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NICOLAE CEAUȘESCU 

Cuvîntare la Consfătuirea 
privind activitatea 
de comerț exterior

IN ZIARUL DE AZI:
- ACTUALITATEA CUL

TURALĂ: • Festival 
Mozart—Bruckner • 
Carnet cinematogra* 
tic ® Un concert ine
gal al orchestrei sim
fonice a Radiotelevi- 
ziunii.

- Enigma edilitara a lo
catarilor de la ulti
mul etaj: DUPĂ PRA
FUL HIDROFOB VINE 
HIDROTERAPIA ?

EXIGENȚA, SPIRIT CRITIC, 
PROPUNERI COMPETENTE
—caracteristicile adunărilor generale 

ale salariaților din întreprinderi
Pornind de la concluziile ce s-au 

desprins din analiza realizării planu
lui pe anul trecut, participantii la a- 
dunările generale ale salariaților de 
la fabrica de confecții „Flacăra" din 
Cluj, Exploatarea minieră din Vatra 
Bornei și Fabrica de hîrtie din Pe- 
trești, județul Alba, au prospectat a- 
tent și competent posibilitățile per
fecționării activității economice — 
în lumina indicațiilor subliniate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu în expu
nerea prezentată la ședința Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R. și a 
guvernului din 25 noiembrie anul tre- 
cut — și realizării integrale a sarci
nilor de plan pe anul 1971, primul an 
al noului cincinal. Nota comună a 
dezbaterilor a constituit-o accentul 
ce s-a pus pe înlăturarea situațiilor 
dificile din punctul de vedere al 
organizării și conducerii producției.

Muncitorii, maiștrii, cadrele de 
conducere care au luat cuvîntul la 
adunarea gene
rală a reprezen
tanților salaria
ților de la fabri
ca de confecții 
„Flacăra" din 
Cluj, spre exem
plu, au apreciat 
că măsura luată 
de Ministerul In
dustriei Ușoare ca 
întreprinderea să 
fie subordonată Combinatului tex
til din Cluj, care are cu totul alt 
profil productiv, nu a fost de natu- 
ră să rezolve problemele ce stau 
în fața fabricii, mai ales în ceea ce 
privește aprovizionarea tehnico-ma- 
terială. Restanțele unor furnizori, ca . 
întreprinderile „Integrata" din Con
stanța. „Argeșană" din Pitești și Fa
brica de postav din Buhuși, au ajuns 
în unele perioade din anul trecut la 
5 000—11 000 metri liniari de stofe. în 
același timp, combinatul și ministe
rul nu au acoperit de la început cu 
sarcini de plan capacitățile existente 
cu zeci de mii de costume, pardesie 
și paltoane, repartizîndu-i, în schimb, 
fabricii comenzi pentru unele sorti
mente avînd o valoare mică și pro
ductivitate scăzută, fără să se core
leze corespunzător, operativ, indica
torii economici și financiari. începînd 
cu trimestrul. iy anul trecut, fabrica 
a trecut în cadrul Combinatului tex- > 
til din Brașov, rezolvîndu-se astfel 
mult mai bine problemele de apro
vizionare și acoperirea cu comenzi. 
Așa a fost posibil ca, printr-un efort 
deosebit depus în ultimele luni de 
întregul colectiv al întreprinderii, să 
se realizeze sarcinile de plan pe 1970.

cu excepția indicatorului cheltuieli 
la 1 000 lei producție-marfă.

La exploatarea minieră din Vatra 
Bornei, tehnicianul Valentin Popa, 
șeful secției mină de la Arșița, a 
arătat că, în multe cazuri, comitetul 
de direcție a dovedit o insuficientă 
preocupare pentru a asigura condiții 
optime de muncă tuturor sectoarelor 
de activitate. La mina Arșița, bună-. 
oară, este neglijată aproape com- 
plei problema evidenței rezervelor 
care urmează a intra în exploatare. 
De asemenea, în nenumărate rîn- 
duri, el a sesizat lipsa de preocupare 
a forurilor de resort din cadrul Com
binatului minier din Suceava față de 
aprovizionarea cu materii prime și 
materiale a locurilor de muncă, dar, 
deocamdată, în locul faptelor, con
siliul de administrație, ca și comite
tul de direcție al exploatării, oferă 
numai promisiuni. Vorbitorul s-a 
mai referit la faptul că de la nivelul 
combinatului și al exploatării sînt

Democrația economică, o importantă 
pîrghie pentru organizarea superioară 

a activității productive
inițiate foarte multe controale în 
abataje, dar că în majoritatea cazu
rilor acestea sînt formale, însoțite 
numai de indicații la modul general, 
și nu de soluții practice.

în același sens, tov. Gheorghe 
Florian, inginer-șef al‘ exploatării, a 
evidențiat o seamă de neajunsuri 
privind plasarea sistemului de puș- 
care, în multe abataje nerespectîn- 
du-se monografia de armare. Ingi- 
nerul-șef a amintit că în cadrul co
mitetului de direcție s-a acționat 
prea puțin pentru recuperarea lem
nului de la feliile inferioare, pentru 
extinderea armării combinate după 
sistemul grindâ-lemn-stîlpi metalici 
etc. Dar, pe bună dreptate, adunarea 
își punea întrebarea : dacă toate a- 
ceste neajunsuri au fost cunoscute 
de către inginerul-șef al exploatării, 
care este și membru al comitetului 
de direcție, de ce organul de condu
cere colectivă nu a acționat la timp 
pentru înlăturarea lor ?

Supunînd dezbaterii colective a- 
tari probleme de mare importanță, 
participanții la discuții au oferit, 
totodată, soluții concrete pentru îm
bunătățirea activității productive în 
acest an.

— în primul rînd trebuie să avem

mai mult în vedere întărirea disci
plinei muncii — spunea Paraschiva 
Kerekeș, șefa serviciului organizare 
și normare a muncii de la fabrica 
clujeană de confecții. Ponderea absen
telor nemotivate este încă ridicată, 
nerealizîndu-se din acest motiv anul 
trecut 1 640 de costume, în valoare 
de peste 1,3 milioane lei. Socotesc că 
membrii comitetului de direcție tre
buie să stea mai mult în mijlocul 
muncitorilor, să-i ajute să-și orga
nizeze mai bine munca, să lucreze 
cu o productivitate mai ridicată.

în scopul mai bunei organizări a 
muncii, ajutorii de maiștri Aurel 
Musa, Augustin Pop și Ștefan Ko
vacs, de la aceeași fabrică, au pro
pus să se asigure mai multe scaune 
de lucru și mese ajutătoare, astfel 
îneît lucrul să nu mai fie stînjenit 
cind se intervine pentru repararea 
mașinilor, să se pună în funcțiune 
mașina de șpănuit de mare produc
tivitate, adusă de vreo doi ani, dar 

neutilizată de a- 
tunci, nefiind po
trivită pentru di
mensiunile balo- 
ților de stofă, să 
se îmbunătățeas
că asistența teh
nică în toate ate
lierele și schim
burile. Ajutorilor 
de maiștri, care 
ar trebui să se 

ocupe în exclusivitate de organi
zarea și supravegherea procesului 
de fabricație, li se încredințează 
și sarcini administrative ce nu 
cad în competența lor. Alți vorbitori 
de la Fabrica de confecții din Cluj 
au subliniat necesitatea iunsării niai 
judicioase in fabricație a producției, 
pentru că în prezent se întîmplă de 
multe ori !că se repartizează sarcini 
peste capacități, iar alteori sub ca
pacități, ceea ce afectează ritmicita
tea producției.

Răminînd în aceeași sferă largă a 
problemelor organizării superioare ă 
producției și a muncii, mulți dintre 
cei care au luat cuvîntul la adunarea 
de la Fabrica de hîrtie din Petrești 
s-au oprit asupra necesității îmbu
nătățirii aprovizionării tehnico-mâte- 
riale, mijloc prin care se pot elimi
na multe întreruperi din timpul de 
lucru și se pot obține însemnate spo
ruri de producție. Aici s-a relevat

Ștefan CINICĂ 
Ion MANEA 
Alexandru MUREȘAN 
corespondenții „Scînieiî"

Olelăria Combinatului siderurgic de la Galati. în imagine : o nouă șarjă 
de otel se toarnâ în lingotiere

rotehnica de la Paltinii,
în avans țață de gratie

PLOIEȘTI (Cores
pondentul „Șeînteii" 
C. Căprarii). — Pe’rîul 
Doftana, la punctul 
Paltinu, după cum se 
știe, se realizează in 
prezent un lac de acu
mulare cu o capacitate 
de 55 milioane mc, de 
unde se vor alimenta 
cu apă potabilă orașul 
Cimpina și municipiul 
Ploiești. Constructorii 
complexului hidroteh
nic Paltinu se strădu
iesc să termine înainte 
de termen construcția 
barajului — lucrare de 
bază concepută în mod

original de către pro
iecta nții și specialiștii 
români. Pină acum, 
s-au turnat în pereții 
barajului 250 000 mc de 
beton. Barajul în arc, 
care în final va avea 
o înălțime de 108 me
tri, se află la cota 102. 
Mai sînt, deci, circa 
6 metri pînă Ia faza 
finală și constructorii 
se străduiesc să-i ridice 
înainte de termen.

Concomitent, se rea
lizează numeroase alte 
lucrări, printre care și 
instalarea conductei de

âducțiune a apei Pal
tinu—Ploiești. Și aici 
realizările sînt în avans 
față de grafic. După 
cum ne spunea tova
rășul Ilie Cîșu, prim- 
sescetar al Comitetului 
județean de partid Pra
hova, datorită ritmului 
alert de execuție a lu
crărilor din cadrul 
complexului hidroteh
nic Paltinu, populația 
ploieșteană va primi 
apa potabilă de la Dof
tana cu aproximativ un 
an mai devreme, adică 
în 1972.

(Continuare în pag. a II-a)
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Tablouri cibernetice
dintr-o expoziție

școlară
Expoziția „Tehnolo

gia instruirii", inaugu
rată recent sub egida 
Ministerului 
mîntului, în 
Institutului de 
tectură „Ion ivxmvu , 
oferă imaginea sinte
tică, dar nu mai puțin 
bogată, a ceea ce a 
început de fapt să în
semne, în lume și în 
țara noastră, ideea de 
școală modernă, de 
instruire și de pregă
tire pentru muncă și 
viață a ^tinerei gene
rații, 
mai a 
rații ?

Iată 
lionul 
zentării condițiilor în 
care se dezvoltă în- 
vățămîntul secolului 
nostru, un ochi elec
tronic marchează ob
sedant creșterea ver
tiginoasă a populației 
lumii. Dacă la fiecare 
20 de persoane este 
necesară. în medie, 
existența unui cadru 
didactic, înseamnă că 
ritmul mondial de for
mare al acestora ar 
trebui să fie de 70 
cadre didactice pe mi
nut, 417 pe oră, 10 008 
pe zi, 3 652 920 pe an. 
Deziderat imposibil ! 
Pulsațiile unei alte in
stalații electronice re
dau un maraton abia 
perceptibil de cifre — 
ritmul de tipărire a 
paginilor care apar in 
fiecare moment pe în
treaga lume. în timp

. ce, un om nu reușește . 
să citească decît — .cel 
mult — cîteva sute 
de pagini pe zi. Com
petiție cu totul inega
lă ! Și atunci ?

...Atunci, bogata per
sonalitate a profeso
rului apelează la ma
șini, aparate, instala
ții cibernetizate și 
eleetronizate după cele 
mai noi cuceriri teh- 
nico-științifice. Carac
terul ilustrativ al ex
poziției în această pri
vință este elocvent. 
Ea se detașează mult 
de cele anterioare, atît 
prin bogăția și diver
sitatea tematică a ex
ponatelor — ilustrati- 

. ve pentru principiile 
și practicile pedago- 

. gice din țara noastră 
și din cele mai avan-

Invăță- 
localul 

arhi- 
Mincu".

Dar oare nu- 
tinerei gene-

aici, în 
consacrat

pavi- 
pre-

tispiciul expoziției, 
după care școala își 
va caracteriza elevii 
prin diplome bazate 
pe evaluări obiective 
completate cu fișe 
psihopedagogice ce vor 
consemna dezvoltarea 
personalității, diagnos
ticul aptitudinilor 
avizul de 
profesională. Deocam
dată, însă, 
prezentat un aseme
nea aparat psihoteh- 
nic cu ajutorul că
ruia se pot verifica 
deprinderile elevilor 
sudori. Un altul, con
ceput și elaborat de 
înșiși elevii școlii 
profesionale „Oțelul 
Roșu", solicită „tineri
lor subiecți" coordo
narea reacțiilor vizua
le și motrice, a aten
ției și a gindirii teh
nice. Un aparat de 

trom“-ul, cel mai nou ^rJ5f,i,ca^.„a.=„c„aPac„1^' 
și mai modern aparat 
românesc de proiec
ție, angajează pe e- 
cran un dialog despre 
existența neutronilor 
sau despre structura 
celulei vii, asemuită 
unui laborator mo
dern. Nu trebuie decît 
să ne aplecăm puțin 
asupra plăcii de celu
loid, cu dimensiuni 
ceva mai mici decît ale 
unei cărți poștale, dar 
în a cărei „memorie" 
sălășluiesc 3 600 pa
gini de text. Ajungem 
să cunoaștem că u- 
nele dintre cele mai 
noi aparate confecțio
nate la „Didactica" 
pot fi utilizate în des
fășurarea .a sute.de ex
periențe școlare.

îmbucurător este și 
faptul că exponatele 
unui pavilion special, 
în totalitatea lor de 
fabricație românească, 
își propun să serveas
că investigării unor 
domenii noi legate de 
progresul pedagogic. 
Prin diversele apara
te și instalații cărora 
le dă naștere, tehnica 
pedagogică poate con
tribui astfel la depis
tarea aptitudinilor ti
nerilor pentru o pro
fesiune sau alta. De
sigur, mai este încă 
un drum lung pînă la 
atingerea obiectivului 
înscris pe însuși fron-

sate țări ale lumii — 
cit și prin bunul gust, 
îndemînarea, finețea 
și fantezia cu care a- 
cestea sînt alcătuite 
și distribuite în inte
riorul unei săli de cla
să. înregistrăm Com
plexul de mijloace mo
derne audio-vizuale: pe 
pupitrul fiecărui elev 
se află un minuscul ta
blou de comandă, iar 
la catedră un întreg 
sistem de semnalizare 
ce înregistrează și 
ilustrează orice răs
puns venit din bancă. 
Mergeți apoi în pavi
lionul aparatelor de 
proiecție și materialu
lui didactic necesare 
unui învățămînt mo
dernizat ! Sau în cel 
consacrat televiziunii 
școlare !

Să urmărim fe
lul cum „cine-

Și
orientare
aici este

ții de apreciere a gro
similor poartă mar
ca școlii profesionale 
„Victoria“-Călan, un 
altul este rodul activi
tății desfășurate în 
atelierul-școală de că
tre elevii Grupului 
școlar al Combinatu
lui siderurgic Hune
doara.

Prin intermediul a- 
cestor mesaje și-au 
dat întîlnire unii din
tre viitorii strungari, 
conducători de locomo
tive Diesel, petroliști, 
mecanici și mulți alții. 
Au adus cu ei rodul 
muncii lor pasiona- 
te..din orele de lucrări 
practice și din cercu
rile tehnice, prefigu- 

■ rînd la: scara, prezenței 
concrete multe dintre 
obiectivele fixate șco
lii spre a fi atinse în 
cincinalul actual, cînd 
instruirea și educarea 
pentru muncă și prin 
muncă este proclamată 
drept principiu defini
tor al învățămîntului 
românesc. Mergeți și 
vizitați această expozi
ție ! Ea oferă prilejuri 
de bogată reflecție, o 
probă concludentă de 
ceea ce a început să 
însemne școala. învă
țătura — lumea de 
azi și de mîine a noas
tră, a tuturor.

Mihai IORDANESCU
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In aceste pagini au văzut lumina tiparului, la sfirșitul

O simpla 
d g

tumultuoasei primăveri '70, următoarele rinduri: „în Si
ghișoara, atit de greu lovită de calamități, am asistat la 
cea mai impresionantă festivitate de absolvire a liceu
lui. într-una din clasele de la etaj (întreg parterul fu
sese inundat, inclusiv sala de festivități) a Liceului nr. 1, 
zeci de tineri de 17—18 ani, fete și băieți, cu buchete 
de flori și lopeți în mină, cu cizme de cauciuc în pi
cioare — spălate, desigur, dar purtînd urmele noroiului 
compact, s-au adunat, împreună cu profesorii și părin
ții, să sărbătorească momentul despărțirii de școală. To
tul durează cincisprezece minute !“.

