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DEBUT IN CAMPANIA
ÎNSĂMÎNȚĂRILOR
DE PRIMĂVARA

Semne bune pe ogoarele Teleormanului
Primele semne autentice ale pri

măverii le constituie prezența masivă 
a cooperatorilor și mecanizatorilor 
în cimp. Bineînțeles, acest lucru 
este determinat de evoluția favora
bilă a timpului. Dacă în nord mai 
persistă zăpada în cîteva zone, în sud 
temperatura a crescut, pămintul este 
zvîntat, încît se poate lucra din plin 
la cîmp. Am urmărit modul de des
fășurare a lucrărilor de sezon în ju
dețul Teleorman, județ cli pondere 
in agricultura țării. Despre modul 
cum a debutat actuala campanie ne 
relatează ing. Emilian Mihăilescu, 
directorul general al direcției agri
cole județene : „Niciodată — spunea 
iei — o campanie agricolă nu a fost 
precedată de o atît de amplă activi
tate de organizare a producției și a 
muncii. Noile forme de cointeresare 
materială pe principiul acordului 
global, temeinic dezbătute în cursul 
iernii, au creat un cadru nou care 
permite manifestarea deplină a hăr
niciei țărănimii cooperatiste dornice 
să obțină recolte mari. Au fost pre
gătite și oondițiile materiale pentru 
aplicarea noilor măsuri de organizare 
și retribuire a muncii : tractoarele și 
mașinile agricole sînt reparate, s-au 
asigurat semințele, - iar amplasarea 
culturilor a fost încheiată";

Una dintre, primele acțiuni de am- 
1 ploare întreprinse în județ se refe
ră..; la pămînt. Pentru a preîntîmpi- 
na situații ca cele din anul trecut, ■ 
cînd apa a băltit pe 90 000 ha, mii de 
cooperatori și mecanizatori au execu
tat canale de desecare pe 22 000 ha 
teren. La cooperativele agricole din 
Răzmirești, Siliștea — Purani, Mă
gura și alțele, au participat, cu .mic. .. 
eu mare, aproape toți locuitorii' sa
telor respective.

O dată cu declanșarea semănatului 
„toți cei două sute de cooperatori 
sînt prezenți la muncă, nici unu] 
lipsă". Cu aceste precizări ne întîm- 
pină tehniciană Mâria Petcu, șefa 
fermei legumicole de la cooperativa 
agricolă Bujoreni. Femeile, care al
cătuiesc trei sferturi din brațele de 
muncă din acest sector, plantează în 
cîmp arpagicul, usturoiul, varza tim-

purie, lucrează la repicarea răsadu
rilor. Pe cele 7,5 hectare solarii a în
ceput așezarea foliilor de polietilenă. 
In serele inmulțitor s-au produs 1,2 
milioane fire de răsaduri în ghivece 
nutritive. „Am produs 750 000 fire 
pentru nevoile noastre, am asigurat 
rezerva necesară, iar restul îl vin
dem și altora. Peste tot domnește o 
atmosferă de muncă tenace ; la gră
dină, cîmpul este literalmente îm- 
pînzit de oșmeni. Cooperatoarele 
Maria Utan, Anica Culcea, Dumitra 
Fălan, Carolina Ciobanu își aran
jează în fugă basmalele, cer fotore
porterului să-și facă treaba cum o 
ști mai bine că ele nu-i acordă mai 
mult de un minut pentru poză. Alți 
120 de cooperatori cu casnîale și lo- 
peți sapă canale cu dublu rol : pen
tru irigații și desecare. Sînt deja gata 
2,5 km de canale și, în cîteva zile, 
lucrarea va fi Încheiată. De o pre
țuire deosebită se bucură activitatea 
mecanizatorilor Mihai Pelin, șef de 
secție, Florea Nicolae, Ion Oprea, Ion 
Rotaru, Vasile Beloiu. Pentru a pre
veni pierderea apei prin evaporare, 
ei au grăpat 725 ha. Apoi au început 
semănatul realizînd 90 ha cu mazăre 
furajeră și borceag și sînt pe termi
nate cu semănatul lucernei pe cele 
100 ha irigate.

Efectul stimulator al aplicării noi
lor forme de organizare și de retri
buție a muncii cooperatorilor și me
canizatorilor se materializează prin- 
tr-o serie de inițiative bune : la 
Cernetul, cîțiva cooperatori au pro
pus ca pe lîngă remorci să folosească 
și căruțele pentru a grăbi transportul 
gunoiului cumpărat de pe unde s-a 

„ găsit,. de La 13 km distanță. Coope
ratorii Alexandru Tone și Florea 
■Marin, și mecanicii agricoli Constan- 

. tin Vlad și Andrei Vasile au trans
portat pînă acum peste 100 tone gu
noi. Pentru a nu pierde nici o zi șf 
pentru a evita riscurile, cooperatorii, 
după ce au acoperit o parte din so
larii, au plantat porțiuni mici de „ta
tonare", urmărind zilnic evoluția ră
sadurilor, temperatura din interior 
și de afară. Un grup de cooperatori 
dintre cei mai calificați caută să

scoată milionul de pe 2 ha cu tomate 
heterozis pentru sămînță și au con
vingerea că vor reuși pentru că anul 
trecut au încasat 430 000 lei la 
hectar.

