contribuție importantă la 
rea relațiilor de prietenie 
chiliene. în acest spirit, ei 
primat dorința de a continua și ex
tinde consultările și contactele reci
proce, pentru a contribui la dezvol
tarea relațiilor de prietenie și cola
borare dintre România și Chile, în 
interesul ambelor popoare, al păcii 
și cooperării internaționale.

a dispu- 
resursele 
necesita-și au subliniat 

eliminate practicile dis- 
în relațiile economice

au subliniat 
vederi ca 
dezvolta- 
româno- 

și-au ex-

Oaspetele a părăsit Capitala
Duminică dimineața a părăsit Ca

pitala, plecînd la Varșovia, Clodomiro 
Almeyda, ministrul relațiilor externe 
al Republicii Chile.

în vizita oficială pe care a fă
cut-o în țara noastră, ministrul chi
lian a fost însoțit de Hugo Cubillos, 
ambasador, director general adjunct 
în Ministerul Relațiilor Externe, Kurt 
Dreckman, ambasador, prim-vicepre- 
ședinte al Corporației pentru dezvol
tarea economică (CORFO), Fer
nando Belloni, ambasador, director de 
cabinet al ministrului relațiilor ex
terne, Rubens Cespedes, ministru con
silier, vicepreședinte al Oficiului de 
planificare (ODEPLAN), Marlo Sil- 
bermann, ministru consilier, vicepre
ședinte al Corporației pentru dezvol

tarea economică (CORFO), șeful 
Direcției pentru finanțarea proiec
telor, Juan Ibanes, șeful Oficiului in
formațiilor și radiodifuziunii de pe 
lingă Președinția Republicii Chile.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost salutați de Cornel 
Mănescu, ministrul afacerilor exter
ne, George Macovescu, prim-adjunct 
al ministrului, de funcționari superiori 
din M.A.E.

Au fost prezenți Julio Homero Lu
ciano Ruiz de Loizaga, ambasadorul 
Republicii Chile la București, și mem
bri ai ambasadei.

A fost de față Jaromir Ocheduszko, 
ambasadorul R. P. Polone la Bucu
rești.

(Agerpres)

Astăzi sosește
(Urmare din pag. I)

in țara noastră

*

*

h.

18,00 Deschiderea emisiunii. Muzi
că corală în Interpretarea 
corului de cameră al sindica
tului sanitar din București. 
Dirijor : dr. Mircea 
nescu.

18,15 Ecran. — Dezbatere 
filmului „Printre 
verzi, 
tural-artistlc

Diaco-

asupra 
colinele 

Caleidoscop cul- 
Literatură

21,30

21,45

22,45
23,00

• Teatru * Arte frumoase. 
Stop-cadru.
Publicitate.
1001 de seri — emisiune pen
tru cel mici.
Telejurnalul de seară • Sport. 
Un eveniment artistic : 
„Hamlet la Elsinor" de Wil
liam Shakespeare. Coproduc
ție danezo-britanică realizată 
la castelul Kronborg de la 
Elsinor (partea I).
Reportaj TV : Imagini din 
Republica Populară Chineză. 
Steaua fără nume — Muzică 
populară. Prezintă Dan 
Deșliu.
Telejurnalul de noapte
• Sport.
închiderea emisiunii.

ale procesului de invățămînt, ca și 
direcțiile de acționare pentru elabo
rarea perfecționată a diferitelor lui 
structuri. în acest sens, fiecare obiect 
de învățămint se cere a fi alcătuit 
din cîteva „părți" constitutive — cu 
cit mai puține cu atit mai bune — 
care să se subdividă în „capitole", iar 
acestea în „teme", într-un sistem de 
relații legice riguroase, atit pe orizon
tală, cît și pe verticală. Neapărat,

■ manualele trebuie să se conformeze 
programelor, iar cursurile — după 
caz — să completeze manualele in 
sensul tratării problemelor funda
mentale îndeosebi sub aspectul ele
mentelor noi apărute în specialitate, 
atît de conținut, cît și de metodolo
gie. restul lăsindu-.se — sub control
— pe seama activității individuale a 
studenților. N-ar fi lipsit de interes, 
cred, să se încerce modalitatea ca 
manualele să fie constituite din două 
părți distincte — una fundamentală, 
cu mai mare stabilitate relativă, și 
alta mobilă, care să fie împrospătată 
necontenit cu elemente noi.

Uneori, în dezbaterile universitare 
se mai aud opinii potrivit cărora 
modernizarea nu este posibilă de
cit în cazul unor anumite discipli
ne. după cum ar exista cunsuri „cla
sice", care nu se pretează Ia înnoiri 
de ordin științific. Nu există, duipă 
părerea mea, disciplină universitară
— fie cu oaracter de sistem propriu- 
Zis, fie istorică sau tehniico-opera- 
țională — care să nu se poată încadra 
în această cerință. De asemenea, nu 
cred că există discipline de învăță
mînt care să nu permită o intensă 
activizare a studer/ilor în însuși ca
drul prelegerilor, folosindu-se proce
dee elaborate de știința modernă 
(cum sînt problematizarea, modela
rea euritică. îmbinarea în diferite 
chipuri a celor două forme de afe- 
rentație — directă și indirectă — in
troducerea în prelegere a unor mo
dalități de tip seminariale). Evident, 
căile de activizare sînt variate, in 
funcție de specificul disciplinelor. 
Dar și de personalitatea științifică a 
profesorului, de valoarea și pasiunea 
sa de pedagog.

Practica școlii noastre, * cadrelor

didactice relevă faptul că moderni
zarea învățămîntului, inclusiv a ce
lui superior, constituie un act prin 
excelență pedagogic, în cane perso
nalității , și competenței profesorului 
trebuie să 1 se alăture o reală măie
strie profesională. Se învederează, cu 
caracter de lege, adevărul că cu cît 
crește exigenta față de eficiența so
cială a învățămîntului, cu atît crește 
și rolul pedagogiei ca știință a învă
țămîntului, a educației în general. 
Bineînțeles, pentru aceasta, pedago
gia trebuie să se modernizeze ea în
săși. Dacă în trecut au existat unei? 
rămîneri în urmă — aceasta și din 
cauză că pedagogii nu au făcut în
totdeauna front comun — astăzi a- 
sîstăm nu numai în țara noastră, dar 
și pe plan internațional, la o mișcare 
pedagogică de amploare. S-au făcut 
progrese însemnate atit la capitolul 
metodologic — incluzindu-se metode 
și procedee 
matematică, 
elemente de 
tică — cît și 
științei contemporane a problemelor 
de conținut propriu-zis. Se impune, 
însă, ca progresele înregistrate să fie 
incluse în „pedagogia de catedră", 
să fie integrate organic activități cu 
studenții a tuturor cadrelor didactice, 
să figureze cu pregnanță în pregăti
rea studenților viitori profesori. în 
această privință, însă, sînt unele în- 
tîrzieri, multe din cursurile și ma
nualele publicate fiind în mare parte 
depășite.

Desigur, există multiple modalități 
de înviorare și modernizare a disci
plinelor științifice, de valorificare te- 

pregă- 
însă o 
acestor 
cursuri 

judicioase.

moderne de statistică 
calculul probabilităților, 
informatică si ciberne- 
în rezolvarea la nivelul

oretică și practică a lor în 
tirea studenților. Se impune 
mai rapidă generalizare a 
modalități, reflectarea lor în 
și manuale noi, cit mai
Pentru că nu se poate desfășura un 
învățămînt, la nivelul cerințelor mo
derne. fără o pregătire corespunză
toare a viitorilor specialiști și nu se 
poate obține această pregătire fără 
modernizarea, in ansamblu, a siste
mului de formare a cadrelor, fără o 
pregnantă componentă pedagogică a 
acestui sistem.

Astăzi sosește în Capitală delega
ția militară, condusă de general-broni 
Wojciech Jaruzelski, membru su
pleant al Biroului Politic al Comi
tetului Central al Partidului Munci
toresc Unit Polonez, ministrul Apă
rării Naționale al Republicii Populare 
Polone, care, la invitația generalului 
de armată Ion Ioniță, membru su
pleant al Comitetului Executiv al 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, ministrul Forțelor Ar
mate, va face o vizită oficială în țara 
noastră.

★

General-broni Wojciech Jaruzelski, 
ministrul Apărării Naționale al Re
publicii Populare Polone, s-a născut 
la 6 iulie 1923, in localitatea Kurow 
din voievodatul Lublin.

Este absolvent al Școlii Superioare 
de Infanterie fi al Academiei de Stat 
Major „Karol Swierczewski".

După izbucnirea celui de-al doilea 
război mondial, a locuit in U.R.S.S., 
unde a lucrat ca muncitor. Intrat in 
armata poloneză formată pe terito
riul Uniunii Sovietice, a urmat 
cursurile Școlii de Ofițeri de Infan
terie din Rriazan, pe care a absol
vit-o in 1943. In calitate de coman
dant de pluton de cercetare, iar apoi

ca șef al cercetării unui regiment, 
străbate drumul de luptă al armatei 
I poloneze, participind la luptele 
de la Polawa, Przyczolek Magnus- 
zewski, din Pradze, de lingă Jablon- 
na ; ia, de asemenea, parte la luptele 
pentru eliberarea Varșoviei', la stră
pungerea Valului Pomeranian, pre
cum și la bătăliile de la Marea Bal
tică, Odra și Elba. In perioada 1945— 
1947, participă la luptele împotriva 
bandelor înarmate subversive ; în 
armată, a îndeplinit o serie de func
ții de comandă, de stat major și pe 
linia muncii politice de partid, între 
care șef al Direcției generale politi
ce a Armatei poloneze, șef al Ma
relui Stat Major, adjunct al ministru
lui Apărării Naționale.