Promoția 1970 a pășit astfel în viață, cu flori, lopeți 
ți speranțe... I-am- părăsit atunci la lucru, în curtea li
ceului unde coborîseră în grabă, fiindcă aveau de scos 
de-acolo tone de nămol depus de ape, desigur nu îna
inte de a-i vedea fotografiindu-se, clasica poză de sfîr-

șit de etapa, de activitate, doar că, în locul carnații albe 
și al cravatei, salopeta și sapa marcau atunci clipa 
solemnă.

Și iată-mă din nou, zilele trecute, la Sighișoara. Pretu
tindeni urmele diluviului s-au șters, sinistrații s-au mu
tat in case noi, iar eu asist la cu totul alt gen de festi- 
vitate : Sighișoara primește Diploma de fruntaș pe țară 
in anul 1970, în întrecerea patriotică pentru înfrumuse
țarea și buna gospodărire a municipiilor cu o populație 
sub 50 000 locuitori. Semnificativă această redresare de 
proporții, care a condus la dobindirea laurilor. Recordul 
Sighișoarei (iertat să-mi fie că folosesc un termen spor
tiv, el exprimă insă cel mai exact dublul merit al sighi- 
șorenilor) ilustrează cum nu se poate mai pregnant par
ticiparea la efortul constructiv al fiecărui om, participare 
fără de care performanța n-ar fi fost realizată.

Și, firește, am trecut și pe la Liceul nr. 1. Curtea, per
fect îngrijită, uitase, de asemenea, clipele grele, cazna 
adolescenților și a adulților din urmă cu doar cîteva 
luni. In toate sălile de clasă, fie la parter, fie la etaj, ră
sunau glasuri de elevi, de profesori... Un singur detaliu, 
o „crestătură" pentru memorie, pe sub bolta care duce 
la intrarea liceului : o dungă roșie de vopsea, pe zid, 
marchează nivelul pină la care, în mai '70, apele dezlăn
țuite invadaseră Liceul nr. 1, și nu numai liceul, o parte 
însemnată a Sighișoarei.

Cînd a sunat de recreație, elevii au împînzit coridoa
rele. Nici unul nu ajunge cu creștetul pînă la semn, și 
totuși, cîți n-au fost la un nivel care a depășit, cu priso
sință. greaua încercare ? Altminteri, o simplă dungă de 
V0PSea- Mihai STOIAN

SPORT
® Turneul internațio

nal universitar de 
tenis de masa

o Relansarea campio
natului de volei

o Competiții, rezultate
• Știri sportive din 

lumea larga

EXTINDEREA UZINEI CHIMICE DIN NĂVODARI
CONSTANȚA (Corespondentul 

„Scînteii" Radu Apostol). — La 
Uzina chimică de superfosfați și 
acid sulfuric din Năvodari au în
ceput probele mecanice la cea de-a 
IlI-a linie de granulare, a îngrășă
mintelor fosfatice. Cu această nouă 
instalație, capacitatea de granulare a 
superfosfatului pulbere crește cu 
200 000 tone pe an, întreaga produc
ție fiind livrată unităților agricole 
sub formă de granule. Se află, de 
asemenea, într-un stadiu avansat lu
crările de construcție montaj la o 
nouă linie de acid fosforic, cu o capa
citate de 120 000 tone pe ari. Din 1966 
și pînă în prezent, uzina chimică de 
superfosfați și acid sulfuric din Nă
vodari și-a triplat capacitatea de pro
ducție.

O „vedere de ansamblu" de ieri dimineață din salo Floreasca : dispute dîrze la toate 
Linesele" în probele pe echipe ale turneului international universitar de tenis de masă 

(Foto ; M. Cioc)

in numele legii
b a a B a Bși in spiritul ei!

— Convingerea mea, to
varășe Lazăr, este că toată 
povestea asta cu dispariția 
banilor nu e decît o însce
nare grosolană... Inutil să 
ne mai pierdem vremea fă- 
cînd alte cercetări. De a- 
ceea propun să începem cu 
lucrul care ne oferă cei 
mai mulți sorți de izbîndă : 
anchetarea, sub stare de a- 
rest, a casierului.

— Sub stare de arest ! ? 
Pe ce te bizui cînd propui 
soluția asta ?.

— Pe logica cea mai ele
mentară. pe bunul simț, 
dacă vrei.

— Doar nu-ți imaginezi 
că putem aresta un om 
pentru că, pur și simplu, 
așa i-a dictat cuiva logica 
și bunul simt ! Pentru o a- 
semenea . hotărîre sînt ne
cesare probele materiale 
concrete ale vinovăției și nu 
simple presupuneri, oricit 
ar fi ele de... logice în a- 
parență. Avem asemenea 
probe ?

— Dispariția banilor e 
dovada cea mai concretă. 
Nu zău. chiar crezi că poa
te exista pe lumea asta un 
hoț atît de cumsecade in
cit. o dată ajuns la o casă 
de bani, să șe mulțumească 
numai cu o parte — și nici 
măcar partea cea mai ma
re ! — din suma pe care o 
găseste acolo ? în afară, 
bineînțeles, de cazul dacă 
respectivul nu e chiar ca
sierul. care ar avea interes 
să recurgă la o asemenea 
manevră.

— Ceea ce cred eu la ora 
asta este că atita timp cit 
nu sînt dovezi certe, care 
să ateste vinovăția cuiva, 
totul este posibil. Și mai 
cred că nu avem voie să ne 
pripim, mai cu seamă cînd 
e vorba de măsuri care a- 
duc atingere demnității și 
libertății unui cetățean...

Dialogul de mai sus avea 
loc în după-amiaza de 8

septembrie 1970, la sediul 
Inspectoratului județean de 
miliție Argeș, între căpita
nul Marin Lazăr și un alt 
ofițer, unul din colabora
torii săi. Trebuiau descope- 
riți autorii furtului sumei 
de 100 000 de lei, săvîrșit la 
cooperativa „Muncitoarea" 
din Topoloveni, Cazul le 
fusese repartizat spre re
zolvare doar cu cîteva ore 
mai devreme și, din prime
le cercetări, au rezultat ur
mătoarele :

în dimineața zilei respec
tive, V.T., casierul coopera
tivei, a venit la birou mai

prinse la locul faptei de că
pitanul Lazăr și echipa sa 
n-au furnizat nici un ele
ment revelator. încuietorile 
de la birou și de la casa de 
fier erau intacte, iar even
tualele urme dactiloscopice 
și alte urme mărunte (dacă 
vor fi existat !) fuseseră 
fără îndoială distruse avînd 
în vedere că în biroul res
pectiv se lucrase cîteva ore 
și după dispariția banilor.

— ...Prin urmare insiști, 
totuși, să-l arestăm pe ca
sier, — a reluat discuția 
căpitanul Lazăr.

— Da, — i-a răspuns ho-

anchetă socială

devreme ca de obicei, în- 
trucît era zi de plată a sa
lariilor. Cu o zi în urmă, el 
ridicase de la bancă peste o 
jumătate de milion de lei 
în bancnote de diferite va
lori, pe care le orînduise în 
casa de fier. La prinz, cind 
plecase acasă, încuiase și 
sigilase cu grijă casa de 
fier. Dimineața găsise totul 
în ordine ; a descuiat ușa 
metalică grea, și-a aranjat 
hîrtiile și banii mărunți pe 
masa de lucru și, la ora 
șapte fix, a început plățile. 
Totul, după declarațiile sa
le, a decurs normal pînă în 
jurul orelor zece cînd, tre
buind să achite o sumă 
mare, a observat că banii 
se împuținaseră simțitor 
deși mai avea încă de făcut 
plăți însemnate. Alarmat, 
l-a chemat pe șeful conta
bil cu care a făcut mone
tarul. constatînd lipsa su
mei de 100 000 de lei. A fost 
anunțată miliția.

Primele cercetări între

tărît interlocutorul. Gîn- 
dește-te că altfel, în mo
mentul cînd va simți că 
sîntem pe punctul să-1 des
coperim, ar putea încerca 
să dispară.

— S-ar putea să ai drep
tate... Dar dacă pînă ia ur
mă se dovedește că altul e 
făptașul ? Ce facem cu cel 
pe care l-am reținut pe ne
drept, doar după o primă 
impresie ? Ar însemna 
să acționăm in numele le
gii. dar încâlcind legea iar 
așa ceva nu se poate ! Vom 
menține, firește, ca ipoteză, 
culpabilitatea casierului, 
dar va trebui să stabilim, 
chiar in cursul zilei de azi, 
toate ipotezele posibile și 
probabile ale săvîrșirii in
fracțiunii.

După o analiză atentă a 
împrejurărilor, au fost re
ținute — în afara probabili
tății însușirii sumei, prin 
înscenare, de către casier 
— încă două ipoteze princi
pale cu mai multe variante.

a) Era posibil ca banii să ft 
fost furați de o altă per
soană : la bancă, datorită 
neatenției casierului ; în 
timpul transportului cu. au
tobuzul ; în timpul efectuă
rii plăților ; în noaptea de 
8/9 septembrie, prin folosi
rea de chei potrivite, b) Era 
de asemenea posibil ca ba
nii să fi dispărut din nea
tenția casierului, care , fie 
că i-a pierdut pur și simplu 
în timpul transportului, fie 
că a încurcat documentele 
de plată și a achitat sume 
eronate.

Șeful echipei a repartizat 
sarcinile pe oameni și au 
fost stabilite și alte măsuri 
(una dintre ele fiind trimi
terea broaștei de la casa de 
fier la laboratorul de crimi
nalistică din București spre 
a se stabili dacă încuietoa- 
rea n-a fost cumva forțată 
cu chei potrivite). în urmă
toarele două zile au fost 
identificate și audiate mai 
multe zeci de persoane, au 
fost cercetate documente. 
De exemplu, ofițerului în
sărcinat cu verificările la 
bancă și pe itinerarul par
curs de casier cu banii i-au 
trebuit două zile pline, fără 
a obține însă vreun indiciu 
cit de cit edificator. Bănu
ind că numai una dintre 
variante este cea valabilă 
(ori, poate, nici una !) ; că 
cea mai mare parte a efor
turilor se vor consuma în 
gol. căpitanul Lazăr a decis 
totuși să se facă aceste ve
rificări, considerîndu-le ca
lea cea mai sigură de a- 
jungere la adevăr. Ofițer 
de miliție cu experiență, 
versat în astfel de cer
cetări multiple, el punea 
mare preț pe sprijinul ce-

lon VLAICU
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A După praful hidrofob

S C E N A Festival vine hidroterapia ?
cum y 
JUDEȚEAN0 TEATRUL DRAMATIC DIN 

BRAȘOV va prezenta în cursul a- 
cestor săptămihi premiera pe țară a 
piesei „Pisica in noaptea Anului 
Nou" de D. R. Popescu. Regia : Eu
gen Mercus.

0 TEATRUL DE DRAMA „G. BA- 
COVIA" DIN BACAU a prezentat la 
Sfirșitul săptăminii trecute — specta
col închinat aniversării partidului — 
premiera pe țară a unei noi piese de 
Mircea Radu Iacoban : „Fără casca
dori". Regia : Victor Tudor Popa. 
Scenografia : Th. Ciupe. Protagoniști: 
Stelian Preaa și Anca Alexandru. 
(Corespondentul „Scinteii" — Gh. 
Baltă).

0 TEATRUL DE STAT DIN SIBIU 
(secția română) a prezentat recent 
premiera spectacolului cu ri...
„Camera de alături" de Paul Everac. 
Regia : Dan Alexandrescu. Scenogra
fia : Traian Nițescu. în distribuție : 
Mircea ' 
Valeriu 
Maria 
Codrat, 
Teatrul 
instituție teatrală, care își include în 
repertoriu această piesă. (Corespon
dentul „Scinteii" — N. Brujan).

0 TEATRUL DE STAT „VALEA 
JIULUI" PETROȘANI a prezentat in 
premieră pe țară „Patru oameni fără 
nume" de Radu Bădilă. Direcția de 
scenă : Călin Florian. Scenografia : 
Vasile Buz. Interpret : Florin Plaur, 
Ruxandra Petru, Alexandru Zeeu, 
Mihai Clită, Ilie Ștefan, Alexandru 
Codreanu. Spectacolul este dedicat 
aniversării semicentenarului parti
dului.

piesa

Hîndoteanu, Ovidiu Stoichița, 
Paraschiv, Nicu Niculescu, 

Magda, Manuela Marinescu- 
Kitty Stroescu, Puica Sterian. 
din Sibiu este cea de-a opta

Regia : Horvâth 
costumele : Eva 
februarie, orele 
landra"). <

0 „Favoritul" de Illyăs-Teleki. Re
gia : Szabd Jozsef ; scenografia : 
Kiipeczi Bocz Istvan de la Teatrul 
Madăch din Budapesta. Costume : 
Eva Bîrsan (joi 11 februarie, orele 
2i), la Teatrul „Bulandra").

0 „Trei surori" de A. P. Cchov. 
Regia: Vlad Mugur. Scenografia și cos
tumele . Helmut Stiirmer (vineri 12 
februarie, orele 20, Teatrul „Giu
lești").

TEATRUL DE STAT DIN GALAȚI 
va fi și el in această săptămină oas
petele Bucureștiului.

Artiștii gălățeni vor
0 „Ascensiunea unei 

Paul Ioachim. Regia : 
gescu. Scenografia: ‘ .
lescu (mîine, 9 februarie, orele 20, la 
Teatrul de Comedie).

e „Camera de alături" de Paul 
Everac. Regia : Traian Ghițescu 
Ciurea. Scenografia : Olimpia Damian 
(miercuri 10 februarie, orele 20, la 
Teatrul de Comedie).

Bela ; scenografia și
Bîrsan (miercuri 10 
20, la Teatrul „Bu-

prezenta :
fecioare" de 

Ovidiu Geor- 
Victor Crelu-

Mozart - Bruckner
Orchestra simfoni

că a Radioteleviziunii 
Române prezintă, sub 
bagheta dirijorului 
Erich Bergel (începînd 
de joi 11 februarie, 
orele 20) la Sala Ra
dioteleviziunii, un fes
tival '
ner ;
va grupa Simfonia nr. 
39 de Mozart și Sim
fonia a V-a de Bruck
ner.

Mozart-Bruck- 
primul concert

★
Personalitate de preș-' 

tigiu a artei interpre
tative contemporane, 
dirijorul clujean Erich 
Berge! a fost în ulti
mele luni oaspetele a 
două ansambluri or
chestrale europene de 
mare renume : „Ge- 
wandhaus" din Leipzig

și Orchestra Filarmo
nică din Berlinul dc 
Vest, aflată actual
mente sub directoratul 
celebrului șef de or
chestră Herbert von 
Karajan. Iată cîteva 
din ecourile apărute 
în presă : „Mulțumim 
dirijorului pentru fap
tul că publicul din 
Leipzig a avut ocazia 
audierii Simfoniei I 
de George Enescu ; 
este o operă plină de 
un enorm simț al so
norității și al formei, 
într-o angajare evi
dentă. dispunind de 
multă fantezie sonoră, 
dirijorul s-a dăruit a- 
cestei lucrări de mare 
efect a compatriotului 
său. asigurîndu-i îm
preună cu orchestra

un„Gewandhaus" 
răsunător succes". („Să- 
chsisches Tagebblt" — 
Leipzig). „Șeful filar
monicii clujene s-a a- 
rătat a fi plin de tem
perament, un inter
pret îndrăgostit de 
munca asupra deta
liului. un slujitor su
veran al operei" („Te
legraf" — Berlin West), 
„îndrumarea foarte„Îndrumarea 
spiritualizată datorată 
lui Bergel, concepția 
sa și indicațiile pre
cise ale gesticii sale, 
au fost apreciate de 
membrii filarmonicii și 
răsplătite printr-o ma
nieră cultivată de a 
cînta, plină de vervă". 
(„Berliner Morgen

TURNEE ÎN CAPITALĂ
TEATRUL MAGHIAR DE STAT 

DIN .CLUJ va întreprinde în Bucu
rești în zilele de 8—12 februarie 1971 
un turneu în cadrul căruia va pre
zenta cinci spectacole :

• „O poveste de iarnă" de W. 
Shakespeare. Regia : Major Tamăs, 
de la Teatrul Național din Budapesta. 
Scenografia : Toth Lăszlo. Costume : 
Eva Bîrsan (azi, luni. 8 februarie, o- 
rele 20, sala Comedia a Teatrului Na
țional).