Calitatea seminței și a semănatului 
este și trebuie să fie peste tot preo
cuparea primordială a specialiștilor. 
In județ se resimte insuficiența se
mințelor de lucernă, cu atît mai mult 
cu cît această valoroasă plantă ocu
pă numai 11 200 ha din cele 32 000 ha 
destinate bazei furajere în cooperati
vele agricole. Este -o situație ce se 
perpetuează an de an cu efecte din
tre cele mai negative asupra zooteh
niei. Lipsa semințelor se cumulează 
cu preocuparea insuficientă pentru 
extinderea lucernei irigate care. în 
prezent, ocupă mai puțin de 6 400 ha. 
După cum ni s-a spus la direcția ge
nerală agricolă, anul acesta se înfiin
țează un lot semincer de lucernă pe 
370 ha irigate și semănate în benzi.

/ C. BORDEIANU 
Al. BRAD
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Valorificarea
de fier de

MIERCUREA CIUC (prin te
lefon de la Istvan Bartunek). — 
întreprinderea „Electromontaj" 
din Cluj a terminat lucrările 
de construcții-montaj la postul 
de transformatoare care va ali
menta în curînd noul complex 
de extracție-preparare de la 
minele Lueta, din județul Har
ghita, în vederea valorificării 
Integrale a minereului de fier

Dezvoltarea
căilor

Tn cursul acestui an se vor 
încheia lucrările de electrifi
care a celei de-a doua ma
gistrale a țării — Craiova — 
Turnu Severin—Orșova—Ca
ransebeș—Cîlnic—Reșița. Po
trivit graficelor de execuție 
ale șantierului Departamentu
lui Căilor Ferate, pînă acum, 
pe ultimul tronson care se mai 
află în curs de electrificare 
(Caransebeș—Cîlnic) s-au e- 
fectuat trei pătrimi din lucră
rile prevăzute. Astfel, s-au 
sistematizat și centralizat e- 
lectrodinamic toate stațiile de 
pe traseul respectiv, au fost

In pag. a ii-a
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EXPOZIȚII

zăcămintelor

la Lueta
din această parte a țării. Va fi 
pusă, de asemenea, în funcțiu
ne, o instalație de preparare, 
care va produce concentrate de 
siderită. Concomitent cu con
strucția complexului de extrac- 
ție-preparare se execută lucrări 
pentru» îmbunătățirea condițiilor 
de muncă, reducerea efortului 
fizic, raționalizarea transportu-

electrificării
ferate
montate șine și traverse de 
rezistentă sporită și s-au am
plasai stîlpii metalici și de 
beton.

Pînă la siîrșitul actualului 
cincinal, circa 95 la sută din 
traiicul feroviar al țării va fi 
efectuat cu locomotive electri
ce și Diesel de diferite tipuri 
și capacități In acest scop, 
planul de modernizare și dez
voltare al Căilor Ferate Ro
mâne prevede electrificarea 
unor noi magistrale din Tran
silvania, Oltenia și Banat, do
tarea cu aproape o mie de 
locomotive, construite de uzi
nele noastre.

In munții calimani

Pe șantierul viitoarei exploatări
miniere de sulf

STUDENȚI
CARE PRODUC

...MILIOANE
Am văzut de curînd 

cum se naște un ate- 
liec-șooală de siderur
gie in incinta Institu
tului politehnic din 
București. Intr-un ca
dru în care studenții 
înșiși săpaseră funda
țiile, alături de movi
lele de pâmînt apăru
seră cuptoare elec
trice, convertizoare cu 
oxigen, cuptoare de to
pit fontă, multe alte 
utilaje și aparate trans
ferate de la combinate 
de profil, renovate și 
adaptate în politehnică, 
unde și-au fixat locul 
și destinul. Era în acel 
încărcat șantier înce
putul unei geneze : a 
oțelului produs do 
studenții Facultății do 
metalurgie.

„Studenții fac oțel". 
Păstrind proporțiile — 
atmosferă de cetate 
siderurgică, aidoma 
Hunedoarei, Reșiței sau 
Galațiului, aidoma at
mosferei din alte mari 
întreprinderi metalur
gice din București, 
Brașov, Baia ' Mare, 
Cluj, cu care faculta
tea a încheiat contrac
te. Temele acestora ? 
Cilindrii de fontă pen
tru laminoare, aliaje 
de aluminiu, materialo 
semiconductoare, îm
bunătățirea tratamen
telor termice. Valoarea 
contractelor — în anul 
1970 : 4,5 milioane lei, 
în 1971 : 7 milioane. Și 
să reținem, este vorba 
doar de o facultate, 
dintr-un institut poli
tehnic.