In luna aprilie 1968, a fost numit 
ministru al Apărării Naționale. In a- 
celași an, in luna octombrie, a fost 
avansat la gradul de general-broni.

General-broni Wojciech Jaruzelski 
este membru al C.C. al P.M.U.P. (din 
iunie 1964), membru supleant al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.U.P. (din 
decembrie 1970) și deputat in Seim.

General-broni Wojciech Jaruzelski 
este distins cu inalte ordine ale Re
publicii Ponulare Polone.

Dintre distincțiile străine posedă 
„Ordinul Lenin“.

Vizita delegației parlamentare austriece
Duminică, delegația Grupului par

lamentar de prietenie Austria-Ro- 
mânia și-a continuat vizita în județul 
Brașov. în cursul dimineții, parla
mentarii austrieci au fost oaspeții 
cooperatorilor din comuna Hărman. 
Apoi, ei au făcut o vizită prin noile 
cartiere ale Brașovului și la Comple
xul muzeal din Scheii Brașovului. 
După-amiază, oaspeții au vizitat sta
țiunea turistică internațională Poiana 
Brașov.

Parlamentarii austrieci au fost în
soțiți de Alexandru Sencoviici, pre
ședintele Grupului parlamentar pen
tru relațiile de prietenie România- 
Austriâ, Mircea Rebreanu, deputat in 
M.A.N., și Marin Decu, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului popular al mu
nicipiului Brașov.

Seara, delegația s-a înapoiat In Ca
pitală.

(Ageiprea)
i
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SPORT Meciuri de calitate

intre sportivii

Intre Steaua și Universitatea, între Birtolon și Kicsidt, dueluri ale uriașilor handbalului nostru...
Foto : M. Cioc

români și
TIMIȘOARA (prin telefon). — Pe 

agenda confruntărilor sportive inter
naționale de la sfirșitul sâptămînii 
trecute s-a distins dubla întâlnire la 
lupte greco-romane dintre echipele 
României și R.F. a Germaniei. Prima 
confruntare a avut loc simbătă seară 
la Timișoara, iar revanșa dumi
nică după-amiază, la Lugoj. Rezul
tatele, favorabile în ambele întâlniri 
reprezentativei României, sint deja 
cunoscute. Trebuie să recunosc că a 
fost o luptă deschisă, cavalerească, 
în care cei mai tari au ciștigat pe 
merit, la spectaculozitatea întîlnirii 
contribuind insă în mare măsură și 
învinșii, lăudabili in special prin 
curajul cu care au abordat întrece
rile.

Antrenorul federal loan Corneanu 
și ajutorul său Dumitru Cuc, ne 
spuneau că formația R.F. a Germa
niei se situează la ora actuală prin
tre cele mai puternice din Europa. 
Prezența în echipă a unui campion 
european în 1970, Roland Bock, a

vest-germani
unui medaliat cu argint la ultima 
ediție a mondialelor, Werner Schrot- 
ter, ca și a altor luptători cu vechi 
state de serviciu în națională și 
cu multe confruntări internațio
nale la activ, justifică pe de-a-ntre- 
gul această apreciere. „Am ră
mas plăcut surprinși — ne-au de
clarat cei doi antrenori — de omo
genitatea echipei vest-germane, ni
velul de pregătire al luptătorilor 
fiind sensibil egal, indiferent de ca
tegorie. Aceasta este unul din atu- 
urile principale care aduc de obicei 
puncte prețioase oricărei echipe în 
întrecerile internaționale".

Rugat să ne spună citeva cuvinte, 
antrenorul oaspeților, Heinz Oster- 
mann, a ținut să sublinieze bucuria 
pe care întregul lot de sportivi vest- 
germani a încercat-o în urma în
tîlnirii cu publicul din Timișoara 
și Lugoj, bun cunoscător al spor
tului luptelor, obiectiv și entuziast.

Cezar IOANA

Campionatele universitare 
in căutarea popularității

Baschetbaliștii au făcut primul pas 
către un loc de frunte 

în ierarhia europeană
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*
*
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Un meci demn de renumele
handbalului românesc

STEAUA
A fost un meci demn da 

renumele handbalului ro
mânesc această întrecere 
dintre Steaua și echipa 
Universității ddn Bucu
rești. Apărările erau la 
Înălțime, atacurile și con
traatacurile frumos și di
namic construite se suc
cedau la scurte intervale 
de timp, mingea se vă
zuse mînuită după bunele 
obiceiuri ale handbalului 
nostru, ori cu finețe teh
nică, ori cu putere teri
bilă.

Era, Ieri, penultima e- 
tapă a campionatului na
țional și Steaua trebuia să 
treacă de un hop greu ca 
să se poată prezenta ceva 
mai liniștită la derbiul cu 
Dinamo, programat sîm- 
băta viitoare. Pentru a- 
ceasta, Cornel Oțelea tri
misese în teren cea mai 
bună garnitură a clubului: 
Dinei, Gruia, Gațu, Go-

■

UNIVERSITATEA
ran, Birtolon, Coasă, Cris
tian, rezerve fiind Mun
teanu, Iacob, Speck, Po
pescu, Stockl. Despre U- 
niversitatea scriam lunea 
trecută că nu mai năzu
iește la titlu și că se 
pregătește pentru viitorul 
sezon. Iată însă că ieri 
Eugen Trofin a vrut să 
atribuie echipei sale un 
rol special, acela de „ar
bitru" al luptei pentru 
titlu dintre Steaua și Di
namo. Drept urmare. U- 
niversitatea a intrat in 
joc cu formația optimă, 
dacă exceptăm absența 
portarului Orban. S-au 
aliniat : Banciu, Kicsidt, 
Paraschiv, Cosma, Chircit, 
Bădău și Voinea, avînd 
ca rezerviști pe Stef, 
Schuman, Roșu, Anton. 
Simpla lectură a forma
țiilor, compuse în majo
ritate din internaționali, 
sugerează calitatea me-

ciului de ieri. Și aceasta, 
în ciuda faptului că Gruia 
e obosit și acuză dureri 
(elongație la nerv), că 
întreaga echipă a Stelei e 
cam secătuită de vlagă 
după un sezon foarte în
cărcat. Iar despre stu
dent, ce să mai spunem? 
Ei au jucat meci după 
mecii în săptămîna cam
pionatelor universitare, 
găsind, totuși. resursele 
fizice să-și domine ad
versarul extraordinar de 
valoros, timp de trei sfer
turi din

Ieri, 
început 
cu 2—0, 
era de 6—4 în 
oi) și n-a permis să 
egalată decîit atunci cînd 
i se sfîrșiseră puterile și, 
cind, de altfel, era în in
ferioritate numerică, 
la 7—7, Steaua a

partidă !
Universitatea a 
prin a conduce 
(la pauză scorul 

favoarea, 
fie

DINTRE DINAMO 
Șl RAPID

se va alege campionul
Etapa a XXIV-a, prin jocurile ca 

și prin rezultatele acestora, întă
rește impresia că asistăm la un 
campionat mai reușit șl mai inte
resant decît în anii trecuți. Unul 
dintre elementele de atracție, dacă 
nu chiar cel determinant, este în
trecerea pentru titlul național la 
care s-au angajat, de la bun în
ceput, puternicele echipe bucureș- 
tene Dinamo și Rapid. Rând pe 
rind, alte formații — Politehnica 
Iași, Petrolul, U.T.A., Farul, aș 
spune și Steaua — au asaltat vîrful 
clasamentului, însă tuturora le-a 
lipsit suflul pe măsura ambițiilor, 
iar astăzi ele se află la o distanță 
de 5—6 puncte de cei doi lideri. 
Această diferență — jumătate din 
punctajul maxim ce se mai poate 
dobîndi pină la încheierea cam
pionatului — apare, practic, insur
montabilă, datorită forței de joc 
pe oare o au Dinamo și Rapid, prin 
comparație cu alte echipe.

în reportajul de la Arad, Con
stantin F.irănescu scrie că punctele 
ciștigate de Dinamo îi sporesc aces
teia șansele in lupta pentru cuce
rirea titlului. Se poate spune și 
așa, insă nuanța mai exactă este 
că Dinamo și-a menținut intacte 
aceste șanse. în fond, aprecierile 
trebuie astăzi făcute nu în raport 
de U.T.A., ci numai și numai prin 
comparație cu Rapid. Or, Rapid a 
învins ușor pe C.F.R. Timișoara, 
iar, in etapele următoare, posibili
tățile teoretice ale lui Rapid și 
Dinamo de a cuceri noi puncte 
sint sensibil egale (Rapid — la 
Cluj, cu C.F.R. și „acasă", cu Stea
gul Roșu ; Dinamo — la București, 
cu Petrolul, la Petroșani, cu Jiul). 
Există, deci, toate premisele să 
presupunem că adevăratul derbi al 
campionatului, Dinamo — Rapid, va

găsi ambele echipe pe asemenea 
poziție de unde numai rezultatul 
direct al luptei va fi acela care va 
preciza șansele la titlul național.