O „Camera de alături" de Paul 
Everac. Regia : Rappaport Otto. Sce
nografie și costume : Paul Bortnov- 
ski (marți .) februarie, orele 20, la 
Sala Comedia a Teatrului Național).

0 „Casa cu șapte buclucuri" de 
Mches Gyorgy (premieră absolută).

Un concert inegal

a Radioteleviziunii

Mihai Moldovan și Anne Queffelec

1
bHH -
mm1 II
Sili

Bisztrcii Ajdria și Szeles Anna în „O 
poveste de iarna" de W. Shakes
peare — la Teatrul maghiar de stat 

din Cluj

Filme de scurt-metraj 
pe ecranele Capitalei

(8—14 februarie â.c.)
Producții ale studiourilor 
„Al. Sahia", „Animalilm" 

și „București” :

Dacia : Vizită de lucru a tovară
șului Nicolae Ceaușescu in județele 

î Satu-Mare. 'Mătăinifreș și Sălaj' ;
Melodia : Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în județele Brașov și 
Sibiu ; Progresul : Vizita delegației 
guvernamentale și de partid a 
Republicii Socialiste România in 
R.P. Bulgaria ; Timpuri Noi : Vizi
ta tovarășului Nicolae Ceaușescu in 
județele Brașov și Sibiu ; (după- 
araiază) program de filme docu
mentare românești în premieră : — 
Ovoidul — Ritmuri cardiace — Cu
prul — Răspundem la întrebare. 
Favorit : Bun sosit ; Feroviar : La 
Babadag, în coloritul toamnei : Ex
celsior : Pe un picior de plai ; Gri- 
vița : Singur printre pelicani ; Lira: 
Flori pentru Mihaela ; Ferentari : 
(11—14. II.) Marmura ; Giulești : 
Sculpturi în lemn ; Pacea : (8—10. 
II.) Triptic de artă bizantină ; (11— 
14. II.) A doua premieră ; Crîngași:

(8—10. II). Marmura ; (11—14 II) 
Triptic de artă bizantină; Volga: Sub 
aripa avionului ; Viitorul : Orizont 
științific nr. 12/70 ; <3,ori? ? • Dafec.!^ 
Moșiloi : Oamenii și aragazul : 
Cosmos : Orizont științific nr. 
11/70 ; Tomis : Unda se joacă^copiti 
dv. ? ; Flacăra : Invitație la zbor ; 
Arta : La început a fost atomul ; 
Modern : Tîrgui internațional Bucu
rești ; Flamura : După 40 de ani ; 
Laromet : Metamorfoza sticlei.

Producții ale studiourilor 
din alte țări :

Central : 12 secole de artă în 
Slovacia — R.S. Cehoslovacă ; Tim
puri Noi : Marea călătorie a micu
lui elefant — R.D. Germană ; în
frățirea : Omul și calculatorul elec
tronic — R.P. Bulgaria : Unirea : 
Perpetuum amor — R S Cehoslova
că; Drumul Sării : Contrapunct — 
R.P. Ungară: Ferentari: (8—10. II.) La 
noi în luna mai — R.D. Germană : 
Munca : Salomcea — R.P. Polonă : 
Rahova : Reportaj din . lumea co
morilor — U.R.S.S.

ca„îmi plouă in casă, 
vară sînt aminat cu 
pentru vară, pentru 
toamna mi se spune să aștept pri
măvara. De doi ani terasa blocu
lui în care locuiesc se repară doar 
cu „promisiuni" — ne scrie Anescu 
Sebastian din Rm. Vilcea. La se
sizai ea ziarului. 1. Petrică, vice
președinte ai Comitetului executiv 
al Consiliului popular al județului 

t Vilcea, ne răspunde : „...Nu a fost 
' cunoscută problema pînă în pre

zent (?!) S-au dat dispozițiile ne
cesare sectorului locativ de i 
rll’ica și izola in cel mai 
timp infiltrațiile de apă din 
litoarea blocului".

I.L.L. Brașov tărăgănează 
rarea terasei clădirii din str. 
tăvarului 24 de mai bine de un an, 
alimentînd de asemenea doar cu 
promisiuni neonorate 
Ernest Havliu.

Sesizările de acest 
puține și au tendința 
mulți. Ele sosesc din 
tiere ale Capitalei ca și din diverse 
orașe ale țării. Prezentind trăsături 
comune, nu ne 
vom ocupa in 
aceste rinduri 
de modul in ca
re o sesizare 
sau aila ca pri
vire la teraseie- 
ciur este rezol
vată, ci de ci- 
teva aspecte de 
principiu, care 
să permită înlă
turarea intr-un timp cit mai scurt 
a necazurilor pe care le indura o 
anumită „categorie" de cetățeni — 
cei de la ultimul etaj.

După cite știm, cînd se. sparge 
un geam, acesta este înlocuit ime
diat. Dacă pleznește o conductă de 
apă, ea se repară pe loc și apa se 
evacuează din locurile inundate.

Spre surprinderea noastră, infil
trațiile prin terase sau spărturi 
în acoperiș sint privite însă cu o 
ciudată indiferență, ba chiar cu 
o anumită seninătate. Defecțiunile 
se inregistrează, iar înlăturarea lor 
se amina uneori cu anii. Or, este 
absolut necesar un efort de or-/ 
ganlzare, dotare tehnică, asigurare 
cu matei iale și meseriași care să 
permită efectuarea operativă, ur
gentă, a localizărilor și reparațiilor 
provizorii, la toate clădirile, ur- 
mînd ea refacerile și înlocuirile de 
terase să se facă apoi in mod eșa
lonat.

Unele măsuri mai importante 
in această privință s-au luat in 
Capitală. „Pe raza I.A.L.-Vitân, 
care administrează aproximativ o 
treime din fondul locativ al Capita
lei — arată directorul întreprinde
rii, tov. Alexandru Anca — s-a în
cheiat recent un inventar special al 
stării teraselor la blocurile noi. Din 
peste șase sute de blocuri, 201 pre
zintă unul sau mai multe puncte 
de infiltrații. în acest an sînt pre
văzute refaceri la 81

Din primă- 
reparațiile 

toamnă, iar

a ve- 
scurt 
inve-
repa- 
Pos-

pe locatarul
fel nu sînt 
de a se in- 
difecite ear-

post").

al orchestrei simfonice

Două prezențe muzicale de valoare

O primă audiție bucureșteană de 
muzică romanească, apariția pentru 
prima dată la noi in țară a unei foar
te tinere pianiste franceze și — in 
sfirșit — dirijorul Mircea Basarab 
conducînd o amplă simfonie postro
mantică, iată tot atîtea capete de afiș 
care au solicitat interesul nostru pen
tru ultimul concert al Orchestrei 
simfonice a Radioteleviziunii.

Alături de piesele simfonice „Tex
turi" și „Vitralii", recenta primă au
diție intitulată „Scoarțe", aparținînd 
compozitorului MIHAI MOLDOVAN, 
atestă în continuare preocupările 
fructuoase ale autorului in ceea ce 
privește valorificarea unor modalități 
și elemente de limbaj proprii muzicii 
noastre populare. Interesant este fap- 
țul că procedee ornamentale), ^epsebit 
de concrete (hăulituri; /formtife' 'de a;- 
Companiament ifistriirrientaî,'' etc...) ' 
Specifice practicii muzicale populare, 
apar integrate structurii intime a dis
cursului muzical. Privită in ansam
blu. lucrarea prezintă. în adevăr, jux
tapuneri și suprapuneri de pînze so
nore. aidoma diferitelor planuri or
namentale ce alcătuiesc țesătura 
scoarțelor noastre țărănești. Dar. pe 
deasupra ingeniozității constructive, 
muzica lui Mihai Moldovan reține a- 
cea deoănare egal măsurată a tim
pului, într-o expresie artistică înse
ninată și totodată profund autentică.

Tinăra pianistă ANNE QUEFFE
LEC este desigur tipul de interpret 
pentru care ambiția marilor confrun
tări conferă, în mare măsură, viabi
litate și energie actului artistic. La 
cei 22 de ani ai săi. pianista inter
pretează Concertul în Sol major de 
RAVEL cu clarviziune și remarcabilă 
sensibilitate, dispunind totodată 
un simț bine orientat al culorii 
nore. Sînt calități certe pe care

terpreta trebuie să le împlinească a- 
tent cu forța și strălucirea sonoră, 
absolut necesare susținerii unor pa
gini de bravură pianistică.

Dacă prima piesă a programului mi 
s-a părut disproporționat și deloc 
convingător redată (numărul mic al 
repetițiilor pare să-și fi spus cuvîn
tul), susținerea concertului de Ravel 
a beneficiat în schimb de o execuție 
atentă, bine ghidată dinamic și do
zată timbral. Interpretarea Simfonici 
I de MAHLER a etalat unele ezi
tări în coordonarea planurilor sonore, 
o anume rigiditate a frazării, fărîmi- 
țarea sensurilor prin absența unei 
continuități a expresiei (primele 3 
părți). Finalul și-a regăsit însă echi
librul într-o culminație emoțională 

< „„amplă,. îij./senșul unei stabilități so-. 
■ f'.fnțme și .e’jKpr^Șive mai ales, material 
: lizindu-se astfel cunoscutele calități

dirijorale ale lui Mircea Basarab. î

Dumitru AVAKIAN

mureșene

3

de 
so- 
in-
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„Ultimul „Un italian

Samurai11

Filmul „Ultimul samu
rai" evocă realități ale Ja
poniei de la mijlocul seco
lului al 18-lea. E vorba 
despre revolta unei familii 
de samurai împotriva tira
niei de castă. Epoca, infle
xibilitatea rinduielilor feu
dale, raporturile dintre sa
murai și suzeranii lor au 
făcut obiectul și al altor 
filme nipone prezentate la 
noi. Ne amintim de „Cei 
șapte samurai", „Harakiri" 
— opere cu multe momen
te de antologie, reprezenta
tive pentru una dintre cele 
mai caracteristice și fecun
de direcții tematice ale a- 
cestei cinematografii care 
produce peste 400 de filme 
artistice pe an. „Ultimul 
samurai" se înscrie în a- 
ceastă categorie. El prile
juiește un nou contact cu 
buna tradiție a filmului 
japonez, după cîteva peli
cule din așa-zisul „gen co
mercial", precum „Miste
riosul X din Cosmos", 
„King-Kong evadează" sau 
„Degetul de fier". Filmul 
impune prin rigoarea rea- 

, lizării regizorale, prin cali
tățile deosebite ale imagi
nii, ale jocului actoricesc;, 
mișcările studiate ale ac
torilor, expresivele con
traste de umbre și lumini, 
ritmul narațiunii creează 
atmosfera de un puternic 
dramatism a unui film poe
tic și profund tragic tot
odată. Dar dincolo de arta 
regizorului Masaki Koba
yashi, a operatorului Ya
mada, de virtuțile unor 
'„efori ca Toshiro Mifune 
sau Tatsuia Nalcadai, „Ul
timul samurai" se face re
marcat prin forța mesaju
lui său uman. Este o ple
doarie pasionată pentru 
demnitate, cu rezonanțe ce

depășesc limitele de crono
logie a povestei de dragos
te prezentată pe ecran.

Regizorul Masaki Koba
yashi se numără printre 
cineaștii japonezi preocu
pați de problemele sociale 
ale țării lor. El a denun
țat, în filme anterioare, co
rupția, spiritul mercantil 
sau — reconstituind trecu
tul — a întreprins o operă 
de demitificare pentru a 
dezvălui, din punctul de 
vedere al artistului con
temporan, samavolnicia, 
inechitățile generate de a- 
vuție sau de privilegiile de 
castă, tragediile declanșate 
de folosirea abuzivă a pu
terii, de nesocotirea demni
tății omenești. Ca și în 
„Harakiri". in filmul la 
care ne referim estetica re
gizorului Kobayashi, stilul 
său au valori clasice. „Ul
timul samurai" ni se pare, 
totodată, mai deschis re
ceptivității publicului nefa
miliarizat cu limbajul spe
cific povestirilor tradițio
nale japoneze. Bătrînul sa
murai interpretat de To
shiro Mifune apare monu
mental in calmul șl dîrze- 
nia lui, e invincibil în lupte 
inegale, dar ceea ce-1 ani
mă este nu trufia de castă, 
ci revolta sa împotriva tru
fiei obtuze și a arbitrarului 
celor puternici, credința lui 
in dreptate și in dreptul 
oamenilor de a iubi. Filmul 
nu atinge, poate, profunzi
mea confruntărilor psiho
logice din alte creații ale 
lui Kobayashi, și este — ca 
și ele — într-o măsură um
brit de pesimismul autoru
lui său. Dar chiar d?.că 
răzvrătirea eroului princi
pal pare zadarnică, ple
doaria pentru demnitate 
răsună convingător, ajun- 
gind la spectatori.

în America11

acestui film), 
interpretat de 

abandonează 
stație de ben-

Dacă „Ultimul samurai" 
reprezintă un moment de 
relief al repertoriului cu
rent. trebuie observat că 
premierele acestei săptă- 
mîni au adus — și sub ra
portul divertismentului ci
nematografic — două filme 
care Îndreptățesc succesul 
de public : „Băieți buni, 
băieți răi" și „Un italian in 
America"

„Un italian în America" 
oferă o oră și jumătate de 
relaxare in compania unor 
excelenți actori de come
die — Vittorio de Sica și 
Alberto. Sordi (care-și asu
mă și regia 
Personajul 
Sordi își 
slujba la o
zină din Italia pentru a-și 
întîlni tatăl, dispărut de 30 
de ani. Asistăm la o rein- 
tilnire exploziv-lacrimo- 
genă regizată de fapt de o 
rețea de televiziune ame
ricană ca element de atrac
ție în cadrul unui program 
de reclame comerciale. Ta
tăl, poreclit Mandoiino (Vi
ttorio de Sica), apare în 
ochii fiului său ca un foar
te bogat om de afaceri, și-i 
descrie convingător Ame
rica drept raiul miliona
rilor. locul unde orice 
vînzător de ziare poate să 
ajungă miliardar. Dar mi
tul se destramă repede, 
pentru că in realitate Man
doiino nu este altceva decît 
un bătrîn cabotin, trăind 
din expediente veroase, și 
care-și atrage fiul in peni
bile încurcături. Filmul 
este povestea acestei treziri 
la realitate și își propune

— din perspectiva credulu
lui italian — o demitificare 
a vieții americane, a false
lor iluzii, — amuzantă, tra
gicomică uneori, cu cîteva 
accente convingătoare, în 
limitele unui gen și ale u- 
nui subiect care nu-și 
propune, desigur, apro
fundarea temei. Totul se bi- 
zuie pe cei doi actori, pe 
care scenariul îi pune in 
fața unor confruntări reve
latoare — cu gangsteri 
care-1 urmăresc pe Mando
iino de la New York la Las 
Vegas, „capitala" jocurilor 
de noroc, cu fata lui Man
doiino care-și cîștigă exis
tenta prostituîndu-se in
tr-un bar, dar visînd și ea 
la bunăstarea viitoare și ia 
o vilă cu piscină „ca a ve
detelor de cinema". Filmul 
are episoade de comic buff, 
altele care stirnesc rîsul 
prin cabotinajul falsului 
milionar (cînd se „recu
lege" in fața puțurilor de 
petrol), recurge la umorul 
de situații — cucerind prin 
jocul interpreților princi
pali. ferit, cu nuține ex
cepții, de îngroșări exage
rate. Un ritm susținut asi
gură dinamismul povestirii 
pină la epilogul ei : tînărul 
italian este, din nou, la o 
stație de benzină și „face 
plinul" unei mașini a poli
ției în care, cu cătușe la 
miini. Mandoiino visează, 
surîzător. la îmbogățirea 
certă, dar amînată. din mo
tive de
pentru mai tirziu...

In sălile de expoziție ale Fon
dului Plastic din Tirgu Mureș 
s-au desfășurat de-a lungul săp- 
tămlnii trecute, sub auspiciile 
Comitetului pentru Cultură și 
Artă al județului Mureș, Filia
lei artiștilor plastici, Teatrului, 
de stat și Filarmonicii de stat 
Tirgu Mureș, ample manifestări 
dedicate artelor plastice, muzicii 
și poeziei.

inaugurate în atmosfera de le
gitim interes a iubitorilor de 
artă din localitate, „Serile" au 
debutat cu vernisajul expoziției 
de plastică, in care artiști plas
tici din Cluj sau Tirgu Mureș : 
Alfred Grieb, Olga Maria Pop. 
Gavril Ședran. Gheorghe Oloriu. 
Balazs Imre, Voica Foișoreanu, 
Nagy Pal, ion Pop, au expus din 
lucrările lor.