Două elemente particulare, totuși 
semnificative, din meciurile pe care 
le-au disputat, simbătă, liderii. La 
Arad, în condițiile unei apărări pro
prii aglomerate dar lucide și con
structive — așa după cum ne scria 
corespondentul nostru Cezar Ioana 
— Dumitrache a marcat, pe con
traatac, două goluri splendide. Mi 
se pare încurajator, pentru momen
tul în care se află fotbalul nostru, 
să constatăm că acest tînăr înaintaș 
(un prilej binevenit ne-a reamin
tit tuturor că Dumitrache are nu
mai 23 de ani !) atunci cînd e ser
vit ca lumea de o idee de joc își 
valorifică perfect strălucitele apti
tudini și provoacă ravagii pe con
traatac. Iar, la București, ne-a fă
cut plăcere să vedem că Dumitru, 
un half excelent înzestrat pentru a- 
părare, dar și pentru atac-contra- 
atac, iși păstrează neatinse calitățile 
multilaterale, în pofida sistematice
lor încercări de a-1 încorseta în- 
tr-un joc unilateral, pur destructiv. 
(Deși nici o aniversare nu ne oca
zionează remarca cu privire la vîr- 
stă, amintesc, totuși, că Dumitru 
n-are decît 21 de ani !). Dacă lingă 
Dumitrache și Dumitru alăturăm, 
așa, spre exemplificare, numai două 
nume de jucători șl mai tineri, Ior- 
dănescu și Năstase (simbătă, am
bii, autori a cite unui gol de mare 
spectacol), putem conchide că, din 
punctul de vedere al talenielor, 
fotbalului nostru n-are de ce să-i 
fie teamă de viitorul său. Indiferent 
dacă titlul național va fi cucerit 
de Dinamo sau de- către Rapid.

Valeriu MIRONESCU

Golul, vocafia luî lordânescu... (Steaua — „U Craiova 1 i)

conducerea, dar interna
ționalul Kicsidt s-a ținut 
scai de adversari șl a e- 
galat 
Cind 
10—9, 
ment 
pană.
tate numerică, n-a primit 
gol, iar apoi o lovitură de 
la 7 m. a fost ratată 
Cosma, sau apărată 
tinărul 
vreți să-l ziceți. Pe urmă, 
balanța scorului s-a în
clinat decisiv spre Steaua, 
13—10, ca, in final, o seîn- 
teie de energie a lui Kic
sidt, să fixeze pe 
13—12...

A fost frumos și 
nant, cum am vrea 
și meciul de sîmbăta vii
toare, Steaua —Dinamo...

de două ori la rînd! 
scorul a
s-a produs un mo- 
prelungit de cum- 
Steaua, în inferiori-

devenit

de 
de 

Munteanu, cum

tabelă

pasio- 
sâ fie

*
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De mai mulți ani s-a încetățenit 
în mișcarea sportivă din facilită
țile noastre tradiția campionatelor u- 
niversitare. Concepute atît ca mij
loace de atragere în arenă a cit mai 
multor tineri din grădinile lui Aca- 
demus, cît și ca forme de testare și 
trecere în revistă a potentelor stu
dențești în sport — aceste întreceri, 
care cunoșteau cîndva succesul și glo
ria, își pierduseră într-o vreme popu
laritatea. Anii din urmă, însă, le-au 
relansat, impunindu-le din ce în ce 
mai evident atenției maselor legate 
de stadion cu sfoara de mătase ce se 
numește pasiune sportivă.

Din acest punct de vedere, ediția 
'71 a campionatelor universitare a re
prezentat un succes nu numai de ne
tăgăduit, dar și — sperăm — de bun 
augur : un succes de participare (foile 
de concurs au înregistrat 30 000 de 
participări la băieți și 20 000 la fete 
— cifre record față de anii anteriori), 
un succes al performanțelor (au fost 
spulberate mai multe recorduri uni
versitare, au fost amenințate unele 
recorduri ale țării, au evoluat nume
roși srxjrtivi de valoare națională și 
internațională), un succes de public 
(chiar dacă nu întotdeauna tribunele 
au fost pline „ochi", ele au fost însă 
mai populate ca altădată) și un suc
ces de organizare (atit fazele ante
rioare, dar mai ales marea desfășu
rare de forțe sportive a celor 
1 200 de finaliști fiind bine condu
se și coordonate de către organele res? 
pective din Ministerul învățămîntu- 
lui, U.A.S.R. și C.N.E.F.S.).

Și, totuși, cei care in aceste zile, 
de luni pînă duminică, am privit în
trecerile finale din tribunele arene
lor Capitalei, ne dăm seama că este- 
bine să comparăm prezenta compe
tiție nu atît cu ceea ce au fost cele 
anterioare, cît cu ceea ce trebuie să 
fie cele viitoare. Privind dincolo de

cifre, și renunțând la obișnuita tentă 
declarativă, trebuie să recunoaștem 
că marile performanțe posibile și ma
rea popularitate așteptată au cam o- 
colit întrecerile, mai ales din pricina 
perioadei alese pentru finale. A 
doua jumătate a lunii mai nu poate 
asigura nici participarea tuturor ma
rilor performeri studenți (campiona
tele divizionare fiind în plină desfă
șurare) și nici o mare afluență de 
spectatori (întrucît „universitarele" 
nu rezistă la concurența unui cuplaj 
fotbalistic de „A", iar studenții mai 
sint reținuți la ultimele cursuri și se- 
minarii).

Ce-i de făcut ? Bineînțeles, nu vom 
Încerca, noi, acum, aici, să emitem 
formulări geometrice, exhaustive. 
Dar, putem supune discuției citeva 
soluții posibile. în primul rînd. tre
buie schimbată perioada finalelor. 
Asta nu se mai discută. Ori în vară 
(la sfirșitul lui iunie sau în iulie) 
ori în toamnă (septembrie), oricînd 
altădată, dar finalele trebuie dispu
tate cînd nu sint campionatele în 
toi și cînd nu sint cursuri în facul
tăți. în al doilea rînd, poate că nu 
mai trebuie concentrate la București 
toate cele nouă finale, cite unui cen
tru universitar revenindu-i menirea 
și cinstea de a organiza finalele la o 
disciplină sau la două-trei. Sau, poa
te, s-ar încerca să se programeze 
turnee preliminare și semifinale în 
mai multe centre, iar apoi, la un sfîr- 
șit de săptămînă — simbătă și dumi
nică — să asistăm, în București, la 
toate finalele, în cadrul unei mari 
sărbători a sportului universitar. E 
greu de spus, însă, că ar fi bine ast
fel. și nu altfel. Tocmai de aceea le 
rămine forurilor diriguitoare ale 
sportului universitar atribuția de a" 
cumpăni și hotărî. ■ ■ ■ -?

Ghaorqhe MITROI

Pentru baschetbaliș
tii noștri, pentru toți 
cei ce iubesc acest 
sport, recentul turneu 
preliminar de la Ka
towice a însemnat cam 
tot atît cît... Lausanne, 
mai precis meciul cu 
Elveția, pentru fotba
liști ; comportîndu-se 
remarcabil, obținînd 
trei victorii din patru 
meciuri, echipa mascu
lină de baschet a Ro
mâniei a reușit să ob
țină calificarea în tur
neul final al campio
natelor europene, ce 
vor avea loc, după 
cum se știe, în septem
brie la Essen (R.F.G.). 
în ordinea disputării 
meciurilor de la Ka
towice, baschetbaliștii 
români au realizat ur
mătoarele - rezultate 
tehnice : 105—40 cu 
Danemarca, 81—83
(după prelungiri) cu 
Polonia, 89—73 cu Un
garia, 88—57 cu Țara 
Galilor (simbătă sea
ra). Fără îndoială, me- 
ciul-cheie, de care de
pindea calificarea, a 
fost cel cu reprezenta
tiva Ungariei. Deși o- 
bosiți și oricum de
moralizați în parte 
după extrem de difici
la partidă cu Polonia, 
din ziua precedentă, 
baschetbaliștii noștri

au făcut dovada unei 
foarte bune pregătiri 
în întîlnirea cu spor
tivii maghiari. Ca și în 
disputa cu polonezii, la 
pauză românii condu
ceau cu un scor re
confortant (11 puncte). 
Dar asemănarea cu 
cele petrecute în ajun 
avea să se rezume doar 
la atît ; în continua
re, echipa noastră a 
jucat din ce în ce mai 
bine, deși riposta ad
versarilor se accentua 
pe măsura trecerii 
timpului de joc.

„Micul ecran" ne-a 
oferit ocazia să urmă
rim repriza secundă 
din ambele întîlniri (cu 
Polonia și cu Unga
ria). A fost, desigur, 
un bun prilej să se 
observe direct de , că
tre toți cei ce îndrăgesc 
baschetul (antrenori, 
jucători, spectatori — 
deopotrivă) că, în ciuda 
indisponibilității tota
le sau parțiale a unor 
jucători ca Novac, Da
mian, Savu, echipa a 
mers mereu mai bine, 
că — mai ales în par
tida cu Ungaria — 
suita de coșuri de la 
distanță și de la semi- 
distanță realizată de 
Albu, prodigioasa lup
tă sub panou depusă

de Cîmpeanu și Geor
gescu, intuiția în joc a 
lui Diaconescu (mai 
bun, totuși, in partiția 
cu Polonia), precizia 
aruncărilor la coș a 
lui Popa, la care tre
buie adăugată și exac
titatea tacticii adopta
te de antrenorul Dan 
Niculescu, au dus la 
mult dorita calificare 
în rindul celor mai 
bune 12 echipe ale Eu
ropei. Credem că nu 
exagerăm — sperăm 
ca turneul final al C.E. 
să nu ne dezmintă... — 
afirmînd că actuala e- 
chipă de baschet a ță
rii noastre are posibi
lități de a evolua ono
rabil și mai departe, in 
partidele directe cu 
fruntașele baschetului 
european. în acest sens 
este de observat și ur
mătorul fapt : în par
tidele de verificare 
pentru Katowice, ca și 
în turneul preliminar 
de săptămîna trecu
tă, echipa României 
s-a comportat foarte 
bine, obținînd în mare 
majoritate victorii, în 
fața unor formații de 
prim rang în baschetul 
internațional, precum 
Cehoslovacia, Spania, 
Polonia, Ungaria.

I. DAMIAN

„TURNEUL ȚĂRILOR SOCIALISTE"

25 de campioni mondiali pe 
planșele din sala Floreasca!

V. M.
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‘ Metalurgistul
i Anina — Olimpia Satu-Mare 
i 1—0 ; C.F.R. Arad — Electro- 
) putere 2—1 ; U.M.T. — Vago- 
ț nul 0—0.

FOTBAL

Rezultate
in divizia B

SERIA I
Dunărea — Politehnica 3—2; 

Sportul Studențesc — Metalul 
Tirgoviște 4—0 ; F.C. Galați — 
Progresul Brăila 2—0; Portul — 
Flacăra 2—0 ; A.S.A. — Meta
lul București 1—0.

în clasament continuă să 
conducă A.S.T. Tg. Mureș, cu 
39 de puncte, urmată de Spor
tul Studențesc cu 36 puncte.

SERIA A II-A
Corvinul — Minerul Baia

Mare 1—0 ; Olimpia Oradea — 
l 5—0 ; Minerul

>

*
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„RALIUL PRIMĂVERII"
50 de echipaje și zeci de mii de spectatori
Desfășurat timp de două zile, pe 

ruta București—Craiova—București, 
„Raliul Primăverii", organizat de 
Școala de șoferi amatori din Capita
lă în colaborare cu ziarul' „Informa
ția Eucureștiului", a demonstrat cu 
prisosință — ceea ce în fond nu mai 
era nevoie de demonstrat... — că în
trecerile automobilistice se bucură de 
o mare priză la public ; mii. poate 
chiar zeci de mei de spectatori, au 
asistat simbătă și duminică, la Bucu
rești și Craiova (în timpul probelor 
speciale : demontarea și montarea 
unei roți, precum și un slalom prin
tre porți fixe), ca și pe tot traseul 
(la ducere și la înapoiere), la pasio
nanta întrecere a celor 50 de echi
paje aflate în luptă cu dificultățile 
drumului, cu secundele și fracțiunile 
de secundă. Avansați sau începători 
(unii dintre concurenți au debutat 
cu acest prilej în sportul automobi
listic), participanții și... participan
tele la raliu au depus aceleași stră
duințe pentru a se clasa cît mai 
bine și, în acest fel, spre meritul lor, 
au sporit, dacă se poate spune ast
fel, spectaculozitatea competiției, dez- 
voltîndu-și fără îndoială și capacita
tea de a struni... zecii de cai putere 
ai automobilelor.'

Tov. Emilian Alexandrescu, direc-1 
torul raliului, ne spunea ieri că au- 
tomobiliștii și organizatorii locali, 
mai ales cei din Craiova (din rindul 
cărora merită evidențiat și ing. Toa- 
der, directorul liceului de mecanici a-

gricoli), au merite mari în reușita 
uneia dintre cele mai populate rali
uri automobilistice organizate la noi 
în țară. Printre fruntașii clasamentu
lui (nedefinitivat pină la închiderea 
primei ediții a ziarului — n.n.), la 
avansați se aflau brașovenii Aurel 
Puiu și C. Pescaru (pe Renault 8- 
Gordini) și bucureștenii Eugen Io- 
nescu Cristea — M. Căpriță (pe Fiat 
850 S) — balanța victoriei finale în
clină spre echipajul bucureștean care, 
ieri, în proba de demontare-rnonta- 
re a roții, a înregistrat un timp ex
celent : 44,3 sec. —, iar dintre înce
pători frații Vațian (din Timișoa
ra) și Galr.n—Fotescu (din București).

Din păcate, „Raliul Primăverii" a 
demonstrat, de asemenea — lucru 
întîmplat nu pentru prima dată la 
cursele automobilistice organizate la 
noi — că unele mici defecțiuni de 
organizare produc destule necazuri 
concurenților sau oricum lasă o im
presie nefavorabilă asupra muncii 
corpului tehnic ; ieri, spre exemplu, 
după consumarea a aproape jumătate 
din proba specială de slalom s-a 
constatat, datorită perspicacității u- 
nuia dintre concurenți, că distanța 
dintră jaloane era mai mare pe un 
traseu decît pe celălalt. Aceasta a 
dus, firește, la anularea rezultatelor 
și... la reluarea cursei pentru concu- 
renții ce „beneficiaseră" de neaten
ția (deloc scuzabilă !) a organizato
rilor.

I. D.

Una dintre competi
țiile care au contribuit 
puternic la ridicarea 
valorii multor scrimeri 
și la impunerea lor pe 
plan mondial în peri
oada postbelică, este 
„Turneul țărilor socia
liste". Cea de-a X-a 
ediție a acestei între
ceri va începe mîine în 
sala Floreasca din Ca
pitală.

Pozițiile pe car» le 
ocupă în ierarhia mon
dială echipele -de vor 
participa la turneu 
transformă concursul 
intr-o veritabilă între
cere a „medaliatelor" 
ultimelor campionate 
mondiale. Iar faptul 
că turneul este pro
gramat cu numai o 
lună înaintea campio
natului mondial de la 
Viena, îi atribuie fi
resc și rolul de a a- 
precia forma multora 
dintre viitorii candi
dați la titlurile supre
me.

Asalturile dintre scri- 
merii din Cuba, Bul
garia, R.D. Germană, 
Polonia, Ungaria, U- 
niunea Sovietică și 
România se anunță 
a fi deosebit de atrac
tive și spectaculoase, 
mai ales că printre 
participant! sint peste

25 de campioni mon
diali. în proba de flo
retă bărbații va fi 
interesant de urmărit 
„duelurile" dintre e- 
chipele Uniunii Sovie
tice, Ungariei, Polo
niei și României, care 
reprezintă, de altfel, 
atracția oricărei com
petiții de valoare eu
ropeană din ultimii 5— 
6 ani și din care se 
„alege". anual -cea mai- 
puternică formație din 
lume.

Protagoniștii probei 
de spadă vor fi spa
dasinii din Ungaria 
(campioană mondială 
pe echipe — 1970), U- 
niunea Sovietică (in 
frunte cu campionul 
mondial, Nikancikov), 
Polonia (fostă cam
pioană mondială), R.D. 
Germană (surpriza 
J.O. din 1968). Lor spe
răm să li se adauge și 
cei din țara noastră, 
care prin ultimele per
formanțe obținute în 
Polonia, ne-au dat ci
teva promisiuni.

La sabie, prin valoa
rea componenților săi, 
echipa Uniunii Sovie
tice reprezintă o for
ță peste care cu greu 
poate trece, la această 
oră, orice echipă din 
lume.

Am lăsat la urmă 
proba de floretă fete, 
fiindcă aici lupta va 
căpăta cu siguranță as
pecte extraordinare, 
dat fiind faptul că e- 
chipele Uniunii Sovie
tice și României vor 
alinia cele mai bune 
formații, ceea ce în
seamnă în fond o re
editare a finalelor de 
la ultimele două edi- 

.ții.. ala... -campionatelor 
mondiale. în 1969, la 
Havana, victoria a re
venit echipei noastre, 
pentru ca un an mai 
tîrziu, la Ankara, flo- 
retistele sovietice să-și 
ia revanșa.

Va fi un meci de 
zile mari, în care fan
tezia și finețea Olgăi 
Szabo, Măriei Vicol, 
Ilenei Drîmbă și Anei 
Pascu se vor confrun
ta cu dirzenia, sobrie
tatea și siguranța Ga- 
linei Gorohova, Elenei 
Belova, Natașei Cir
ko va...

Așadar, de mîine, 
Iubitori ai scrimei, ve- 
niți la sala Floreasca 
să-i vedeți duelîndu-se 
pe unii dintre cei mai 
redutabili mușchetari 
ai vremurilor moderne.

Octavian VINTILA
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DIN TOATE SPORTURILE
CICLISM

Ieri au continuat campionatele de 
ciclism (șosea) ale municipiului 
București, cu disputarea probei de 
contratimp individual. Categoria se
niori a fost dominată net de cicliștii 
de la clubul Steaua, care de altfel 
au ocupat primele trei locuri în cla
sament. Titlul de campion al muni
cipiului a revenit lui Cr. Tudoran 
(30 km M.O.). Trebuie menționată aici 
lipsa de atenție a alergătorului C. 
Gonțea, oare dacă nu întirzia cu 13 
secunde la luarea startului ar fi 
putut cuceri titlul. Așa însă a tre
buit să se mulțumească cu locul se
cund (la 6 sec. de învingător). Pe 
locul al treilea, C. Tănase (la 36 
sec.).

La juniori „mari", campion al 
municipiului e tinărul T. Drăgan 
(Voința București), iar la cei „mici", 
țiului l-a ciștigat D. Andrei (Steaua).

FOTBAL
SELECȚIONERUL ECHIPEI MA

GHIARE DE FOTBAL. IOSEF HOF
FER, și-a dat demisia din această ca
litate ca urmare a severei înfringeri 
suferite de selecționata Ungariei (0-3) 
în meciul susținut la Sofia în compa
nia echipei Bulgariei. Presa maghiară 
de specialitate a criticat pe Hoffer 
și pe antrenorul echipei, Sandor Ka- 
pocsi, care sint acuzați că nu au reu
șit să alcătuiască o formație reduta

bilă, capabilă să joace la un bun ni
vel internațional.

ÎN DIFERITE ORAȘE DIN CE
HOSLOVACIA au început întrecerile 
celui de-al 24-lea turneu de fotbal 
U.E.F.A., rezervat echipelor de ju
niori. Iată rezultatele din prima zi 
a competiției : Austria-Spania 1—1 ; 
Portugalia-Elveția 1—0 ; U.R.S.S.-
Bulgaria 5—0 ; Anglia-Iugoslavia 
1—0 ; Polonia-Suedia 1—1 ; R. D. 
Germană — Grecia 5—1 ; Cehoslova
cia — R. F. a Germaniei 0—0.