Au urmat, in zilele următoare, 
in lectura unor cunoscuți actori 
din localitate, seri de poezie din 
creația lui Tudor Arghezi, Lu
cian Blaga, Marin Sorescu, 
Aprily Lajos, iar formația de 
muzică de cameră a filarmonicii 
a prezentat piese de Bach, Co
relli, Hindemith, Britten.

„forță majoră".

D. CO5TIN

Enigma edhitară 
a locatarilor 

de la ultimul etaj

in urmă, deși normal ar ti fost 
ele să reziste între opt și zece ani 
Petre Cîrciumaru, președintele 
asociației locatarilor din blocul nr. 
8 de pe Magistrală, ne asigură 
că „pină la refacerea terasei nu 
trecea nici o picătură prin vreun 
tavan. Acum mai toți locatarii de 
la ultimul etaj se pling". Fapte, 
asemănătoare ni se sesizează de la 
blocurile nr. 4. 6. 10 de pe Magis
trala Nord-Sud, Mărășești nr. 42, 
ca și din alte cartiere. Se desprin
de de aici concluzia că. pe prim 
plan, alături de problema capaci
ty jlar n cesare de lucru, pentru 
repararea sau refacerea teraselor, 
trebuie pusă aceea a unei execuții 
de calitate.

Pentru a nu avea surprize, nici 
la terasele noi, nici la cele refăcute 
— este de părere ing. Horia Deme- 
trescu, șeful serviciului tehnic de la 
I.A.L. Vitan — trebuie îndeplinite 
anumite condiții : să se folosească 
numai materiale de cea mai bună 
calitate, o mină de lucru de înaltă 
calificare, să se evite realizarea de 
economii greșit înțelese, să se facă 

lucrările în con
diții atmosferice 
prielnice, să se 
evite umezeala 
și frigul. Nu tot
deauna construc
torul, sau între
prinderea care 
reface terasele, 
respectă intru 
totul aceste ce
rințe. Ar trebui, 

atunci cînd tera-
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Sapa de foraj 
numărul 

1 000 000
Constructorii de utilaj petro

lier de la uzina „1 Mai" din Plo
iești au consemnat cifra 1 000 U0U 
la producția de sape de foraj 
pentru adincimi de pină la 7 000 
metri, realizate după proiecte 
românești. Calitatea și randa
mentul lor sporit le-au făcut 
competitive pe piața mondială. 
In cincinalul recent încheiat, a- 
preape 80 la sută din producția 
sapelor de foraj a fost solicitată 
la export. In viitor va fi extin
să gama sapelor de foraj cu trei 
conuri, destinate forării sonde
lor in roci dure. Fiind echipate 
cu dispozitive de avansare auto
mată, unele dintre ele vor putea 
atinge adincimi de 8 000 metri.

i1

i majoritalea cu terase avind ca izo- 
j lăție praful hidrofob. care vor fi

i

de blocuri,

La alte 58 de 
reparații' cu

executate de I.D.P.B. 
clădiri; sie vor face 
forțe proprii. în acest sens, a fost 
alcătuită in cadrul întreprinderii o 
echipă de izolatori specialiști". In
ventarieri asemănătoare s-au făcut 
sau se încheie și pe raza celorlalte 
I.A.L.-uri. Dar, cu toate eforturile 
depuse, cu toate prioritățile și ur
gențele stabilite in funcție de si
tuațiile concrete, chiar și în Capi
tală mai bine de o treime din 
blocuri vor continua să rămină în 
acest an cu terase mai mult sau 
mai puțin permeabile.

Deosebit de îngrijorătoare este 
apariția unor infiltrații prin tera
sele reparate cu un an, doi sau trei

adăugăm noi, ca 
sele noi, sau cele reparate nu se 
comportă corespunzător in perioa
da de garanție, să nu se aștepte cu 
lunile sau cu anii intervenția între- . 
prinderii neglijente, ci să se pur- l 
ceadă la localizări și reparații ope- ’ 
rative în contul acesteia.

înlocuirea hidro-izolației costă 
în jur de 50 lei metrul pătrat la o 
terasă clasică, în vreme ce inter
venția provizorie pentru oprirea 
unei infiltrații costă doar ceva mai 
mult de 7 lei metrul pătrat. De aici 
concluzia că, la acest ultim mijloc, 
de oprire provizorie a infiltrațiilor, 
s-ar putea recurge mult mai des. 
fără eforturi financiare deosebite. 
Aceasta ar scuti pe mulți locatari 
de neplăcerile pe care le au aștep- 
tind cu anii refacerile definitive.

La clădirile cu apartamente pro
prietate personală, majoritatea sesi
zărilor se referă la neglijențe ale 
constructorului, la controlul neexi
gent al execuției, respectiv la re- 
cenția superficială din partea 
O.C.L.P.P. (B-dul Păcii nr. 74—76); 
diversele reparații și refaceri re
clamă însă și pentru acest sector 
organizarea unor servicii 
cialitate, care să execute 
comenzile cetățenilor.

Viața unor terase ar 
prelungită și prin modul de întreți
nere. Deși se știe că ele nu sint cir- 
culabile, că trebuie păstrate curate, 
unii locatari depozitează lucruri pe

I
I
I
I 
)

terase, alții fixează în mod need- )
respunzător antenele și le deterio- 1

...............‘ I

*

de spe- 
operativ

putea fi

rează (Giurgiului.. 117, Vigoniei 8. 
Străduinței 5. Logofătul Tăutu 62 
ș.a.). Cei vinovați au fost amen
dați ; vor trebui să suporte și chel
tuielile de reparații.

Rezumînd, vom arăta în încheiere 
că se impune o soluționare de
finitivă a problemei teraselor. 
Comitetele executive ale consiliilor 
populare, prin unitățile lor specia
lizate. vor trebui să asigure plani
ficarea din timp a refacerilor de 
terase, iar orice infiltrații, oricit 
de mărunte, să fie oprite prin in
tervenții provizorii cu caracter de 
urgență.

Al. PLAIESU

18,30

13,35

Deschiderea emisiunii. Scena 
și ecranul. Din cuprins : 
„Micul infern" de Mlrcea 
Ștefănescu la teatrul „C. Tă- 
nase" — cronică de Dinu Să- 
raru ; Din trecutul filmului 
românesc — reportaj de Eu
gen Atanaslu.
Cincinalul 1966—1970 tn cifre 
și imagini.
Spectacol pe 
monstrațiile 
Campionatele 
?atlnaj artistic (partea a 2-a).
nregistrare de la Ztirich.

gheață : De-
medaliaților la 
europene de

Publicitate.
1001 de seri — emisiune pen
tru cei mici.
Telejurnalul de 
Agenda politică 
gineanu.
ROMÂNIA ’71 : 
DEȚUL DOLJ. 
Florin Brătescu. 
Ron an foileton • „Deșertul 
dragostei" (I) — ecranizare 
după romanul lui Francois 
Mauriac. Prezintă Nicolae 
Balotă.
împotriva întunericului ver
de — Film documentar de 
Eugen Mândrie (partea I). 
Emisiunea-concurs „Steaua 
fără nume" — muzică popu
lară. Concurenți : lulia Dă- 
nilă, Ioana Ruja și Elena 

Munteanu. Prezintă 
Deșltu.
Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.

seară. 
de Ion Măr-

AZI — JU- 
Emlslune de

EXIGENTA, SPIRIT CRITIC,
PROPUNERI COMPETENTE

(Urmare din pag. I)

că aprovizionarea neritmică cu celu
loză și lemn pentru pastă rhecanică 
a generat lucru în asalt, a făcut ca 
fiecare sfirșit de lună sau trimestru 
sâ reprezinte perioade de maxim e- 
fort, în care de multe ori s-au făcut 
concesii calității produselor. Un alt 
capitol, pentru care sectorul de a- 
provizionare a fost viu criticat, îl re
prezintă asigurarea pieselor de 
schimb. Lipsa unor piese pentru ma
șinile de liniat, a cuțitelor pentru ho- 
lendre și altele a generat perturbații 
in procesul de producție. .<

De fapt, absența unei concepții 
clare, eficiente, despre aprovizionare 
se putea observa în ziua adunării 
generale după stocurile mari de ce
luloză care împinziseră curtea fabri
cii din Petrești, ca o masă albă, ex
pusă intemperiilor, 
neritmică 
neritmică, 
deficiențe 
glomerări 
la fiecare 
citarea . . .
cuvîntul lor. muncitorii Eric Miilîer 
și loan Lupu, maistrul Marin Berzo- 
van au abordat într-un nou spirit 
critic aceste problem*, arătind că

Aprovizionarea 
a însemnat și producție 
De aici au apărut alte 

in livrarea produselor : a- 
de vagoane și containere 

_ sfirșit de lună suprasoli- 
mașinilor și utilajelor. în

sarcinile sporite din acest an solicită 
aprovizionarea corespunzătoare, pen
tru asigurarea unui ritm de muncă 
constant, cerind, totodată, comitetu
lui de direcție să nu mai tolereze 
asemenea fenomene. Chiar și în pre
zent secția de confecții caiete nu are 
asigurată cota de hirtie pe luna ia
nuarie pentru unele sortimente.

— O cale de ptmere în valoare a 
unor rezerve de creștere a producti
vității muncii. în special în secția de 
confecții unde lucrez, o constituie 
autoutilarea — arăta maistrul Nico
lae Zaplanic. Posibilități in această 
direcție avem. Trebuie întocmit un 
plan riguros, care să prevadă ase
menea acțiuni in punctele de lucru 
unde se simte nevoia. Este un efort 
suplimentar, dar de ce să așteptăm 
totul de la alte întreprinderi furni
zoare sau de la import ?

Este bine că participa nții Ia dezba
terile din cele trei adunări generale 
s-au referit la necesitatea îmbunătă
țirii situației economico-financiare a 
întreprinderilor, prin reducerea con
sumurilor specifice, a cheltuielilor 
materiale de producție. majorarea 
rentabilității produselor. Contabilul- 
șef al fabricii de confecții „Flacăra" 
din Cluj, Emil Cimpeanu, arăta că 
valoarea gratificațiilor pe anul trecut 
se ridică la peste 400 000 lei. Acestea

ar fi putut fi mai substanțiale dacă 
volumul beneficiilor era mai ridicat, 
dacă nu se plăteau dobînzi penaliza
toare pentru împrumuturi restante 
de circa 3 milioane lei.

în darea de seamă prezentată, co
mitetul de direcție al fabricii de con
fecții a venit cu un proiect de an
gajament pe acest an. cu o etapă in 
cinstea aniversării a 50 de ani de 
la crearea partidului, in care s-a 
propus să se realizeze, peste preve
derile planului, o producție globală 
și marfă de peste 3 milioane lei. Par- 
ticipanții la discuții. în numele mun
citorilor ce i-au delegat, au formulat 
angajamente suplimentare, semn al 
convingerii unanime că peste planul 
acestui an. mărit cu 9.5 la sută față de 
1970. se poate realiza un spor de pro
ducție și mai substanțial

Angajamente similare au fost for
mulate și în adunările de la Fabrica 
de hirtie din Petrești și Exploatarea 
minieră din Vatra Dornei. Prin pro
funzimea dezbaterilor, prin progra
mele ample de măsuri stabilite, adu
nările generale ale salariaților din 
cele trei unități au evidențiat preg
nant hotărîrea colectivelor de mun
citori, ingineri și tehnicieni de a 
desfășura o activitate mai rodnică, 
pentru indeplinirea exemplară a sar
cinilor de plan pe acest an.

Fermă pentru 
plante 

medicinale
In cadrul cooperativei agricole 

din Feldioara s-a constituit o 
fermă specializată pentru cultu
ra plantelor medicinale și aro
mate, prima fermă de acest gen, 
pina acum, din țară. Noua fermă 
dispune, pentru început, de 120 
de hectare, din care 103 ha pen
tru cultura de mentă și 17 ha 
pentru levănțică. De asemenea, 
ea este înzestrată cu utilaje a- 
decvote acestei culturi și este în
cadrată cu oameni cu experien
ță in cultura plantelor aromate 
și medicinale.

JBISTRIȚA-

De pe Someș 
la Agrigento

Ansamblul folcloric „Cununa 
de pe Someș" a plecat la Agri- 
gento-Italia, pentru a participa 
la cel de-al XVIII-lea Festival 
internațional de folclor. Pârtiei- 
pînd în anii 1969 și 1970 la festi
valurile din Franța și Italia, an- 
sarriblul.bistrițean a cucerit pres
tigioase distincții : „Marele pre
miu" la Festivalul internațional 
de la Senones, „Cupa de aur" a 
Olimpiadei folclorice de la Mont- 
Dore-Bourboule, „Castana de 
aur" la Nissa, „Cupa de Carra
ra" a orașului Marina di Massa, 
precum și medalia de aur oferită 
de președintele Consiliului de 
Miniștri al Italiei la intilnirea 
folclorică internațională din 
Monte san Angelo.

Tineri și virstnici, de diferite 
profesii, care in timpul liber se 
dăruiesc cîntecului și dansului 
popular, vor reprezenta din nou 
arta noastră populară la o între
cere internațională de prestigiu.

Cartierul 
de locuințe 
„Crișan II"

ln orașul Slatina a început 
construcția celui mai mare car
tier de locuințe al orașului, de
numit „Crișan II". El este am
plasat intre gara orașului și pre
lungirea șoselei spre Pitești și va 
avea, în final, peste 5 000 de 
apartamente. In noul cartier se 
vor construi, de asemenea, un 
cinematograf, spații pentru co
merț și cooperative meșteșugă
rești, un liceu cu 16 clase, hotel 
turistic și altele. Alternanța 
blocurilor cu 10 și 4 nivele va 
conferi cartierului o linie arhi
tecturală modernă.

Un nou complex 
meșteșugăresc

In centrul orașului Vaslui a 
fost dat în folosință un modern 
complex meșteșugăresc cu par
ter și patru etaje, in cadrul 
complexului funcționează cen
trul de comandă pentru încălță
minte tip „Romarta", croitorie 
pentru bărbați, femei și copii, 
lenjerie, tricotaje, unități pentru 
reparații radio și televizoare, 
marochinărle etc. Tot aici se află 
un atelier de execuție a comen
zilor și de mică serie pentru con
fecții, precum și magazine de 
desfacere a produselor cu amă
nuntul din rețeaua cooperației 
meșteșugărești.

Hotel turistic
la Tg. Jiu

A fost dat in loMsința noul 
hotel turistic din Tg. Jiu, con
struit intr-un stil arhitectonic 
modern, bine armonizat cu ele
mente specifice ale artei popu
lare gorjene. Noul hotel dis
pune de camere confortabile cu 
170 locuri. Totodată, și-au în
ceput aici activitatea un restau
rant, o sală cu linie de autoser
vire. magazin cu articole de ar
tizanat. un bar de zi etc. La par
terul clădirii a fost insta'at și 
sediul filialei O.N.T. Tg. Jiu.
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Dispute spectaculoase Primele meciuri din retur

în probele pe echipe
Evenimente de mare interes pentru 

iubitorii ping-pongului, în aceste zile, 
in sala Floreasca din Capitală. Eve
nimente cu atît mai marcante, cu cît 
disputa cu paleta și mingea de celu
loid se desfășoară in cadrul unor sur
prinzătoare competiții internaționale, 
reunind o seamă de vedete mondiale 
ale acestui sport. Celor interesați nu 
le-a scăpat, desigur, vestea că la 
București se află, spre exemplu, cam
pioana mondială și europeană — so
vietica Zoia Rudnova, nu mai puțin 
apreciata jucătoare cehoslovacă Ilona 
Vostova, compatrioata noastră Maria 
Alexandru și coechipierele sale Eleo
nora Mihalca-Vlaicov, Carmen Crișan 
etc. Pe de altă parte, din rîndul ping- 
pongiștilor se remarcă numele lui 
Stanislav Gomoskov (U.R.S.S.), Sza- 
bolcs Marosfl’y (Ungaria), Dorin Glur- 
gi.ucă (România). Vedete de azi, dar 
și vedete de mîine ale tenisului de 
masă din 14 țări (din Europa, Asia, 
Africa, America), sînt oaspeții Capi
talei noastre.