VOLEI
Echipa masculină de volei a 

U.R.S.S. și-a început turneul în Ja
ponia jucînd la Tokio cu reprezenta
tiva țării gazdă. Voleibaliștii japo
nezi au obținut victoria cu scorul de 
3—1 (15—13, 14—16, 15—5, 15—11).

Echipa feminină de volei a 
U.R.S.S. a jucat la Nagoya în compa
nia echipei Japoniei. Oaspetele au re
purtat victoria cu scorul de 3—2 (15—8,
5— 15, 14—16, 15—6, 15-4).

TENIS
IN CEA DE-A DOUA SEMIFI

NALA a turneului internațional de 
tenis de la Bruxelles, sud-africanul 
Cliff Drysdale l-a învins cu 6—4,
6— 6. 6—2 pe El Shaffei (R.A.U.). în 
finală, Drysdale il va întilni pe Ilie 
Năstase.

Tenismana australiană Margaret 
Court a ciștigat turneul internațional 
de la Bournemouth. Ea a învins-o in 
finală cu scorul de 7—5, 6—1 pe com
patrioata sa Evonne Goolagong. Proba 
masculină a revenit lui Gerald Bat
trick (Anglia), care a dispus cu 6—3, 
6—2, 5—7, 6—0 de iugoslavul Z. 
Franulovici.

BASCHET
Meciurile disputate în cea de-a 4-a 

zi a campionatului mondial feminin 
de baschet s-au soldat cu următoarele 
rezultate: U.R.S.S.-Cuba 88—51 (37— 
29) ; Brazilia-Coreea de sud 70—63 
(35—35) ; Japonia-Franța 68—67 (41— 
33). în clasament conduce echipa 
U.R.S.S. cu 6 puncte, urmată de Ce
hoslovacia și Brazilia cu cite 4 punc
te. Ieri a fost zi de repaus ; turneul 
final se reia astăzi.

M0T0CICLISM
CONCURSUL INTERNAȚIONAL 

DE MOTOCICLISM desfășurat la 
Husqvarna (Suedia) — probă con- 
tînd pentru campionatul mondial la 
clasa 500 cmc — a fost ciștigat de 
sportivul belgian Roger de Coster, 
învingătorul, care a concurat pe o 
motocicletă „Suzuki", s-a clasat pe 
primul loc în prima manșă și a ocu
pat locul secund în cea de-a doua. 
Locul doi în clasamentul final a fost 
ocupat de Paul Friederich (R. D. 
Germană).

Cicliștii noștri 
„pedale în

Cei ce au urmărit, 
timp de două săptă- 
mîni, relatările despre 
„Cursa Păcii" — între
cerea avind amploarea 
unui veritabil campio
nat european de mare 
fond în ciclismul ama
tor — nu au rămas 
surprinși, desigur, de 
faptul că în cele din 
urmă victoria a revenit 
polonezului Ryszard 
Szurkowski, despre a 
cărui formă excelentă 
„vorbește" înainte de 
orice faptul-că în șase 
din cele 14 etape ale 
cursei el s-a clasat 
printre primii trei.

Pentru noi, Intere
sul față de tradițio
nala competiție a fost 
suplimentat de faptul 
că, la start, la fel ca 
în toate celelalte 23 de 
ediții anterioare, s-au 
aliniat și cicliști ro
mâni. Despre compor
tarea lor, însă, prea 
multe lucruri îmbucu
rătoare nu s-au putut 
spune. Chiar dacă star
tul lor părea promiță
tor. O dată cu trecerea 
etapelor, doar unul 
singur dintre ei s-a 
menținut la nivelul 
înalt al întrecerii — 
Teodor Vasile. Comba
tiv și cu o pregătire 
corespunzătoare men
ținerii la ritmul pluto
nului fruntaș, el a ocu
pat timp de mai multe 
etape un loc destul de 
bun în clasamentul ge
neral individual. Ul
tima etapă însă — în 
care, de obicei, pozi
țiile în clasament nu 
se mai modifică — a 
fost nefavorabilă și 
lui Teodor Vasile ; so
sind cu o intîrziere de 
peste 3 minute, el s-a 
văzut „aruncat" de pe

locui 6 tocmai pe 
locul 13. Este de ob
servat că această ulti
mă etapă a produs 
mari modificări dato
rită schimbării bruște 
a condițiilor atmosfe
rice ; de unde în toate 
zilele precedente tem
peratura a atins valori 
tropicale, în etapa-epi- 
log a cursei, în plină 
după-amiază s-a în
tunecat ca noaptea, o 
furtună de ploaie seg- 
mentînd plutonul, o- 
bligîndu-i pe cicliști — 
și așa foarte obosiți 
după parcurgerea a 
peste 1 800 de km (vi
teză medie : 41 km pe 
oră !) — să pedaleze 
solitari, într-o verita
bilă întrecere de con
tratimp individual de 
zeci și zeci de km.

Locul 7 ocupat de e- 
chipa noastră in clasa
mentul final pe nați
uni este mai mult de
cît modest. Se putea 
ocupa un loc mai bun? 
Da, jnsă numai în mă
sura în care țoți com- 
ponenții echipei ar fi 
avut posibilități să 
termine măcar întrece
rea, să nu abandoneze, 
așa cum s-a întî.mplat 
cu Constantin Grigore, 
cu Nicolae David, cu 
Nicolae Ciumeti. în 
privința motivelor a- 
cestor abandonuri e- 
xistă, în anumite pro
porții, circumstanțe a- 
tenuante. Nu-i mai pu
țin adevărat, totuși, că 
slăbirea forțelor (a ce
lor abandonați, ca și a 
celorlalți rămași în 
cursă) trebuie pusă in 
primul rînd pe seama 
unei pregătiri nu în
deajuns de temeinice, 
a lipsei sprintului fi
nal, atît de necesar în

dau încă 
gol“...

condițiile sosirii în bloc 
la capătul etapelor. 
Totodată, programul 
din ajunul startului 
a fost oostisitor, în
tre ultimul concurs 
de pregătire dinaintea 
„Cursei Păcii" și star
tul acesteia neexistind 
timp suficient pentru 
refacere. Ștefan Suciu 
s-a clasat pe locul 40, 
la aproape 25 de mi
nute de lider ; Ale
xandru Sofronie — a- 
flat, e drept, de citeva 
ori în plutonul fruntaș
— a ocupat doar locul 
42 (la peste 27 de mi
nute) ; Vasile Selejan
— locul 47 (la circa 
32 de minute de cîști- 
gător).

Trebuie să se recu
noască de către toți 
cei direct responsabili 
de soarta ciclismului 
nostru — federația, 
cluburile, antrenorii — 
că examenul cel mai 
elocvent al fiecărui an 
competițional, care nu 
este altul decît „Cursa 
Păcii", a fost din 
nou pierdut, alergătorii 
noștri fruntași neavind 
o valoare cu adevărat 
competitivă pe plan 
internațional. Victori
ile obținute în țară — 
chiar dacă unele au și 
un caracter internațio
nal — sint adesea 
supralicitate, ceea ce 
nu face decît să se 
creeze o falsă impre
sie cu privire la poten
țialul real al cicliștilor 
noștri Asemenea oca
zii. precum recenta 
„Cursă a Păcii", atestă 
însă că în ciclismul 
nostru se dau încă 
„pedale in gol".

Ion D’JMiTRIU



viața internațională______
O puternică ma

nifestație unitară, 
organizată de cele 
trei mari centra
le sindicale italiene 
- C.G.I.L., C.I.S.L. 
și U.I.L. — s-a des
fășurat zilele tre
cute la Torino, con
comitent cu greva 
de șase ore a mun
citorilor de la uzi
nele 
15 000 
sosite 
Carlo 
diul
lor Flat, au partici
pat Ia o adunare la 
care au luat 
tul cei trei 
tari generali 
ganizațiilor 
cale din
construcțiilor 
mașini.

Fiat. Peste 
de persoane, 
in Piazza San 

de la se- 
intreprinderi-

cuvîn- 
secre- 

ai or- 
sindi-

sectorul 
de

Vizita tovarășului
Gheorghe Radulescu în Cuba

HAVANA 23. — Corespondentul A- 
gerpres, V. Stamate, transmite : Cu 
prilejul vizitei în Cuba a tovarășu
lui Gheorghe Rădulescu, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, șeful 
delegației guvernamentale, române la 
lucrările celei de-a doua sesiuni a 
Comisiei mixte româno-cubaneze de 
colaborare economică și tehnico-știin
țifică, ambasadorul României la Ha-

vana, Vasile Mușat, a oferit un coc
teil. Au participat Carlos Rafael Ro- 
driguez, membru al Secretariatului 
C.C. al P.C. din Cuba, președintele 
Comisiei naționale de colaborare e- 
conomică și tehnico-științifică, mem
bri ai C.C. al P.C. din Cuba, miniștri 
și alte persoane oficiale. Cocteilul s-a 
desfășurat într-o atmosferă cordială, 
prietenească.

Semnarea protocolului privind schimburile

CAIRO 23 — Corespondentul A- 
gerpres, C. Oprică, transmite : La 
Cairo a fost semnat protocolul pri
vind schimburile culturale și știin
țifice între Republica Socialistă 
România și Republica Arabă Unită 
pe 1971—1972, în baza acordului cul-

agențiile de presă transmit
Guvernul bolivian •hotă- 

rît să denunțe acordul încheiat cu 
Statele Unite privind activitatea în 
Bolivia a așa-numitului „corp al 
păcii". într-o notă distribuită presei, 
ministrul de externe al Boliviei a 
declarat că această măsură se înscrie 
in obiectivele de eliberare națională 
și participare populară pe care și le-a 
fixat guvernul pentru a răspunde as
pirațiilor juste ale națiunii.

Primul ambasador al Re
publicii Chile în Republica 
Cuba, de la restabilirea, la 12 no
iembrie trecut, a relațiilor diploma
tice dintre cele două 
rique Vega, a sosit la

țări, Juan En- 
Havana.

fracțiunii

Președintele Franței, 
Georges Pompidou, va sosi luni la 
Bruxelles într-o vizită oficială de trei 
zile, anunță un comunicat p-ublicat la 
Paris. Comunicatul nu precizează te
mele care vor constitui obiectul con
vorbirilor oficiale de la Bruxelles ale 
președintelui Georges Pompidou.

ÎN SPRIJINUL
COLABORĂRII

Șl DESTINDERII 
ÎN EUROPA

BUDAPESTA 23 (Agerpres). — în 
comunicatul dat publicității la Buda
pesta cu privire la vizita în Ungaria 
a ministrului de externe al Poloniei, 
Stefan JedrychOwski, se arată că mi
nistrul polonez a procedat, împreună 
cu omologul său ungar, Janos Peter, 
la un schimb de păreri asupra rela
țiilor reciproce și a unor probleme 
internaționale actuale. Miniștrii au 
relevat că ideea convocării unei con
ferințe în problema colaborării și 
securității in Europa se bucură de 
o tot mai mare atenție și de spriji
nul majorității țărilor europene. Mi
niștrii au subliniat necesitatea acce
lerării pregătirilor în vederea convo
cării acestei conferințe, fără condiții 
prealabile. Cele două părți și-au ex
primat convingerea că recunoașterea 
R.D.G., precum și primirea ei în 
O.N.U. și în organizațiile internațio
nale vor deveni un important ele
ment în stabilizarea păcii și secu
rității in Europa.

BONN 23 (Agerpres). — Delegația 
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia 
și Uniunii Socialiste a Poporului 
Muncitor din Iugoslavia, condusă de 
Vladimir Bakarici, membru al Bi
roului Executiv al Prezidiului U.C.I., 
și-a încheiat vizita de șapte zile în 
R. F. a Germaniei. Vizita a fost 
efectuată la invitația Prezidiului Par
tidului Social-Democrat. în comuni
catul comun dat publicității la în
cheierea vizitei se arată că, în cursul 
întîlnirilor. cele două părți au exa
minat probleme privind colaborarea 
și securitatea în Europa, Comunita
tea Economică Europeană, probleme 
ale politicii sociale și altele. Părțile 
s-au informat reciproc despre situa
ția politică din cele două țări.

Premierul Ciu En-lai a primit 
delegația guvernamentală italiană

tural din 15 aprilie 1957. Din partea 
română, protocolul a fost semnat de 
Titus Sinu, ambasadorul României 
in R.A.U., iar din partea egipteană 
de Ahmed Assad Eddine, subsecre
tar de stat la Ministerul Afacerilor 
Externe.

Documentul prevede cooperarea ce
lor două țări în domeniul științific, 
tehnologic, al învățămîntului. Cele 
două părți vor organiza reciproc săp- 
tămîni ale filmului, vor face schimb 
de formații artistice și filme docu
mentare. Ahmed Assad Eddine a de
clarat 
cadru 
dintre cele două țări și popoare. Re
lațiile ■
dine — vor permite celor două țări 
să se cunoască mai bine, in folosul 
popoarelor egiptean și român.

că protocolul va constitui un 
de manifestare a prieteniei
culturale a subliniat Ed-

PEKIN 23 (Agerpres). — Premie
rul Consiliului de Stat al R. P. Chi
neze, Ciu En-lai, a primit delegația 
economică guvernamentală a Italiei, 
condusă de Mario Zagari, ministrul 
comerțului exterior, anunță agenția 
China Nouă. Este prima mare dele
gație italiană la nivel guvernamen
tal care vizitează China după stabi
lirea relațiilor diplomatice între cele 
două țări, menționează agenția.

în cursul întrevederii, premierul 
Ciu En-lai a declarat că atît China, 
cit și Italia consideră că toate țările 
sint egale in drepturi, indiferent dacă 
sint mari sau mici. Noi, a arătat pre
mierul chinez, ne pronunțăm pentru

relații de prietenie pe picior de ega
litate între popoarele diverselor țări. 
Considerăm că problemele fiecărei 
țări trebuie rezolvate de către pro
priul său popor și că nu este Îngă
duită intervenția străină.

Premierul Ciu En-lai și-a expri
mat convingerea că vizita delegației 
italiene în China va contribui la pro
movarea relațiilor de prietenie din
tre popoarele chinez și italian, laepo- 
rirea schimburilor economice, comer
ciale și țehnico-științifice dintre cele 
două țări. Premierul Ciu En-lai a ru
gat pe oaspeții italieni ca, la înapo
ierea lor în patrie, să transmită gu
vernului și poporului italian salutul 
guvernului și poporului chinez.

AGENȚIA M.T.I. DESPRE

Emisiunea de obligațiuni internaționale 
efectuată de Banca R. P. Ungare

BUDAPESTA 23 (Agerpres). — A- 
genția M.T.I. a transmis un comenta
riu în care se arată : „După cum 
este cunoscut, Banca Națională Un
gară va emite obligații pe termen 
lung în valoare de 25 milioane dolari 
americani. în componența grupelor 
bancare străină, care se vor ocupa de 
plasarea obligațiilor, intră una din 
marile bănci ale Angliei, „Național 
Westminster Bank", banca londoneză 
de acțiuni din London City „Morgan 
Grenfell" și banca aflată în admi
nistrare de stat sovietică „Moscow 
Narodny Bank", una din marile bănci 
comerciale ale Londrei.

(Urmare din pag. I)
— Vă sint, desigur, cunoscute 

eforturile ce se depun în prezent 
pe continent de diferite forțe 
politice pentru edificarea secu
rității europene, pentru 
carea unei conferințe a 
statelor. Cum apreciați 
eforturi ? Ce credeți că 
făcut pentru reunirea

convo- 
tuturor 
aceste 

trebuie 
j___ t______ ______  cit mai
grabnică a conferinței general- 
europene ?

— De mult sînt de părere că toate 
popoarele din Europa sînt interesate 
în evitarea unui război și în rezolva
rea problemelor europene. Larga răs- 
pîndire și susținere a ideii securității 
ilustrează cum nu se poate mai bine 
acest lucru. Cit privește propunerea 
de convocare a unei conferințe pen
tru securitate, se poate constata ca 
in țările vest-europene la ora actuală 
aprecierile diferă. Astfel, în timp ce 
partidele socialiste s-au pronunțat 
în mod ferm pentru ținerea confe
rinței, nu toate partidele conserva
toare și liberale au împărtășit aceas
tă concepție. Deoarece în unele țări 
vest-europene aceste partide formea
ză guverne sau participă la guverne, 
convocarea conferinței este legată și 
de asentimentul acestor partide. In ce 
mă privește, cred că alegătorii aces
tor partide au aderat deja în cea mai 
mare parte a lor la ideea ținerii unei 
asemenea conferințe. De aceea con
sider că liderii respectivelor partide 
trebuie să tragă din aceasta conclu
ziile care se impun. Mi se pare, de 
asemenea, pozitiv și faptul că Adu
narea Consultativă a Consiliului Eu
ropei a subscris recent la ideea con
vocării conferinței legînd în acest 
fel moralicește partidele reprezen
tate in acest organism vest-european. 
Personal, sînt optimist în privința 
reunirii conferinței europene. Consi
der însă că propusa conferință tre
buie să fie pregătită în așa fel incit 
să aibă șanse de succes, care să jus
tifice speranțele tuturor popoarelor.

— Ce contribuție credeți ca 
pot aduce in viața internațio
nală, in procesul general de des
tindere, țări ca Austria și Româ
nia 2

— Țările mici și mijlocii, între care

se încadrează și cele două state ale 
noastre, pot să aducă o contribuție 
însemnată la procesul de destindere, 
militînd consecvent pentru o colabo
rare pe baza egalității, fără nici un 
fel de hegemonie. Dacă avem în ve
dere statele mici și mijlocii din Eu
ropa, ele pot și trebuie să contribuie 
la intensificarea colaborării intre 
toate țările de pe continent, la schim
barea situației actuale de dezmem
brare a Europei. O asemenea cola
borare trebuie să se desfășoare, după 
părerea mea, în spiritul Declarației 
universale a drepturilor omului, care, 
după cum știm, a fost ratificată de 
toate statele continentului și este, 
deci, unanim acceptată. Pentru a 
înainta pe această cale, trebuie cîș- 
tigați cit mai mulți parteneri și în 
acest sens cred că țările noastre pot 
face foarte mult.

— Ce rol credeți că revine 
parlamentelor și parlamentari
lor in eforturile 
pentru apropierea și 
dintre popoare ?

— Este neîndoielnic că 
tele și parlamentarii, mai 
decît guvernele, au un 
tant în instaurarea unei atmosfere de 
înțelegere și cooperare între popoare. 
Pornind tocmai de la o asemenea 
realitate, am propus, după cum știți, 
încă în urmă cu trei ani, inițierea 
unei acțiuni concertate a tuturor 
parlamentelor de pe continent pen
tru a contribui la edificarea secu
rității, la întărirea colaborării în Eu
ropa. Mă bucur foarte mult că aceas
tă propunere a găsit un ecou favora
bil în rindul conducătorilor statului 
dv., precum am înțeles din discu
țiile pe care le-am avut cu președin
tele Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, și cu președintele Marii 
Adunări Naționale, Ștefan Voitec. 
Urmărind evoluția politică de pe con
tinent, cred că momentul începerii 
acțiunii noastre se apropie, cred Că 
se poate trece în prezent la inițierea 
unei întilniri a reprezentanților tu
turor parlamentelor din Europa. O 
asemenea întilnire ar crea condiții 
pentru a se întreprinde noi pași spre 
destindere și ar putea să apropie cea
laltă întîlnire, a guvernelor și sta
telor interesate in problemele secu
rității.