Ocazia reunirii tuturor acestora a 
constituit-o, pe de o parte, prima edi
ție a turneului internațional univer

sitar (care, se pare, prefigurează 
„lansarea” a mult așteptatului cam

pionat mondial universitar la un sport 
cu foarte mare priză în rîndul stu- 
dențimii din toată lumea), iar pe de 
altă parte „Cupa campionilor euro
peni" — semifinala feminină dintre 
Progresul București și Start Praga.

Turneul internațional universitar — 
în organizarea forului nostru studen
țesc, U.A.S.R., și a federației de spe
cialitate, F.R.T.M. — a prilejuit în 
prima sa parte (începută vineri și 
încheiată duminică) o pasionantă lup
tă pe echipe. La băieți, participarea 
a fost mai numeroasă : la fete — ceva 
mai mică. în ambele situații, însă, 
nivelul tehnic al partidelor, vigoarea 
și voința concurenților sau concuren
telor au fost remarcabile. Este de re
ținut că unii dintre cei prezenți la 
acest turneu fac parte deja din lotu
rile reprezentative ale țărilor lor, ur- 
mînd ca luna viitoare să participe la 
campionatele mondiale de la Nagoya 
(Japonia).

Cum era și de așteptat, turneul fe
minin a fost dominat de formația 
U.R.S.S.. în rîndul căreia Zoia Rud
nova a fost „piesa” principală, hotă- 
rind de fiecare dată succesul echipei 
sale. în finală, desfășurată ieri după- 
amiază, ping-pongistele sovietice au

schi întreceri pasionante 

în Cupa „16 Februarie”
CABANA VÎRFUL CU DOR (prin 

tUȘ .on). — „Cupa 16 Februarie”
Cokcurs meritoriu, atît prin organi
zare, cit și prin larga participare de 
care s-a bucurat.

Desfășurată pentru a doua oară, în 
actualul sezon, pe pantele din apro
pierea cabanei Vîrful cu Dor, proba 
de slalom special a creat serioase 
probleme concurenților. Dificultatea 
traseului, determinată mai ales de 
distanța foarte mică dintre porți și de 
înclinarea destul de mare a pantei, 
la care s-a adăugat și lipsa de aco
modare a majorității schiorilor, s-a 
repercutat negativ nu numai asupra 
timpilor obținuți, dar chiar și asupra 
rezultatelor probei. Cei mai buni din
tre slalomiștii noștri — Dan Cristea, 
Dorin Munteanu, Gh. Vulpe și Virgil 
Brenci — au fost nevoiți să abando- 

, teze, căzind sau pierzînd una sau mai 
multe porți în schimb, au reușit să 
se impună sportivii din linia a doua, 
oare au dat dovadă de mai multă stâ
rnire de sine și de o cunoaștere mai 
bună a traseului. Este vorba de Ma
rin Foeșeneanu (C.S. Sinaia), plasat 
pe locul I, cu timpul de 79 sec. 9 ze- 

-ci.mi și Constantin Bălan (Bucegi..Și* 
naia), venit pe loeul al- II-lea • eu? 82 

•seer 6 zecimi. i
La senioare, situația a fost oarecum 

asemănătoare, din cele 7 concurente, 
doar 3 reușind să termine cursa. Din
tre acestea, Ioana Belu (A.S.A. Bra

șov) a fost de departe cea mai bună, 
ciștigind detașat ambele manșe cu 92 
sec. 5 zecimi. A urmat-o Elena Nea- 
goe (Caraimanul-Bușteni) cu 97 sec, 
3 zecimi. Cit privește întrecerea ju
niorilor, ea a fost dominată, așa cum 
era de așteptat, de reprezentanții 
școlii sportive de elevi din Sinaia. 
Ne-au plăcut îndeosebi Cornel Nițoi, 
Valentin Căciulă și Sorin Stavăr.

Dacă așa au stat lucrurile ia slalom 
special, in schimb duminică, la „u- 
riaș”, campionii și-au luat revanșa. 
Gh. Vulpe (Dinamo Brașov) a termi
nat cursa în 45 sec., 6 zecimi, urmat 
doar la o zecime de secundă de co
legul său de club. Dan Cristea in timp 
ce cîștigătorul de la special, Marin 
Foeșeneanu, a venit abia pe locul 5. 
La fete, Ioana Belu a reușit să reedi
teze performanța din ziua precedentă, 
ciștigind primul loc la o diferență de 
mai bine de 4 secunde față de a doua 
clasată — Elena Neagoe.

în general, se poate spune că con
cursul a prilejuit dispute pasionante, 
fiind binevenit pentru echipa națio
nală, care va participa în următoa
rele două săptămîni la o serie de 
concursuri în Austria și Italia, cît și 
pentru concurenții care sîmbătă și 
duminica viitoare vor lua . startul la 
concursul internațional ce va fi orga
nizat în Bucegi,

B. RADU

avut ca adversare pe sportivele noas
tre Eleonora Mihalca-Vlaicov și Car
men Crișan. Cele două formații s-au 
prezentat în meciul decisiv fără a fi 
suferit în prealabil vreo infrîngere. 
în penultimul meci, echipa sovietică 
a întrecut cu 3—0 reprezentativa 
R.F.G., iar jucătoarele noastre au de
pășit selecționata R.P.D. Coreene cu 
un scor minim: 3—2. Două din aceste 
victorii le-a realizat Carmen Crișan.

Finala : U.R.S.S. — România 3—0 
(Rudnova — Crișan 2—0 ; Pogosova
— Mihalca 2—0 ; Rudnova, Pogosova
— Crișan, Mihalca 2—0).

Finala masculină s-a întrezărit încă 
de sîmbătă : U.R.S.S. — Cehoslova
cia.

în finală, U.R.S.S. a învins Ceho
slovacia cu 5—3. în lupta pentru 
locurile 3—4, Austria — Bulgaria 5— 
2, iar pentru locurile 5—6, România — 
R.F.G. 5—2.

Echipa noastră studențească s-a 
comportat neașteptat de slab. Dintre 
jucători, cea mai necorespunzătoare 
evoluție în primele meciuri a avut-o 
Dorin Giurgiucă ; ei a manifestat nu 
numai o foarte slabă formă sportivă, 
ci șu. o mare indolență.

Turneul individual începe mîine, 
urmînd a se încheia vineri.

★
Cît privește semifinala . pentru 

C.C.E. dintre Progresul și Start Pra
ga, rezultatul ei este de acum cu
noscut : praghezele au învins cu 5—3, 
asigurîndu-și calificarea în finala 
competiției. Putea, totuși, Progresul 
să ajungă în finală ? Da, cu o sin
gură condiție, însă: alături de apre
ciata Maria Alexandru (care singură 
a adus cele trei victorii pentru echi
pă, printre învinse numărîndu-se și 
fosta campioană europeană Ilona 
Vostova), să fi avut a doua jucă
toare la nivelul cerințelor unei ase
menea competiții. Atit Victoria Ba- 
biciuc, cît și Mariana Baciu (aceasta 
din urmă angajată intr-un meci de
cisiv. la 3—2 pentru Start, cu Jana 
Ulrichova, a ratat ultimele speran
țe...) au fost mult inferioare „pala
telor” pragheze ce au secondat-o pe 
Vostova.

DIN LUMEA LARGAV»

LA SAPPORO

/I început repetiția generală 
a „Olimpiadei albe"

Săptămina preolim- 
pică de la Sapporo, 
repetiție generală în 
vederea Olimpiadei 
albe din anul 1972, a 
*sst deschisă dumini- 
\ dimineața de prin

țul moștenitor, Akihi- 
to, în cursul unei festi
vități desfășurate pe 
stadionul de iarnă 
Makomani, in prezența 
a 25 000 de spectatori. 
Festivitatea a durat 
circa 40 de minute, 
respectînd programul

prevăzut pentru cere
monia oficială de anul 
viitor. După defila
rea echipelor partici
pante, schiorul japo
nez Yoshiaki Matsuoka 
a depus jurămîntul o- 

. limpic. Prima probă a 
întrecerilor preolim- 
pice — coborîre femei 
— s-a disputat cu 
participarea a 59 de 
concurente' pe o pîrtie 
în lungime de 2 095 
m, cu o diferență de 
nivel de 527 m. Victo

ria a revenit schioarei 
franceze Annie Famo- 
se, cronometrată cu 
timpul de 1’42” 42/100. 
Pe locurile următoa
re s-au clasat în ordi
ne : Roși Mittermeir 
(R.F.G.) — 1’42” 79/
100 ; Jocelyne Peril- 
lat (Franța) — 1’42” 
90/100 ; Margrit Hafen 
(R.F.G.) - 1’43” 50/
100 ; Brigitte Tot- 
schniga (Austria) — 
1’43” 74/100 : Divina 
Galica (Anglia) — 
1’43” 88/100.

I. DUMITRIU

Fotbaliștii își continuă pregăti
rile în vederea începerii nou
lui sezon : iată o fază din par
tida Progresul — Dunărea 
Giurgiu, desfășurată ieri pe sta

dionul din str. dr. Staicovici

(Urmare din pag. I)

© Astăzi, la Floreasca, derbiul Steaua — Dinamo

Luptă strînsă la fileu, în meciul de volei Rapid — Universitatea Cluj
Foto : M. Cioc

Majoritatea meciurilor primei 
etape a returului campionatului di
viziei A la volei au avut loc (la 
București și în țară) ieri diminea
ță. In campionatul feminin, me
ciul cel mai important pentru cla
sament s-a disputat la Iași : 
Penicilina Iași, campioana țării, a 
primit vizita echipei bucureștene 
Rapid. Pentru voleibalistele ieșe
ne meciul a devenit o simplă for
malitate ; au cîștigat în trei se
turi, la scoruri care spun suficient 
cu privire la raportul de forte : 
15—7, 15—11, 15—11.

Ieri, la București, meciurile au 
fost programate în mai multe săli, 
ceea ce — avînd în vedere și 
coincidența orei de desfășurare — 
a redus substanțial numărul spec
tatorilor. Ceva mai numeroasă 
parcă a fost asistența în sala Giu-

lești, unde echipa antrenată de 
maestrul emerit Aurel Drăgan a 
întîlnit formația universității clu
jene. Rapidiștii, favoriți desigur (și 
nu numai prin prisma rolului de 
gazde), au cîștigat. Victoria lor 
n-a stat nici un moment în cum
pănă — și, așa cum se prezintă e- 
chipa clujeană, nici nu putea 1 Ei 
au învins în numai trei seturi ; 
15—4, 15—10, 15—5.

Alte rezultate : Medicina Bucu
rești — Farul Constanța (fem.) 
3—2 ; I.E.F.S. — Viitorul (mascu
lin) 3—0.

Etapa diviziei masculine și-a a- 
mînat pentru astăzi partida-derbi 
(Steaua — Dinamo), sala Floreas- 
ca, singura în măsură să găzduias
că o asemenea partidă, fiind ocu
pată. în deschidere, de la ora 17, 
un meci feminin : I.E.F.S. — C.P.B.

tovarășului Nicolae Ceaușescu

Sîntem hotărîți să asigurăm 
înfăptuirea programului 

je dezvoltare a agriculturii
Consfătuirile de lucru ale cadrelor dc bază din agricultură și activelor 

județene de partid, care s-au desfășurat zilele acestea, au analizat multila
teral rezultatele obținute în agricultură și îndeosebi în aplicarea măsurilor 
elaborate de partid pentru îmbunătățirea organizării, planificării și conducerii 
agriculturii, precum și sarcinile ce le revin in vederea continuei dezvoltări a 
acestei ramuri a economiei naționale. Cu acest prilej, au fost adresate tele
grame COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMĂN, 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU. in care se exprimă deplina apro
bare a măsurilor elaborate și hotărîrca unanimă de a le îndeplini, de a ob
ține noi realizări în dezvoltarea agriculturii.

Richmond (Virginia):

lise Năstase
l-a învins și pe John Newcombe

După ce i-a eliminat 
pe Pasarell și Gime- 
no, jucătorul român 
Ilie Năstase a reușit o 
veritabilă performanță 
în turneul de tenis 
■(pe teren acoperit) de 
la Richmond (Virgi
nia), învingindu-1. in

semifinală cu 6—2, 4—6, 
7—6 pe vestitul cam
pion australian John 
Newcombe, cotat cel 
mai bun jucător al lu
mii în ultimii doi ani. 
In această partidă, care 
i-a entuziasmat pe 
specialiști și pe spec
tatori, Ilie Năstase și-a

pus în valoare servi
ciul său impecabil și 
jocul la fileu care l-a 
derutat pe asul austra
lian. El se va intilni 
în finală cu Arthur 
Ashe (S.U.A.), care I-a 
întrecut cu 7—6, 6—2 
pe compatriotul său 
Clark Graebner.

„Europenele de patinaj artistic"
Beatrix Schuba, o 

tinără vieneză în vir- 
stă de 20 de ani, a cu
cerit medalia de aur 
în proba individuală 
feminină a campiona
telor europene de pa
tinaj artistic de ia 
Zurich. Invingătoarea 
a totalizat 2 709 punc

te. fiind urmată in cla
sament de Zsuzsa Al- 
massy (Ungaria) — 
2 628 puncte, Rita Tra- 
panese (Italia) — 2 617 
puncte, Sonia Mor
genstern (R. D. Ger
mană) — 2 555 punctă, 
Charlotte Walter (El
veția) — 2 520 punc

te, Patricia Dodd (An
glia) — 2 510 puncte. 
Românca Beatrice
HUștiu, pe care cores
pondentul agenției
France Presse o con
sideră în progres■față 
de ultimele sale evo
luții, a ocupat locul 17 
(din 22 concurente), 
cu 2 166 puncte.

AU UITAT... CULOAREA RINGULUI
Am fost tentați, citeva clipe, să 

începem aceste rinduri cu o glumă, 
cu un fel de haz de necaz. Adică, 
să prezentăm îritîlnirea amicală 
Rapid — Metalul, desfășurată sîm
bătă, ca pe marea seară pugilistică 
— „întâmplarea fericită", pe care’ 
iubitorii nobilei arte, cum se spune, 
din Capitală, o așteaptă de atâta-, 
vreme.

Am renunțat, însă. Din multe mo-, 
tive. Mai întâi pentru că exista pe
ricolul ca diriguitorii boxului bucu- 
reștean, împreună cu forul de spe
cialitate, să ia gluma... in serios și 
să considere că lucrurile sînt in 
regulă. Și, nu sînt.

In afară de aceasta, gala, aceea., 
chiar dacă n-a adus în ring decit 
începători, a însemnat totuși ceva 
față de nimicul ce bîntuie prin toate 
sălile din București. „Floreasca" n-a 
mai văzut un ring de atîta vreme 
incit i-a uitat și culoarea... !

15—20 de boxeri — selecționabilii 
noștri pentru „europene" — s-au 
pregătit împreună, o scurtă pe
rioadă, la Păltiniș. Se spune că au 
făcut o treabă bună. Poate. Nu știm. 
Nu i-am văzut. Pentru că au făcut 
tot o scurta demonstrație la Sibiu. 
Atit. După cite se pare, nu-i vom 
vedea nici de-acum încolo, pînă la 
„naționale".

Și poate că nu este atit de impor

tant, în ce-i privește, să-i vedem 
noi. Dar, toată săptămâna trecută, 
114 antrenori de box din țară 
s-au aflat la București, la un curs 
de reîmprospătare și perfecționare 
a cunoștințelor. O acțiune utilă, de
sigur. Tot atit de util ar fi fost, 
insă, ca, folosind prilejul, conducă
torii tehnici ai selecționabililpȚ să-i 
fi prezentat pe „eleviV.l-.lor întregu
lui conclav al antrenorilor. Un ade
vărat examen de atestare. Mai ales 
pentru eventualii candidați la titula
rizare in „schema" pentru campio
natele europene. Și poate că n-ar fi 
lipsit nici sfaturile bune. 114 ca
pete... Să mai adăugăm că și selec
ționabilii s-au aflat exact in ace
leași zile, In București, la doi pași 
de întrunirea „profesorilor" lor.

Apoi, in afară de selecționabili, 
în Capitală, mai sînt vreo citeva 
zeci de boxeri de categoria întâia, 
care puși pe afișul unei gale, ar 
face o sală plină. Dar n-are cine 
face „afișul". Deși se plătesc atîtea 
salarii tocmai pentru treaba asta.