Banca Națională Ungară, subliniază 
în continuare M.T.I., a avut și mai 
înainte posibilitatea să obțină de la 
partenerii săi occidentali credite pen
tru finanțarea comerțului exterior cu 
țările capitaliste. Astfel, ea a primit 
credite pe termen scurt pentru achi
ziționarea de diferite materiale și 
semifabricate, credite pe termen lung 
pentru finanțarea importului de a- 
paratură industrială. Utile s-au do
vedit și acele capitaluri bancare pe 
termen mijlociu pe care Banca Na
țională Ungară Ie-a obținut pentru a 
impulsiona dezvoltarea unor ramuri 
ale industriei naționale, care produc, 
în primul rind, pentru export (in
dustria aluminiului, farmaceutică). La 
11 mai 1970, reprezentanții Băncii Na
ționale Ungare și ai instituțiilor re
prezentative ale consorțiului financiar 
internațional „Bank of London and 
South America Ltd" au semnat la 
Budapesta un acord în baza căruia 
consorțiul oferă Băncii Naționale Un
gare un credit pe termen mediu în 
valoare de 30 milioane dolari. Acest 
credit este destinat dezvoltării indus
triei farmaceutice ungare.

Acordul semnat recent, arată M.T.I., 
constituie continuarea acestei politici 
de credite străine, în scopul folosirii 
creditului occidental pe termen lung 
pentru dezvoltarea economiei ungare. 
Băncile londoneze sus-amintite — 
care sint organizatoarele acțiunii — 
și-au asumat sarcina plasării obliga
țiilor și acordării creditului în valoare 
de 25 milioane dolari, relevă în în
cheiere agenția M.T.I.

ISTANBUL

La Sofia au luat oon_ 
vorbirile oficiale dintre Todor Jivkov. 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Bulgaria, și Amir Abbas 
Hoveida, primul ministru al Iranu
lui. în timpul convorbirilor s-a con
statat existența unor vederi apropiate 
într-o serie de probleme internațio
nale. Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă de sinceritate, de în
țelegere reciprocă și s-au caracteri
zat prin dorința părților de a coo
pera și de a dezvolta relațiile bilate
rale.

0 delegație de partid șl 
guvernamentală din R.P.D. 
Coreeană, oandusă de Pak Sen 
Cer, membru al Comitetului Politic 
al C.C. al Partidului Muncii din Co
reea, al doilea vicepreședinte al Ca
binetului de Miniștri, se află Ia Da
masc, la invitația Partidului Baas și 
a guvernului sirian. Sîmbătă, mem
brii delegației au avut o întrevedere 
cu Ahmed Khatib, președintele Con
siliului Popular din Siria.

Sindicatul muncitorilor 
din transporturi, 061 mai mar* 
din Anglia, care numără aproxima
tiv 1.2 milioane membri, a reafirmat 
sîmbătă. prin secretarul său general, 
Jack Jones, opoziția categorică față 
de intrarea Angliei în Piața comună. 
Luînd cuvintul Ia o adunare sindi
cală organizată in localitatea 
Jones a declarat, intre altele,
„singurii beneficiari ai aderării Ma
rii Britanii la Piața comună sînt 
cîțiva financiari, lipsiți de loialitate 
față de propria lor țară".

Regele Hussein al Iorda
niei a acceptat sîmbătă demisia 
miniștrilor de interne, Mazzin Aj- 
louni, pentru problmele rurale, Faud 
Kakish, și pentru lucrările publice, 
Munib Masri, s-a anunțat oficial la 
Amman. Primul ministru, Wasfi Tall, 
a procedat la o remaniere a guver
nului pe care l-a format la 28 oc
tombrie anul trecut. Portofoliul Mi
nisterului de Interne revine. în noul 
cabinet, fostului ministru al trans
porturilor. Ibrahim Hashini. Trei noi 
miniștri au fost incluși în actualul 
guvern.

La Delhi a avut loc, sub pre
ședinția premierului Indira Gandhi, 
o reuniune a primilor miniștri din 
cele 18 state ale federației indiene, 
consacrată problemelor economice. 
Premierul Indira Gandhi a subliniat 
în discursul rostit cu acest prilej ne
cesitatea sporirii producției industria
le și agricole în vederea ridicării ni
velului de trai al populației. Vorbi
torul a arătat că o importanță deo
sebită are reforma agrară de a cărei 
realizare depind în mare măsură pro
gresul social și economic al țării.

Președintele 
parlamentare a Partidului 
Liber-Democrat din
gul vest-german, Wolfgang Misch- 
nick, care a purtat convorbiri cu di
verse personalități poloneze, a pără
sit Varșovia, plecînd spre patrie, re
latează agenția P.A.P.

Președintele Siriei, «e- 
neralul Hafez Assad, a promulgat un 
decret privind constituirea unui co
mitet care să acționeze pentru crea
rea „Frontului forțelor progresiste" 
din țară. Comitetul, prezidat de vice
președintele republicii, Mahmoud Al 
Ayoubi, este alcătuit din 12 membri, 
reprezentînd diverse formațiuni po
litice siriene.

Hull, 
că

ce se depun 
înțelegerea
parlamen- 
mult chiar 
rol impor-

CONSULUL GENERAL
AL ISRAELULUI

A FOST
A.

GĂSIT ÎMPUȘCAT
ANKARA 23 (Agerpres). — Co

mandamentul stării de urgență din 
Istanbul a anunțat că Ephraim El- 
rom, consulul general al Israelului la 
Istanbul, răpit la 17 mai de către 
un grup de opt persoane înarmate, 
rămase neidentificate, a fost găsit 
împușcat duminică dimineața, la ora 
5,30, ora locală, într-un apartament 
din cartierul rezidențial Harbiye, si
tuat în apropierea consulatului Is
raelului. Potrivit aprecierilor medici
lor legiști, moartea consulului israe- 
lian a survenit sîmbătă după-amiază, 
cînd comandantul stării de urgență 
a impus la Istanbul interdicții de 
circulație de la ora 22 G.M.T. pînă 
duminică la ora 13. Măsura avea 
drept scop desfășurarea unei vaste 
operațiuni de cercetare în vederea 
găsirii lui Ephraim Elrom și a răpi
torilor săi.

★
în legătură cu acest asasinat, pri

mul ministru al Turciei, Nihat Erim, 
a făcut o declarație presei, în cadrul 
căreia a menționat că o astfel de 
crimă „este contrară demnității și 
intereselor Turciei1^ „Sper că acest 
asasinat va fi ultimul1", a relevat pri
mul ministru. Nihat Erim a subli
niat în continuare că atît guvernul, 
cît și parlamentul vor lua măsurile 
necesare care se impun, inclusiv a- 
doptarea' unor legi pentru a se pu
tea face față unor astfel de asasi
nate și pentru a pedepsi pe criminali 
fără ezitare și cît mai rapid posibil.

★
Consulul general al Israelului la 

Istanbul este cel de-al patrulea di
plomat străin asasinat în ultimii trei 
ani. Ceilalți sînt : John Gordon Mein, 
ambasadorul Statelor Unite in Gua
temala (28 august 1968), contele Karl 
von Spreti. ambasadorul R. F. a Ger
maniei în Guatemala (31 martie 1970), 
Vladimir Rolovici, ambasadorul 
Iugoslaviei în Suedia (14 aprilie 
1971).

ANUL „DURER”

Marile manifestări consacrate 
celei de-a 500-a aniversări a naș
terii ilustrului pictor, desenator 
și gravor german Albrecht Dii- 
rer, reprezentant de frunte al 
renașterii germane, au fost 
inaugurate intr-un cadru festiv 
în orașul Niirnberg. Punctul de 
atracție al orașului îl constituie 
în aceste zile marea expoziție 
„Diirer", deschisă cu acest pri
lej, unică în felul său, și care 
reunește, in 26 de săli ale mu
zeului național din localitate, 
peste 400 de opere ale maestru
lui, La solemnitatea de inaugu
rare a anului Diirer a luat cuvin- 
tul președintele R. F. a Germa
niei, Gustav Heinemann.
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„LUN0H0D-1" iși continuă

programul de cercetări
MOSCOVA 23 (Ager

pres). — Șase luni de 
activitate a aparatului 
autopropulsat sovietic 
,,LUnohod-l“ au con
firmat calitățile aces
tui laborator mobil se
lenar, apreciază agen
ția TASS. Programul 
de lucru calculat pe 
trei luni a fost înde
plinit complet pină la 
17 februarie 1971. Dar, 
analiza funcționării 
sistemelor de bord a 
dovedit că există po
sibilitatea să se con
tinue activitatea apa
ratului pe suprafața 
Lunii. In acest scop, a 
fost alcătuit un pro
gram suplimentar de 
activitate. Astfel, in 
cursul zilelor a 5-a, a 
6-a și a 7-a selenare, 
„Lunohod-1“ a efectuat 
cercetări complexe fi

a trei 
for-

detaliate asupra 
mari cratere ce 
mează un sistem deo
sebit de interesant 
pentru selenologi. Tre
buie remarcat că con
dițiile de deplasare 
pentru studierea aces
tui sistem de cratere 
au fost mult mai com
plicate decît in prime
le trei luni de funcțio- 
nare a lunomobilului. 
Totuși, construcția si 
sistemele de bord ale 
lui „Lunohod-1" au 
trecut cu succes prin 
aceste dificultăți, iar 
in perioada programu
lui suplimentar au fost 
culese numeroase in
formații prețioase pen
tru știință.