Discutând toate lucrurile acestea, 
cu un mare amator de box, am 
primit următoarea replică : „Eh, 
cit sinteți de pretențioși ! Ce vreți 
mai mult de la „federația" asta ? 
Nu-i de ajuns că a organizat me
ciul Clay-Bonavena..."

V. PAUNESCU

Activul de partid și de stat, cadrele 
de bază din agricultura județului 
Neamț, se arată în telegrama tri
misă îi-au manifestat deplina lor a- 
deziune fată de. oreocupările condu
cerii partidului, ale dumneavoastră 
mult Iubite tovarășe Ceaușescu. pen
tru modernizarea agriculturii noas
tre socialiste și ridicarea necontenită a 
nivelului de trai al țărănimii ooopera- 
tiste.

Dezbaterile care au avut loc în adu
nările generale ale cooperativelor de 
producție — care s-au încheiat de 
curînd — cît și consfătuirea de as
tăzi, au scos in evidență multiolele 
posibilități de care dispune agricultu
ra județului pentru creșterea produc
ției vegetale și animale, au demons
trat hotărîrea fermă a tuturor lucră
torilor de a le pune în valoare prin 
aplicarea recentelor măsuri adoptate 
de partid.

Lucrătorii din agricultura județului 
nostru au pășit hotărîți să îndepli
nească integral sarcinile de plan ale 
acestui an.

Valorificând mai bine posibilită
țile de care dispunem, asigurînd cîmp 
nelimitat de manifestare hărniciei 
oamenilor muncii de. pe aceste me
leaguri. asigurăm Comitetul Central 
al partidului, pe dumneavoastră mult 
stimate tovarășe secretar general, că 
lucrătorii din agricultura județului 
Neamț nu-și vor precupeți nici un e- 
fort pentru a traduce în viață recen
tele măsuri ale part'dului și statului 
cu privire la agricultură, convinși de 
faptul că pe această cale se vor în
registra noi și însemnate succese în 
construirea societății socialiste multi
lateral dezvoltate în patria noastră.

Activul Comitetului județean de 
partid și cadrele de bază din agricul
tura județului Tulcea — se spune în 
telegramă — dau o înaltă apreciere 
grijii deosebite ne care o poartă con
ducerea partidului pentru dezvolta
rea agriculturii noastre socialiste..

Ne. exprimăm ferma convingere că 
măsurile adoptate de conducerea par
tidului și statului creează condiții fa
vorabile progresului raoid al agri- 

. culturii noastre socialiste, pentru 
creșterea producției vegetale și ani
male. întărirea economică a unităților 
agricole, ridicarea nivelului de t>-ai 
al țărănimii, al întregului popor. Ță
ranii cooperatori, mecanizatorii, toti 
lucrătorii din agricultura județului 
Tulcea, sub conducerea organelor și 
organizațiilor de partid, asigură con
ducerea partidului și statului, pe 
dumneavoastră personal, tovarășe 
Nicolae Ceausescu, că sînt hot.ărîti să 
facă tot ce depinde de ei pentru a 
folosi din plin aceste condiții, pentru 
valorificarea la un nivel superior a 
potențialului uman din unitățile 
noastre agricole, pentru a-și spori 
contribuția la creșterea producției a- 
gricole. la îmbunătățirea aprovizio
nării populației • cu produse agroali-

mentare și la satisfacerea altor ce
rințe ale economiei naționale.

Participant!! la consfătuirea din ju
dețul Olt iși exprimă deplina lor a- 
dezlune la măsurile stabilite de con
ducerea partidului privind organiza
rea, planificarea și conducerea agri
culturii și apreciază că aplicarea lor 
consecventă în viață va asigura dez
voltarea continuă a acestei impor
tante ramuri a economiei naționale.

Bucurîndu-ne de sprijinul perma
nent al partidului și statului nostru 
— se spune în telegramă — folosind 
■indicațiile ce ni le-ați dat cu prilejul 
vizitelor făcute în județ, vă asigurăm, 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că nu vom precupeți nici un efort 
pentru ca sarcinile ce ne revin in 
acest domeniu să fie realizate și de
pășite, să livrăm la fondul statului' 
mai mult grîu, porumb, floarea-soa- 
relui, carne, lapte și alte produse.

încrederea deplină a țăranilor co
operatori in justețea politicii. parti
dului nostru este exprimată în mod 
statornic și cu prilejul adunărilor 
generale ce se desfășoară în prezent 
în cooperativele agricole de producție. 
Ei se angajează să facă totul pentru 
îndeplinirea și depășirea sarcinilor 
de plan în 1971 și sînt hotărîți ca 
pregătirea și desfășurarea lucrărilor 
campaniei agricole din primăvara 
aceasta să constituie un factor im
portant în aplicarea în viață a măsu
rilor de dezvoltare a agriculturii 
noastre socialiste.

în numele cooperatorilor, ai lucră
torilor din întreprinderile agricole <le 
stat și din stațiunile pentru mecani
zarea agriculturii, al specialiștilor, 
participanții la consfătuirea din ju
dețul Dîmbovița și-au exprimat sen
timentele de profundă recunoștință 
și prețuire pentru preocuparea neobo
sită ce o acordă conducerea parti
dului dezvoltării.. și modernizării a- 
griculturii socialiste.

Sub îndrumarea organelor și or
ganizațiilor de . partid țărănimea co
operatistă; Specialiștii, toți lucrăto
rii din agricultura județului nostru, 
au trecut la înfăptuirea in practică 
a măsurilor de perfecționare a or
ganizării, planificării și conducerii 
producției agricole, măsuri care au 
avut un puternic ecou pe tot cuprin
sul județului.

Bucurîndu-ne de sprijinul perma
nent al partidului și statului nostru 
vă asigurăm, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că nu vom precupeți 
nici un efort pentru continua ridi
care a agriculturii, contribuind ast
fel, alături de intregul nostru popor, 
Ia înfăptuirea mărețului program 
elaborat de Congresul 'al X-lea al 
partidului, la edificarea societății so
cialiste multilateral dezvoltate pe 
pămîntul României, cinstind prin 
rezultate remarcabile gloriosul ju
bileu — semicentenarul Partidului 
Comunist Român.

IN ULTIMA ZI A CONCURSULUI 
INTERNATIONAL UNIVERSITAR 
DE SCHI DE LA VAL D’ISERE s-au 
desfășurat probele de coborîre. La 
masculin, victoria a revenit sportivu
lui austriac Hans Tesar cronometrat 
in l’31”20/100, urmat de francezul 
Georges Hottegindre — l'31"36/100 și 
italianul Lorenzo Barbacovi — 1'32" 
21/100. Proba feminină s-a încheiat 
cu victoria schioarei austriece B. E- 
delsbrunner. care a realizat timpul 
de l’45”13/100.

CONCURSUL INTERNAȚIONAL 
DE CĂLĂRIE DIN BERLINUL OC
CIDENTAL a programat o nouă pro
bă de obstacole în care victoria a (re
venit campionului vest-german Hart
wig Steenken, pe calul „Fairness” 
învingătorul a parcurs traseul în lun
gime de 250 rn în timpul de 27’’5/10, 
fiind urmat de Hendrick Snoek (R.F. 
a Germaniei) pe „Faustus”- — 31”3/10 
și Janet Smith (Anglia) pe „Quina- 
rio” — 34”.

tățemlor, luînd în conside
rație nu numai informațiile 
furnizate de ei, ci și opi
niile și presupunerile lor.

Una cite una, variantele 
ipotezelor au trebuit elimi
nate. fiind menținute in 
continuare numai două : 
cea referitoare la sustrage
rea banilor de către casier 
și cea referitoare la furtul 
banilor de către o altă per
soană (poate în complicita
te cu casierul), în noaptea 
de 8/9 septembrie. Menți
nerea casierului în cercul 
de bănuiți a fost determi
nată și de o informație din 
care rezulta că e un păti
maș al jocului de cărți pe 
bani. Apăruseră, totodată, 
citeva elemente noi. De la 
laboratorul de criminalisti
că din București sosise re
zultatul analizării broaștei 
de la casa de fier, cu preci
zarea că : „pe capacul ca
setei apar două urme de 
striațiuni paralele care n-au 
putut fi create de cheia tri
misă spre cercetare”. Indi
ciul era prețios, dar nu o- 
ferea totuși certitudini, 
casa de fier fiind foarte 
veche.1 iar striațiunile. abia 
perceptibile, putînd fi de 
asemenea vechi. Un alt e- 
lement inedit l-a constituit 
apariția unui Oarecare Flo
rin Preda, fost casier al co
operativei. a cărui prezență 
fusese semnalată în apro
pierea locului fantei în a- 
junul datei probabile a fur
tului.

...8 septembrie. Trecuse 
de orele nouă seara cind, 
in curtea cooperativei din 
Topoîoveni. a intrat Florin 
Preda.

— Am venit — i-a spus 
el paznicului de serviciu — 
sâ,-i șoun tatii că astă seară 
nu mă duc acasă (tatăl lui 
F. P j era de asemenea paz
nic) Dorm la un prieten in 
Ștefănești, că dimineață 
mergem să ne angajăm la 
uzina de autoturisme...

— Trebuie să pice dintr-o 
clipă în alta - i-a răspuns 
paznicul. Dar dacă te gră
bești il anunț eu...

— Nu mă grăbesc, aștept 
— a mai spus F.P. îndrep-

tîndu-se către secția artiza
nat a cooperativei, unde se 
lucra și în schimb de noap
te. Acolo s-a întîlnit cu un 
muncitor căruia i-a cerut 
bani cu împrumut.

— Aș avea nevoie de vreo 
sută-două, că sînt într-o 
pană teribilă. Dar dac-aș 
putea vinde inelul ăsta... a 
mai zis F.P., arătîndu-i un 
inel. îl dau ieftin... Ce zici, 
n-o fi cineva amator ?

Amatori erau, dar n-a
veau la ei bani gheață. F.P. 
n-a mai vîndut inelul și, 
după ce s-a întîlnit cu ta-

cooperativă? Cercetările ul
terioare au scos la iveală 
un nou fapt semnificativ : 
în luna iulie F.P. fusese la 
București (sub pretext că 
dă examen de admitere la 
o facultate), însoțit de o 
„prietenă”, timp în care 
(după mărturisirile femeii) 
a cheltuit circa 5 000 de lei. 
Prin urmare F.P. dispunea 
de o altă sursă de bani !

în acest stadiu, s-a pri
mit aprobarea pentru o 
percheziție domiciliară la 
F.P., soldată însă fără 
vreun rezultat deosebit.

mai împrumutat în seara de 
8 septembrie la secția arti
zanat ? (

— Mi se părea că n-or 
să-mi ajungă banii pe ca- 
re-i aveam... Voiam, să pe
trec și m-am gîndit să mă 
asigur.

Cercetările și confruntări
le ulterioare au confirmat 
întocmai declarațiile lui 
F.P In consecință. împotri
va celor trei au fost emise 
mandate de arestare pentru 
infracțiunea de trafic de 
influență. Era un succes 
neprevăzut, dar întorsătura

S-au continuat cercetările 
în legătură cu F.P. : s-a 
stabilit exact partea lui din 
traficul de influență, dar 
era cert insa că banii în
sușiți atunci fuseseră chel
tuiți cu mult înaintea fur
tului de la cooperativă 
(fiind fără ocupație, tînărul 
nu avea o sursă permanen
tă de venit).

Edificat asupra împreju
rărilor în care a fost săvîr- 
șită infracțiunea, căpitanul 
Lazăr a decis să se joace 
„ultimul act”. Un ultim in
terogatoriu.

In numele legii 
și în spiritul eil

tăi său, sosit între timp, a 
plecat. Nu însă în comuna 
Ștelănești, ci direct la Pi
tești, unde era așteptat de 
o femeie tinără.

— Vrei să ne distrăm in 
seara asta. Ana ? Haide, 
sint in bani și vreau să 
petrec ! i-a spus el vesel. 

Un taxi i-a dus la barul 
„Union”. De unde, la miezul 
nopții s-au mutat la restau
rantul „Argeș”..

Toate acestea căpitanul 
Lazăr le-a aflat prin iden
tificarea și audierea unui 
mare număr de persoane 
(ospătari, barmani, șo
feri de taxiuri) precum 
și a femeii care răs
pundea la numele de Ana 
(secretară de platou la un 
film ce se turna în Pitești). 
F.P. cheltuise în seara res
pectivă. peste 700 de lei. De 
unde avea acești bani ? S-a 
întrebat ofițerul de miliție. 
Și. de vreme ce-i avea, de 
ce s-a mai împrumutat la

Interogarea directă a lui 
F.P (mai fusese audiat) a 
schimbat brusc cursul cer
cetărilor.

— îți mai menții decla
rația dată anterior, Florin 
Preda ? l-a Întrebat căpita
nul Lazăr.

— Nu, a răspuns el cu 
lacrimi in ochi, nu mi-o 
mai mențin. Vă rog să mă 
iertați, dar v-am mințit... 
Credeam că n-o să se afle, 
dar îmi dau seama că nu 
pot ascunde nimic... Acuma 
vreau să spun adevărul... 
Sint un escroc.

— Pe cine ai escrocat ?
— împreună cu Cornel 

Cristu și Gheorghe Cioba- 
nu le-am promis unor ce
tățeni din Topoîoveni și din 
alte comune că le aranjăm 
reușita copiilor la exame
nele de admitere, pentru 
care am primit între o mie 
și trei mii de lei...

— Așa ? Atunci, dacă dis- 
puneai de bani, de ce te-ai

pe care o luaseră lucrurile 
au adus intr-un punct mort 
cercetările privind furtul 
de la cooperativă.

Ce era de făcut ? în ca
drul echipei existau păreri 
că devenise inoportună 
menținerea lui F.P în cer
cul de bănuiți și se propu
nea adîncirea cercetărilor 
în legătură cu casierul. La
zăr l-a menținut totuși și 
pe F.P. printre cei bănuiți.

— Au rămas, le-a argu
mentat el colaboratorilor 
săi, cel puțin trei aspecte 
neelucidate. Primul : de ce 
a mai împrumutat bani în 
seara de 8 septembrie ? Ex
plicația lui mi se pare nai
vă. Al doilea : de ce l-a 
mai anunțat pe tatăl său că 
nu doarme acasă, cind știm 
că lipsise de atîtea ori fără 
știrea părinților ? Al trei
lea : ce garanții avem că 
banii cheltuiți în seara de 
8 septembrie provin din 
trafic de influență 7

— Spune, cum ai deschis 
casa de fier ?

— Care... casă de fier !? 
s-a prefăcut F.P. mirat.

— Știi bine care. Cea din 
care ai furat o sută de mii. 
I-ai ascuns, crezînd că n-o 
sâ-i găsim...

— Cum, i-ați găsit ? a 
murmurat F.P. ingălbenir.- 
du-se.

— Cine ți-a făcut cheia ?
— Eu... singur am făcut-o. 

După mulaj...
— Și mulajul ?
— L-am luat o dată cind 

m-au chemat să justific 
niște acte Am muiat niște 
piine în gură și.. N-a fost 
greu . Cheia era pe masă...

Așadar, în seara de 8 sep
tembrie F.P. s-a dus la o- 
rele 8 la cooperativă, a des
cuiat casa de fier, a luat 
banii și i-a ascuns intr-un 
loc anume, către stradă, 
după care a plecat în oraș.

— ...Iar cind ai revenit, 
ca să-ți creezi un alibi, ai

zis că-i cauți pe taică-tău. 
La fel toată povestea cu 
împrumutatul și vânzarea 
inelului.

— Văd că știți tot...
— ...Iar cind ai plecat, ai 

luat pachetul cu bani, te-ai 
dus acasă și l-ai ascuns... 
Hai spune unde l-ai as
cuns !

Ascuns cu dibăcie, în ft- 
naritl casei părintești, a fost 
găsit un pachet conținind 
suma de 99 000 lei (lipseau 
1 000 de lei cheltuiți in sea
ra dc 8 septembrie) care 
au fost predați cooperati
vei.

— Cind ne-ai spus că sint 
„cel puțin” trei motive pen
tru care F. P. nu poate fi 
scos din cercul de bănuiți ai 
avut în vedere și altele ? a 
fost întrebat căpitanul La
zăr de colegii săi.

— Mai erau, intr-adevăr, 
și aite motive. De exem
plu, mi-a trezit bănuieli 
acea bruscă și' nefirească 
izbucnire de sinceritate, 
cind și-a trădat complicii 
la o infracțiune despre care 
noi nu aveam nici un indi
ciu... Mi-am zis că poate fi 
o manevră;, cu scopul de a 
ieși din culpă în cea de a 
doua infracțiune, manevră 
de pe urma căreia spera să 
rămînă cu cei 100 000 de lei. 
Să recunoaștem, planul a 
fost destul de dibaci. N-a 
întrevăzut însă și posibili
tatea de a eșua, așa cum se 
întîmplă cu toți infractorii...

Eia în ziua, de 16 sep
tembrie, la numai șapte zile 
de ia semnalarea furtului, 
cind, acționind în numele 
legii dar mai cu seamă în 
spiritul ei, căpitanul a putut 
înscrie pe dosarul cauzei 
obișnuita mențiune de so
luționare. spre a fi înainta
tă organelor do justiție, 
încă o dată adevărul a 
triumfai, iar vinovatul — 
și numai vinovatul — a fost 
scos la iveală, urmînd să-și 
primească pedeapsa potri
vit faptelor sale. Ps căpita
nul Lazăr și pe colegii săi 
îi așteptau alte dosare 
cate își așteptau rezolva
rea...

t



în diferite țări ale lumii

Continuă protestele împotriva 

escaladării agresiunii 
S. U. A. în Indochina

• O DECLARAȚIE A M.A.E. AL R. D. VIETNAM • SENATORUL 
E. KENNEDY DEZVĂLUIE PROCESUL DE SUBVENȚIONARE 
A OPERAȚIUNILOR MILITARE ÎMPOTRIVA LAOSULUI • CE 

ARATĂ UN ULTIM SONDAJ GALLUP

HANOI 7 (Agerpres). — Un purtă
tor de cuvînt al Ministerului Aface
rilor Externe al R.D. Vietnam a dat 
publicității, la 6 februarie, o declara
ție în care protestează împotriva u- 
nor noi acțiuni agresive ale S.U.A. 
împotriva R.D. Vietnam.

în declarație se arată că, Ia 4 fe
bruarie 1971, aviația americană a a- 
tacaț cu rachete o regiune din pro
vincia Quang Binh. în aceeași zi, a- 
vioanele S.U.A., inclusiv aparate 
„B-52", au bombardat localitatea 
Huong Lap, iar artileria americană 
amplasată în sudul zonei demilitari
zate a deschis focul asupra localității 
Vinh Son. Cele două localități, preci
zează agenția V.N.A., se află în zona 
demilitarizată, la nord de paralela 17.

Forțele armate și poporul R.D. 
Vietnam sînt hotărîte să dea riposta 
meritată oricărei violări a suverani
tății și securității R.D. Vietnam și tu
turor actelor de război împotriva ță
rii <x>mise de forțele S.U.A., subli
niază în încheiere declarația.

HELSINKI 7 (Agerpres). — Noua 
încordare a situației survenită în In
dochina comportă o primejdie sporită 
pentru popoarele acestei regiuni și 
pentru întreaga lume — se spune în
tr-o declarație a Consiliului Mondial 
al Păcii. Declarația atrage atenția în 
special asupra intensificării raidurilor 
aviației americane împotriva orașelor 
și satelor din Laos și Cambodgia și 
cheamă toate forțele iubitoare de 
pace să sprijine popoarele Indochinei 
în lupta lor pentru libertate, indepen
dență și pace,

WASHINGTON 7 (Agerpres). Po
trivit datelor unui sondaj de opinie, 
efectuat de Institutul Gallup, 73 la 
sută dintre americanii chestionați 
s-au pronunțat pentru retragerea 
trupelor S.U.A. din Vietnamul do 
sud pînă Ia finele anului în curs. 
Dintre aceștia, 59 la sută socotesc 
intervenția S.U.A. în Vietnam drept 
„o gravă eroare".

„Poporul american cere imediata 
încetare a războiului din Indochina", 
a afirmat Jerry Gordon, unul dintre 
conducătorii mișcării antirăzboinice 
din S.U.A., la o conferință de presă. 
El a anunțat că printre formele de 
protest împotriva războiului, prevă
zute să se desfășoare în acest an, se 
află și organizarea la Washington, 
Ia 24 aprilie a unui „marș al păcii".

k
Senatorul democrat Edward Ken

nedy a declarat că aproximativ 
jumătate din fondurile alocate de 
Statele Unite pentru ajutorarea re- 
fugiaților din Laos sînt folosite, 
sub îndrumarea directă a C.I.A., pen
tru sprijinirea activităților militare

îndreptate împotriva Frontului Pa
triotic. El a apreciat că, numai în 
ultimii patru ani, aproape 27,5 mili
oane de dolari în alimente, medica
mente și alte bunuri destinate re- 
fugiaților laoțieni au fost folosite 
pentru întreținerea formațiunilor 
paramilitare care luptă împotriva 
unităților Pathet Lao.

★
Comisia senatorială pentru relații 

externe este supusă „unui bombar
dament de cereri" pentru a între
prinde investigații în legătură cu in
teresele manifestate de o serie de 
companii petroliere americane în 
Vietnamul de sud și sprijinul mili
tar acordat regimului saigonez, in
formează agenția Associated Press. 
Ca urmare a acestei avalanșe de 
petiții, relevă agenția, comisia res
pectivă a solicitat Departamentului 
de Stat un răspuns fără echivoc, pe 
care nu l-a primit încă. Intr-una din 
petiții, adresată de grupul de paci
fiști din California se spune. între 
altele : „Oare, soldații noștri nu sînt 
trimiși în această regiune pentru 
a apăra interesele companiilor pe
troliere 1“

BRUXELLES 7 (Agerpres). Comi
tetul belgian pentru apărarea păcii 
a adresat ministrului de externe al 
Belgiei, Pierre Harmel, cererea de 
a condamna, în numele țării șale, 
agresiunea americano-saigoneză în 
Laos. Cereri asemănătoare au fost 
formulate și de alte organizații po
litice și obștești din Belgia, ’ serios 
îngrijorate de noua escaladare a 
războiului din Indochina.

WASHINGTON 7 (Agerpres). — 
Purtătorul de cuvînt al Casei Albe, 
Ronald Ziegler, a declarat ziariștilor 
că președintele Nixon nu va face nici 
o declarație cu privire la operațiu
nile din Indochina. El a subliniat că 
știri ample au fost transmise la 4 fe
bruarie din Vietnamul de sud de că
tre „ziariști acreditați, cu simțul răs
punderii" și că „președintele nu are 
intenția să dubleze aceste informa
ții". Ziegler a repetat că nici un fel 
de trupe terestre combatanta sau 
consilieri americani nu vor trece 
frontierele Laosuluj sau Cambodgiei, 
dar a subliniat că „se va face uz de 
întreaga putere aeriană a S.U.A. cînd 
va fi necesară sprijinirea eforturilor" 
trupelor saigoneze.

Purtătorul de cuvînt al Casei Albe 
nu a putut da nici o explicație satis
făcătoare pentru severul consemn al 
tăcerii în jurul acestor operațiuni, 
mărginindu-se să afirme că „embar
goul" asupra informațiilor este de re
sortul exclusiv al generalului A- 
brams, comandantul suprem al trupe
lor americane din Vietnamul de sud.

La Belfast, capitala Irlandei de Nord, s-au produs noi incidente între grupuri 
de tineri catolici și soldați britanici. Potrivit declarațiilor neconfirmate ale 
unor martori oculari, ele s-au soldat cu doi morti și cu numeroase arestări, 
în fața agravării situației, trupele britanice au primit din nou dreptul să im
pună orice fel de restricții în cc privește circulația persoanelor și transportul 
în Belfast. Pe străzile orașului, așa cum se vede și în fotografia de mai sus, 

patrulează continuu detașamente militare
(Telefoto : A.P.-Agerpres)

La încheierea vizitei în 
R. P. Mongolă a misiunii de 
bunăvoință a R.A.U., condusă 
de Labib Shukeir, președintele Adu
nării Naționale, a fost dat publici
tății un comunicat comun în care se 
arată că reglementarea pașnică a 
conflictului din Orientul Apropiat 
necesită eliberarea tuturor teritorii
lor arabe ocupate. R. P. Mongolă și 
Republica Arabă Unită condamnă 
noile acțiuni agresive ale S.U.A. in 
Vietnam. Cambodgia și Laos, cer în
cetarea imediată a intervenției ar
mate și retragerea necondiționată a 
trupelor S.U.A. din Indochina, se 
subliniază în comunicat.

Primul Congres al Pali
dului Socialist Unitar din 
Italia Și-a început lucră

„Pierderi de viteză" 
m economia japoneză

Creșterea inflației 
în Australia

. MELBOURNE 7 (Agerpres). — Po
trivit statisticilor economice publica
te de curînd în Australia, prețurile 
la bunurile da consum și inflația au 
crescut îngrijorător în 1970. „Nu mai 
este nici o îndoială că inflația ne-a 
scăpat de sub control", constată coti
dianul australian „The Age“. Potrivit 
ziarului, ministerelor le-a fost adre
sat un document confidențial prin 
care Departamentul finanțelor reco
mandă luarea neintîrziată de măsuri 
pentru combaterea inflației, aflată în 
creștere. Ministrul de finanțe a re
comandat sporirea impozitelor și a 
taxei de scont, precum și restricții 
la acordarea creditelor.

în cercurile guvernamentale aus
traliene se apreciază că actuala si
tuație economică a devenit „insupor
tabilă" din punct de vedere politic. 
Astfel, primul ministru al statului 
Wales, Asken, a propus convocarea 
unei conferințe la care să participe 
toate guvernele statelor Australiei, 
reprezentanți ai cercurilor de afaceri 
și ai sindicatelor, pentru a elabora în 
comun un program de combatere a 
inflației.

rile la Roma. Mauro Ferri a prezen
tat un raport în care a analizat ro
lul și locul P.S.U. în societatea ita
liană, sarcinile imediate și de pers
pectivă ale partidului. La propune
rea făcută în raportul lui Ferri, Par
tidul Socialist Unitar a revenit la 
vechea sa denumire „Partidul Socia
list Democratic Italian".

La Phenian a avut loc o 
adunare festivă consacrată 
celei de-a 25-a aniversări a Uniunii 
Tineretului Muncitoresc Socialist din 
Coreea. La adunare au luat parte 
Kim Ir Sen, secretar general al C.C. 
al Partidului Muncii din Coreea, pre
ședintele Cabinetului de Miniștri al 
R.P.D. Coreene, și alți conducători 
de partid și de stat. Kim Si Hak, 
președintele C.C. al U.T.M.S.C., a pre
zentat un raport.

Fam Van Dong, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. D. Viet
nam, a primit delegația comercială 
guvernamentală a R. P. Mongole, 
condusă de O. Dorj, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior. După 
cum informează agenția V.N.A., în 
timpul tratativelor purtate la Hanoi 
de această delegație a fost semnat 
un acord privind schimburile de 
mărfuri și plățile pe anul 1971 între 
cele două țări.

ZoHon Komocsin, membru 
al Biroului Politic, secretar al C.C. al 
Partidului Muncitoresc Socialist Un
gar, a făcut, între 3 și 6 februarie 
a.c., o vizită de prietenie în Iugosla
via. El a fost primit de losip Broz 
Tito, președintele U.C.I., și a purtat 
convorbiri cu Krste Țrvenkovski și 
Stane Dolanț, membri ai Biroului 
Executiv al Prezidiului U.C.I., asupra 
unor probleme actuale ale situației 
internaționale, precum și ale relații
lor dintre cele două partide.

Japonia va lansa un nou 
satelit artificial al Pămîn- 
tuluî ziua cle 12 februarie, s-a 
anunțat la Tokio. Primul satelit ja
ponez a fost plasat pe orbită la 11 
februarie 1970. O nouă tentativă de 
lansare efectuată de specialiștii ni
poni la 25 septembrie, anul trecut, a 
eșuat.

Consulul Braziliei la 
Montevideo, Dias Gomide- răPit;

După încheierea cu succes a mi
siunii sale selenare, nava „Apollo-14" 
a părăsit duminică orbita circumlu- 
nară, îndreptîndu-se spre Terra. Acest 
moment așteptat cu emoție și nerăb
dare de Shepard, Mitchell și Roosa a 
fost piecedat de un șir de operațiuni 
care au constituit tot atitea puncte 
esențiale în programul noii zile de 
lucru a echipajului. Primul moment 
important l-a reprezentat, fără în
doială, despărțirea de modulul lunar 
„Aiitares", cel care i-a dus în zona 
craterului Fra Mauro și le~a permis 
apoi să părăsească solul lunar pen
tru a porni spre Pămint. La ora 0,49 
(ora Bucureștiului), printr-o coman
dă transmisă de la bordul cabinei de 
comandă „Kitty Hawk", a fost pus 
în funcțiune motorul modulului „An
tares", care a fost îndreptat spre su
prafața Lunii. Centrul spațial de con
trol de la Houston a apreciat că se
pararea modulului lunar, care și-a

de membrii unei organizații clandes
tine din Uruguay la 31 iulie 1970, va 
fi eliberat la sfîrșitul săptămînii vii
toare. O declarație în acest sens a 
fost făcută de fratele consulului, 
care a afirmat, de asemenea, că pre
tențiile bănești ale răpitorilor au fost 
satisfăcute.

La Varșovia a fost para
fat un protocol Privind schim
burile de mărfuri dintre Polonia și 
R.F. a Germaniei pe anul în curs. 
Prevederile sale, relatează agenția 
P.A.P., creează premise pentru lăr
girea, în continuare, a schimburilor 
de mărfuri dintre cele două țări, în
deosebi în ceea ce privește exportu
rile poloneze de mărfuri industriale. 
Părțile au analizat, totodată, proble
ma creării unei secții R.F.G. in ca
drul Camerei de Comerț a R. P. Po
lone și a unui organ analog în R.F. 
a Germaniei.

Guvernul chilian a anun~ 
țat sîmbătă hotărîrea de a expropria 
în medie, pe săptămînă, patru mari 
proprietăți agricole în provinciile 
Curico și Taica. Această măsură, a- 
doptată Ia propunerea unei comisii 
de experți, va fi extinsă ulterior la 
alte provincii.

Un purtător de cuvînt al 
Ministerului olandez al E- 
conomiei a anuntat că „Autori
tatea Canalului de Suez" din R.A.U. 
a comandat șantierelor navale olan
deze o dragă absorbantă, care ur
mează să fie folosită la curățirea ca
nalului în momentul redeschiderii și 
lărgirii acestuia. Proiectul prevede 
ca această dragă, care va avea o lun
gime de 100 metri și o greutate de 
3 400 tone, să fie livrată beneficiaru
lui in 22 de luni.

încheiat astfel definitiv misiunea, a 
fost „frumoasă și curată". Stewart 
Roosa a urat modulului „drum bun" 
în ultima sa călătorie spre Lună.

Conform programului stabilit, la 
ora 2,45 (ora Bucureștiului), modulul 
lunar s-a ciocnit de suprafața Lunii. 
„Antares" a căzut la 48 km de 
locul în care a aselenizat „Apollc- 
14". Șocul a fost înregistrat de seis- 
mometrele instalate de Shepard și 
Mitchell, precum și de acelea ampla
sate in zona Mării Furtunilor de e- 
chipajul expediției „Apollo-12". El a 
fost studiat de oamenii de știință, 
care speră să obțină în acest mod 
date suplimentare cu privire la struc
tura satelitului natural al Pămin- 
tului.

La circa trei ore după despărțirea 
de modulul lunar, membrii echipa
jului „Apollo-14" au trecut la înfăp
tuirea celui de-al doilea punct din 
programul zilei de duminică — scoa
terea navei de pe orbita lunară ș'i 
plasarea pe traiectoria de revenire 
spre Pămint.

Reușita acestei manevre nu a pu
tut fi insă cunoscută la centrul spa
țial de la Houston decît cu 10 minu
te mai tirziu, deoarece în acest in
terval modulul de serviciu evolua 
deasupra părții invizibile a Lunii, 
toate comunicațiile cu Terra fiind în
trerupte. La reluarea legăturii cu 
Houstonul, comandantul echipajului, 
Allan Shepard, a comunicat : „Func
ționare normală ! Ne aflăm în drum 
spre casă 1“ Începea deci o nouă eta
pă a expediției „Apollo-14“, expediție 
care, încă înainte de a se fi încheiat, 
este considerată ca un nou succes in 
acțiunea de explorare a Lunii. „Aș 
spune că rezultatele geologice sint 
excelente", a declarat ieri dr. Robin 
Brett, șeful laboratorului de geochi- 
mie al Centrului spațial de la. Hous
ton. „Ei au parcurs cu bine traseul și 
au văzut un teren și o materie geo
logică variate", a adăugat omul de 
știință american.