In cele șapte zile lu
nare, „Lunohod-1" a 
parcurs in total 8 458 
metri, cercetînd o su
prafață selenară de

peste 400 000 metri pă
trați. Agenția TASS 
precizează că toate sis
temele aparatului au
tomat continuă să 
funcționeze normal. 
Dar, în prezent, durata 
lor de funcționare a 
depășit de două ori 
termenul stabilit ini
țial. De aceea s-a ho- 
tărit ca „Lunohod-1" 
să treacă la un regim 
de activitate care să 
presupună un minim 
de deplasări. Lunotno- 
bilul va continua să 
măsoare caracteristici
le fizice ale spațiului 
cosmic, să transmită pe 
Pămint imagini televi
zate ale suprafeței lu
nare și astropanorame, 
precum șl informații 
telemetrlce, pină cînd 
sistemele sale de bord 
vor înceta să funcțio
neze.
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Ministrul costarican al 
afacerilor externe, conzaio 
Facio, a declarat în cursul unui in
terviu acordat ziarului mexican „Ex
celsior" că țara va proceda peste 
trei luni la schimbul de misiuni di
plomatice cu Uniunea Sovietică, re
latează agenția TASS.

0 delegație comercială 
bulgară, condusă de Penko Pen- 
kov, adjunct al ministrului comer
țului exterior, a avut convorbiri cu 
reprezentanți brazilieni în probleme 
privind dezvoltarea legăturilor eco
nomice dintre cele două țări. Cu 
acest prilej a fost semnat un protocol 
interguvernamental cu privire la na
vigația comercială.

Avionul supersonic so
vietic „TU-144" a decolat du
minică îndreptîndu-se spre Paris, 
unde va fi prezentat la cel de-al 29- 
lea Salon internațional de aeronau
tică. Avionul va ajunge la Paris la 
25 mai, deoarece urmează să facă o 
escală la Praga. Cvadrimotorul „TU- 
144“, care s-a desprins pentru prima 
dată de la sol la 31 decembrie 1968, 
a fost cel care a inaugurat era super
sonicelor de pasageri. Avionul cu 120 
de locuri dezvoltă o viteză pină la 
2 500 km/h.

Tribunalul din Madrid 
a condamnat sîmbătă pe Jose Garcia 
Zapatero la doi ani închisoare și la 
plata unei amenzi de 10 000 pesetas ' 
sub acuzația de „propagandă ilegală". 
Acuzatul a fost arestat la 24 mai 
1970, la Madrid, în timp ce difuza 
manifeste cu caracter progresist.

• DE PRETUTINDENI • DE PRETUTINDENI • DE PRETUTINDENI •
UN NOU PAS 

SPRE MOTORUL PERFECT?
Un inginer japonez a realizat un 

motor de automobil, calificat de zia
rul „Mainichi Shimbun" care rela
tează știrea, drept „revoluționar". 
Experiențele au dovedit că noul 
motor propulsor în doi timpi con
sumă cu 30 la sută mai puțin car
burant și provoacă mai puțin zgo
mot și mai puține vibrații decît 
motorul clasic. Gazele de eșapament 
ale acestui nou motor conțin 50 la 
sută mai puține hidrocarburi, 20 la 
sută mai puțin protoxid de azot și 
90 Ia sută mai puțin oxid de carbon 
decît motoarele clasice. Motorul va 
putea fi fabricat în serie, ceea ce va 
permite firmelor constructoare de 
automobile să realizeze vehicule 
„nepoluante" de litraj mare și mij
lociu.

DESCOPERIREA 
UNUI MORMÎNT REGAL 
MICENIAN LÎNGA TEBA

Lîngă Teba a fost descoperit un 
mormînt impresionant ca dimen
siuni, datind din epoca miceniană. 
Arheologul Spiropoulos care a fă
cut descoperirea, consideră că este 
vorba de un mormint-templu tipic, 
asemănător mormintelor regale de 
la Micene. „Este cel mai maiestuos 
monument de acest fel și este unic 
prin faptul că 
turi murale", 
greacă.

mamut datînd de acum 11—12 000 de 
ani. Descoperirea pare să confirme 
ipoteza existenței intr-un trecut în
depărtat a unei mase continentale 
care lega între ele Asia și America 
în ținuturile nordice. Specialiștii 
presupun că urmărirea turmelor de 
mamut a fost motivul migrării, 
acum 20 000 de ani, a primelor tri
buri de vînători în America.

TUNELUL 
PE SUB STRÎMTOAREA 

MESSINA

CU DOUĂ ORE ÎN AVANS
La miezul nopții de sîmbătă 

spre duminică, în întreaga Italie, 
acele ceasornicelor au fost date cu 
o oră înainte. Timp de 126 de zile 
Italia se va afla cu două ore în a- 
vans, în loc de una, față de ora 
GMT. Datorită trecerii la orarul de 
vară, companiile de aviație și navi
gație, trenurile, precum și mijloa
cele de transport în comun au tre
buit să-și modifice programul.

are în interior pic- 
precizează presa

RECEPȚIE ELECTRONICA 
ÎN HOTELURI

Pentru a grăbi cazarea oaspeților 
și a îmbunătăți calitatea serviciilor 
In marile hoteluri, o firmă engleză 
a elaborat un tabiou de bord elec
tronic pe care fiecare cameră este 
reprezentată luminos. Pe tabloul 
instalat la recepție, la casierie și în 
camera directorului personalului, 
beculețele indică la apăsarea pe bu
ton dacă s-a eliberat camera, dacă 
trebuie curățată sau dacă este gata 
să primească noi oaspeți.

MAMUȚII Șl TRECUTUL 
CONTINENTELOR fost surprinsă pe pelicula 

o imagine a craterului vulcanu
lui Ruapehu (Noua Zeelandă) a- 
flat in erupție

Tunelul pe sub strîmtoarea Messi
na, menit să lege Sicilia de pen
insula italică, este considerat 
drept unul din cele mai îndrăznețe 
proiecte ale anului. Pentru elabo
rarea sa guvernul italian a oferit 
echivalentul a 10 000 lire sterline. 
Soluția luată în considerare 
acum prevede scufundarea la 
ximativ 50 de metri adîncime 
tunele tubulare interconectate
pentru traficul rutier si unul pen
tru cel feroviar).

pină 
apro- 
a trei 
(două

ASTRALON

în oceanul înghețat de Nord, pa
leontologii sovietici au găsit oase de

Elveția anunță o nouă premieră 
pe piața ceasurilor : orologiul din 
plastic numit Astralon. După cum 
ne asigură firma Tissot, care l-a 
realizat, ceasul cu mașinărie din 
plastic este foarte solid și precis, în 
plus revine mai ieftin și necesită 
manoperă mai puțină — atuuri 
considerabile în lupta de concuren
ță care se manifestă azi tot mai 
acut pe piața ceasurilor. Cercetările 
au început în urmă cu 12 ani, iar 
ceasul sintetic funcționează în la
borator de patru ani.
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La Varșovia • ,ost #emnat 
un protocol privind schimburile 
bunuri de larg consum între R. 
Polonă și R. D. Vietnam, anunță 
genția P.A.P. Valoarea 
schimburilor se va ridica în 
la aproximativ 5,2 milioane : 
Iută, ceea ce reprezintă de i 
mai mult decît anul trecut

P.A.P.

de 
P. 
a-
a 

an
totală 
acest 
zloțl va- 
două ori

Guvernul ceylonez • 
adoptat o hotărîre privind naționa
lizarea, într-un viitor apropiat, a în
tregii industrii extractive a țării, a 
declarat ministrul industriei și pro
blemelor științifice, Tikiri Suba- 
singhe.

„SAPTAMINILE FESTIVE
VIENEZE"

Sîmbătă seara a avut loc în 
prezența președintelui Austriei, 
Franz Jonas, deschiderea oficiiflă 
a „Săptăminilor festive viene- 
ze". Actuala ediție a „Wiener 
Festwochen" cuprinde un bogat 
program de concerte, reprezen
tații teatrale și numeroase spec
tacole in aer liber, cu caracter 
popular. „Săptăminile festive" o- 
feră și un festival internațional 
al teatrului de păpuși. Cele mai 
vestite echipe de păpușari se vor 
întilni la Viena pentru a pre
zenta publicului arta scenei de 
marionete. Teatrul Țăndărică 
din București este așteptat cu 
interes pentru spectacolele sale 
care și-au dobindit renume atit 
in țară, cit și peste hotare.

PUTERNIC
CUTREMUR
ÎN TURCIA

Sîmbătă, la ora 1 și 45 de mi
nute G.M.T., în partea de sud 
și sud-est a Turciei a fost în
registrat 
Potrivit 
seismul, 
la circa 
kara, a 
peste 700 de 
rită întreruperii legăturilor te
lefonice nu s-a putut face o eva
luare a pagubelor materiale, 
care se estimează a fi foarte ri
dicate. în total sint afectate 22 
de departamente, cu o suprafață 
de 200 000 km pătrați, cel mai 
greu atinse fiind orașul Bingal, 
distrus aproape în întregime, și 
provinciile Bingal, Erzerum, Er
zincan și Tunceli.

Intensitatea acestui seism a 
fost de patru ori mai mare de- 
cît a celui de la Burdur, din 
sud-vestul Anatoliei, care în 
urmă cu 10 zile a provocat 57 
de morți. De data aceasta însă 
cutremurul s-a produs în zorii 
zilei, cînd populația, în cea mai 
mare parte țărani, se afla la 
cîmp, departe de șubredele lor 
locuințe, care s-au prăbușit a- 
proape în întregime. Din toate 
regiunile învecinate au început 
să fie trimise primele ajutoare 
către populația sinistrată.

un puternic cutremur, 
primelor informații, 

care a avut epicentrul 
900 km sud-est de An- 
provocat moartea a 

persoane. Dato-