Zborul spre Terra al navei spațiale 
„Apollo-14" se desfășoară normal. 
Duminică, la ora 10,13 GMT, nava 
parcursese 42 700 km, cu o viteză de 
3 900 km pe oră.

„în urmă cu 500 de ani, Portu
galia descoperea lumea. Acum 
a venit timpul ca lumea să des
copere Portugalia !“. Aceste cu
vinte, care constituie motto-ul 
filmului documentar „Portugalia 
— visul unui imperiu", prezen
tat recent la televiziunea londo
neză, sînt semnificative pentru 
intențiile care l-au călăuzit pe 
autorul peliculei, Anthony Tho
mas, directorul televiziunii din 
Yorkshire.

„Permiteți-mi să mă prezint s 
eu sînt Portugalia, țara confor
tului 1 Vă mulțumesc că ați ve
nit de departe să mă vedeți !“ 
Cuvintele unei frumoase tinere- 
ghid îl invită pe spectator să 
urmeze itinerarul cunoscut al 
Portugaliei turistice. Aparatul 
de filmat surprinde secvențe de 
o rară frumusețe din peisajul 
iberic. Iată-i și pe cei pentru 
care Portugalia este o „țară 
confortului". Spectatorii fac ci & 
noștință cu un mare latifundia^?' 
stăpînul absolut al unei întregi 
așezări omenești : 40 000 acri de 
pămint, pe care lucrează 400 de 
țărani. Prima parte a filmului 
este intitulată sugestiv „ÎN 
AFARA ÎNCHISORII", pentru

- Cu aparatul de 
filmat prin locuri 

inaccesibile 
turiștilor —

La Copenhaga a fost CTeat 
Comitetul pentru colaborarea științi
fică dintre Danemarca și Cuba. Con
stituit la inițiativa unui grup de sa- 
vanți și cadre didactice din învăță- 
mîntul superior danez, comitetul își 
propune să contribuie la dezvoltarea 
schimbului de. informații științifice 
dintre cele două țări.

Comitetul special al 
F.O. pentru reforma aara- 
ygj va începe luni, la Roma, cea de-a 
doua sesiune a sa.

Economia
R. P. Ungare 

în 1970
BUDAPESTA 7 (Agerpres). în co

municatul Direcției de statistică a 
R.P. Ungare, dat publicității la Bu
dapesta, se relevă că, în ciuda inun
dațiilor din anul 1970, venitul na
țional al țării a crescut cu 5 la sută 
și a fost apropiat de nivelul prevăzut 
de plan. Producția agricolă, se 
relevă in comunicat, a fost cu 5 la 
sută mai mică decît în anul prece
dent. în anul 1970, industria ungară 
a avut o producție care a depășit cu 
7 la sută nivelul anului 1969.

Creșterea numărului salariaților 
în industria socialistă s-a redus în 
anul 1970, in comparație -cu anii pre- 
cedenți. Din totalul sporului de pro
ducție realizat în industrie, 90 la sută 
a fost obținut pe baza creșterii pro
ductivității muncii.

Balanța comerțului exterior a fost 
în ultimii trei ani într-o situație 
aproape echilibrată. Volumul total 
al importului a crescut cu 30 la sută.

Populația Ungariei a fost la sfîr
șitul anului de 10 347 000 persoane.

Tabloul economiei japoneze în a- 
cest an se prefigurează în tonali
tăți mai puțin luminoase — notează 
numeroși experți și economiști ni
poni. Această apreciere este susți
nută de o serie de elemente noi 
intervenite în evoluția economică a 
țării. Astfel, producția oțelului s-a 
redus cu zece la sută față de nivelul 
preconizat, iar cea de televizoare 
în culori cu circa 40 la sută ; in
dustria automobilelor și cea a tex
tilelor evoluează, de asemenea, po
trivit unei curbe descendente. Sin
gurele sectoare care se mai men
țin „în formă“ sînt construcțiile de 
nave, rafinăriile de petrol și con-- 
strucția de locuințe, dar și aici o 
încetinire generală a ritmului a 
fost semnalată încă din luna sep
tembrie a anului trecut.

Un raport oficial al guvernului, 
elaborat de Agenția pentru plani
ficarea economică, arată că, in 
noul an fiscal (1 aprilie 1971—31 
martie 1972), economia Japoniei va 
crește doar cu 10,1 la sută, față de 
ritmurile de 12—14 la sută înregis
trate în ultimii ani. Previziunile 
marilor bănci nipone — grevate in
tr-o oarecare măsură și de conside- 
rațiuni politice, avînd în vedere a- 
legerile pentru organele locale din 
aprilie și alegerile parțiale pentru 
Camera consilierilor din iunie (de 
care guvernul a ținut seama, se 
pare, cînd a publicat raportul ofi
cial asupra economiei pe anul fis
cal viitor) — nu sînt nici ele prea 
favorabile. T. Sasaki, guvernatorul 
Băncii Japoniei, consideră că eco
nomia niponă trece printr-o peri
oadă de tranziție de la „o eră a 
ritmului înalt", caracteristică ulti
milor zece ani. la „perioada unui 
ritm mai scăzut".

Potrivit analizelor economistului 
Tadao Takemura. economia nu va 
suferi schimbări foarte mari în ur
mătorii doi ani, dar, începînd din 
1972, ea „va intra într-o recesiune 
majoră, ca o reacție Ia dezvoltarea 
galonantă înregistrată între 1966 și 
1970“'. Un asemenea proces, consideră 
experții japonezi, este de natură sa 
afecteze grav unele sectoare ale e- 
conomiei și în primul rînd firmele

mici și mijlocii ale acestor sectoare.
In timp ce interesul imediat al 

cercurilor de afaceri este cum să gă
sească noi modalități de relansare a 
producției, responsabilii cu politica 
economică sînt îngrijorați de spec
trul așa-numitei „STAGINFLAȚII"
— procesul de încetinire a activității 
economice grefat pe un fond infla
ționist, caro se observă deja în 
S.U.A. și în unele țări vest-euro- 
pene. Statisticile arată că prețurile 
la mărfurile de consum vor depăși 
în anul fiscal curent toate recordu
rile.

în aceste condiții, inflația a de
venit o problemă presantă. Pentru 
rezolvarea ei au fost emise nume
roase propuneri. Economistul Ka- 
zushi Okawa, profesor la Universi
tatea Hitotsubashi, preconizează, 
de pildă, alocarea unui procent de 
1 la sută din produsul național 
brut pentru modernizare și redu
cerea prețurilor în ramurile indus
triale dominate de întreprinderi 
mici și mijlocii, precum și în agri
cultură, unde spirala preturilor este 
mai accentuată. Teoria lui Okawa 
nu ține însă seama, așa cum scrie 
„Asahi Evening News", că, după Ce 
vor fi modernizate. întreprinderile 
mici și mijlocii, precum și agricul
tura. și se va reduce. în paralel, 
ritmul investițiilor. problema nu 
va fi; totuși rezolvată. întrucît abia 
după toate acestea s-ar ajunge la 
stadiul în care se află acum S.U.A. 
și alte țări occidentale unde, de 
asemenea, preturile continuă să 
crească.

Așadar, economia japoneză este 
confruntată actualmente de pro
bleme de structură mult mai seri
oase decît acelea ridicate de fluc
tuațiile ciclului economic capitalist. 
Ea are de înfruntat probleme noi
— diferite de ceea ce a trebuit să 
rezolve pînă acum — pentru a 
impulsiona producția și a asigura 
condiții de piață corespunzătoare, 
atît interne cit și externe. Rămîne 
de văzut în ce măsură vor reuși 
„strategii" economiei japoneze să 
ducă la bun sfirșit această bătălie.

FI. ȚUIU

ORAȘ PLUTITOR

in-

LENT

cel mai exact in- 
măsurarea timpu- 
100 000 de ani el 

o secundă. Această

a început cam- 
eradicare a va- 

precizează că, 
numărul țărilor

CEL MAI EXACT CEAS 
DIN LUME

Ceasul atomic din fotografie este 
considerat drept 
strument pentru 
lui de pe glob. La 
ar devia doar cu 
precizie se datorește faptului că os
cilațiile atomului de cesiu servesc 
drept unitate de măsurare a tim
pului.

Datorită acestui aparat și înaltei 
sale exactități, secunda a putut fi 
determinată într-un mod nou. și a- 
nume ca fiind spațiul de timp ne
cesar pentru a se realiza 9 192 631 770

oscilații de cesiu. Ceasul respectiv 
este produs de întreprinderea de 
ceasuri atomice din cadrul Oficiului 
federal de fizică tehnică de la 
Brunswick (R.F.G.).

Tragedia orașului Tuscania
ÎS MORȚ1 ȘI PESTE 1OO DE RĂNIȚI ÎN URMA UNUI ViO- 

------- CUTREMUR DE PĂMINT

EFECTELE CAMPANIEI 
DE ERADICARE A VARIOLEI

3h I'

UN MARE CANAL VA FI 
CONSTRUIT ÎN CHILE

în Chile urmează să fie construit 
un canal de proporții gigantice. El 
va porni din zonele muntoase din 
centrul țării și va ajunge pînă în 
provinciile Atacama și Coquimbo, a 
anunțat în cadrul unei conferințe 
de presă directorul Direcției eco
nomiei apelor. Canalul va avea o 
lungime de 1 700 kilometri, un debit 
de 100 metri cubi de apă pe secun
dă și va permite aprovizionarea cu 
apă a numeroase provincii chiliene 
bîntuite de secetă.

Un comunicat dat publicității la 
Geneva relevă că numărul cazurilor 
de variolă înregistrate în lume în 
cursul anului 1970 a scăzut la 30 000, 
față de 130 000 în 1937, anul în care, 
sub egida Organizației Mondiale a 
Sănătății (O.M.S.). 
pania mondială de 
riolei. Comunicatul 
în ultimii trei ani,
în care variola este endemică s-a 
redus de la 30 la 14.

în Japonia a fost elaborat pro
iectul unui foarte original oraș. 
Este vorba de un uriaș tetraedru 
plutitor. Autorul proiectului nu este 
arhitect, ci omul de știință 
ventator al faimoasei cupole geo
dezice '(fără grinzi și stîlpi) 
Buckminster Fuller. Potrivit afir
mațiilor sale, orașul se va dezvolta 
ca un cristal celular cu tetraedre 
mici deasupra altora mai mari, for- 
mînd un tot organic. Orașul urmea
ză să fie ancorat în golful Tokio.

Orașul plutitor va beneficia de 
surse de energie nucleară și va 
putea adăposti 1 milion de per
soane

1
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SUPRAFAȚA OLANDEI
SE VA... DUBLA

Olanda, țara cu cea mai mare 
dșnsitate a populației din Europa, a 
întocmit un vast plan de extindere 
a suprafeței sale prin recuperarea 
terenurilor inundate de ape. în fie
care an, aproximativ 700 km.p. de 
terenuri vor fi smulse mării, grație 
construirii de diguri și canale. Pla
nul se întinde pe o perioadă de 50 
de ani și prevede. în final, recupe
rarea a' 35 000 km.p. de terenuri, 
ceea ce echivalează cu suprafața ac
tuală a Olandei.

ROMA 7 (Agerpres). 
— în regiunea Viterbo, 
situată la aproximativ 
100 km nord de Roma, 
a avut loc simbătă sea
ra un cutremur de pă- 
mînt, al cărui epicentru 
a fost localizat în oră
șelul Tuscania. Numă
rul exact al victimelor 
și amploarea pagubelor 
materiale nu pot fi în
că stabilite cu exactita
te, informează agențiile 
de presă. Un bilanț su
mar arată că numărul 
morților se ridică la 16, 
iar cel al răniților de
pășește o sută, în timp

cc două treimi din clă
dirile orășelului sint 
practic distruse.

Agenția France Presse 
arată însă că pierderile 
umane ar putea fi muit 
mai mari, deoarece, la 
ora producerii cutremu
rului, aproape toți cei 
aproximativ 7 500 de lo
cuitori din Tuscania se 
aflau în casele lor.

Activitatea echipelor 
de salvare este îngreu
nată de întreruperea 
curentului electric, de 
deteriorarea drumurilor 
și de faptul că nume-

în
se 

cei
e- 
îl

că

roase clădiri riscă 
orice moment să 
prăbușească peste 
izolați înăuntru. Un 
lement neobișnuit 
constituie faptul
s-au prăbușit mai ales 
plafoanele și pereții in
teriori ai clădirilor, fa
țadele lor rămînînd mai 
mult sau mai puțin in
tacte.

Președintele Italiei. 
Giuseppe Saragat, care 
urmărește cu atenție o- 
perațiunile de salvare, a 
exprimat condoleanțe 
familiilor victimelor.

că, așa cum subliniază comen
tariul, pentru cei mulți, pentru 
muncitori, țărani, slujbași, Por
tugalia este o adevărată închi
soare. „în secolul al XVIII-Iea 
Portugalia era cea mai bogată 
țară din Europa. Acum este cea 
mai săracă. Structura socială 
medievală a rămas neschimbată. 
Imensa majoritate a populației 
portugheze trăiește în sărăcie și 
mizerie". Vocea comentatorului 
se fringe deodată. Operatorul 
pătrunde în interiorul acestei 
imense închisori pe care o con
stituie Portugalia zilelor noas
tre. O primă cunoștință. „Eu 
sînt docher. Lucrez 60 de ore pe 
săptămînă și primesc un salariu 
lunar de 22 lire. 10 lire plătesc 
chirie ; restul pentru apă, elec
tricitate, căldură. Pentru mine 
și nevoile familiei îmi rămin 
5 lire. Dar costul vieții crește 
mereu. Banii se duc în Angola, 
Mozambic. De aceea trăim aș® 
de rău noi, muncitorii".

Țăranii cu fețele supte și să
nătatea zdruncinată de boli și 
foame trudesc din greu, cu mij
loace de muncă rudimentara, 
pentru a asigura confortul unui 
pumn de bogătași și, în același 
timp, pentru a le menține ilu
zia unui imperiu sortit ireme
diabil dispariției. Din visteria 
țării, in fiecare an, jumătate din 
venitul național se consumă 
pentru întreținerea armatei co
lonialiste din Angola, Mozam 
bic, Guineea-Bissau... Portugalia 
deține în prezent cel mai mare 
imperiu colonial. „Lupta pentru 
a menține acest imperiu a fă
cut din Portugalia cea mai să
racă țară din Europa occiden
tală" — spune comentatorul. în 
fața obiectivului de filmat apare 
un tinăr portughez, Antonio 
Mendez care trebuie să plece 
în colonii. Pe chei, unde este 
acostat vaporul, se află mii de 
oameni. Sunetul sirenei este a- 
coperit de plinsete și bocete. 
Părinți, surori, soții și logodnice 
ii string la piept pe cei dragi. 
Ciți se vor mai întoarce ?

„Ca orice vis, visul unui im
periu are și el un sfirșit 1" Cu 
aceste cuvinte, spectatorii sint 
invitați în colonii. Această par
te a filmului a fost intitulată 1 
„PÎINE ȘI CIRC". Referindu-se 
la guvernatorul Guineei-Bissau, 
generalul Antonio Spinola, co
mentatorul declară : „Secretul 
unei conduceri politice este să 
oferi maselor pîine și circ. Gui
neea portugheză este prea să
racă pentru a avea pîine. De 
aceea totul depinde de circ. Ge
neralul Spinola este un formi
dabil maestru Ia acest capitol". 
Și ni-1 prezintă îmbrățișindu-i 
pe niște fruntași de trib negri, 
„împreună să construim un vii
tor mai bun sub faldurile stea
gului portughez" — spune cu ci
nism Spinola. Dar in afară de 
circ, generalul portughez oferă 
populației de culoare și gloanțe, 
nenumărate gloanțe. Sint cunos
cute represiunile de pedepsire 
inițiate de colonialiștii portu
ghezi în Angola. Mozambic și 
Guineea-Bissau

Autorii filmului au avut posi
bilitatea să viziteze și regiunile 
eliberate din Guineea-Bissau. 
Acolo, in păduri, unde partizanii 
au creat școli și spitale, pulsea
ză o intensă activitate. Acolo 
este embrionul viitoarei organi
zări independente a Angoiei, 
Mozambicului și Guineei-Bissau.

Concluzia filmului se impune 
cu putere : visul colonialiș
tilor portughezi prevestește o 
deșteptare brutală.

N. PLOPEANU
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