în alte ipostaze, ace
eași idee se materiali
zează cu rezultate re
velatoare, la Institutul 
de arhitectură din Ca
pitală. Aici am recep
tat imaginea studen
tului la „planșetă". 
Din inițiativa Asocia
ției studenților și a 
Centrului 
București, 
aici, de

universitar 
ființează 

__ mai multe 
luni, un birou de pro
iectare care a antrenat 
50—60 de studenți în

munci productive. In 
scurtul răstimp de 
existență, acest birou 
a dat naștere unor 
seturi de studii telini- 
co-economice care fi
gurează in contracte 
încheiate cu întreprin
deri și instituții, a că
ror valoare se ridică 
la'aproximativ. 3,5 mi
lioane lei. Exemplifi
căm : 7 magazine de
prezentare ale Combi
natului de panil'icație- 
București, două proiec
te pentru Combinatul 
de exploatarea și in
dustrializarea lemnului 
din Miercurea Ciuc, di
ferite studii și proiecte 
de mobilier pentru în
treprinderi hoteliere și 
restaurante, magazine 
textile etc. După cum 
am fost informați, in 
vara acestui an 400 de 
studenți vor participa 
la un studiu de ame- 
rlajare turistică a zo
nei de mare frumusețe 
peisagistică Cîmpulung 
Muscel — Brașov.

Consemnăm, dintr-un 
alt domeniu universi
tar, preocuparea con
stantă pentru creație 
și tehnica creației a 
studenților din teatru 
și cinematografie. Dis
ciplinele de acest spe
cific domină planul de 

-învățămint in propor
ție de 60—70 la sută, 
ele materializîndu-se 
în activitățile practice 
din atelierele experi
mentale de regie, tea
tru și actorie, pe scene 
sau pe platourile de 
filmare — componente 
ale aceluiași „plan de 
producție" stiîdențesc. 
Am cita faptul că în 
timpul școlarității un 
student „produce" 3—4 
filme alb-negru sau 
color, că studiază frag
mente din 20—25 ro
luri, pe unele pregă- 
tindu-le integral pen
tru „spectacolul de di
plomă". Asemenea ac
tivități ies din grani
țele facultăților. Se 
știe, bunăoară, că stu-

dioul experimental 
„Casandra" are in re
pertoriu 7—8 premiere, 
anual, că trupele de 
actori, studenți in anul 
LV. s-au deplasat in 
numeroase localități 
(Ploiești, Sibiu, Timi
șoara, Cîmpina, Giur
giu, Brașov, Sighișoa
ra), la casele tie cul
tura sau la căminele 
culturale. Recent, stu
denții aceluiași insti
tut au realizat 3 fil
me solicitate de Mi
nisterul învățământului 
(Cuprul — din epoca 
de oronz pînă, astăzi ; 
Poetul și țara, Vasile 
Alecsandri, diplomat și 
Coșbuc — traducător). 
Aceste realizări, ne-a 
comunicat rectorul in
stitutului, prof. univ. 
George Dem. Loghin, 
vor fi amplificate prin 
înființarea unui stu- 
diou de filme produc
tiv, prin realizarea 
unor coproducții cu 
studiourile de cinema
tografie și cele ale Ra- 
dioteleviziunii. In mo
mentul de față toți 
studenții-actori pregă
tesc un amplu poem
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tenarului partidului.
Realizări, proiecte... 

Iată ce ne oferă, ori
unde am poposi în 
unitățile de învățămint 
superior, fie chiar și 
în forme embrionare, 
profilul „planului de 
producție" studențesc. 
Inteligența se unește 
cu efortul fizic, entu
ziasmul viratei cu vo- 

verifică prin 
cunoștințele 

— și astfel 
de astăzi le- 
public capa-

ința, se 
practică 
teoretice 
studentul 
gitimează 
citatea creatoare și ni
velul de pregătire al 
specialistului de mîine.

Ceea ce, în contex
tul sarcinilor majore 
ale învățămîntului de 
astăzi, simbolizează e- 
sențialul.

Victor VIȘINESCU

Campania de primăvară se desfășoară în ritm intens. De Io stingo Io dreapta : semănatul borceagului la C.A.P. Crîngul ; prima recoltă de ridichi la C.A.P. Bu|orem ; se 
riile la C.A.P. Saelele — toate din județul Teleorman.

SUCEAVA (corespondentul 
„Scînteii", Ion Manea).

în ciuda vremii capricioase, 
cu zăpezi care mențin constant 
o grosime de pînă la 25—40 
centimetri, în Munții' Călimani, 
pe șantierul viitoarei exploatări 
miniere pentru extragerea sul
fului, ca i ’ ” .
obiective ale actualului pl.... — 
investiții din județul Succc—, 
lucrările se desfășoară din plin

unul din Principalele 
ile actualului plan de 

.. . . luceava,
_____ „ desfășoară din plin 
Zilele trecute s-a terminat con
strucția drumului de acces Pinu, 
în Munții Călimani, lung de 25 
kilometri, și au fost atacate lu-

crărlle la drumurile din incinta 
industrială și cele de consolidare 
a podurilor care să permită 
transportul utilajelor grele în 
viitoarea carieră. Este de reținut, 
spre exemplu, că aici vor lucra 
excavatoare cu o capacitate de 
4 metri cubi la cupă, care pot 
disloca și încărca în camioane, 
la o singură manevrare, pînă la 
12—15 tone minereu. De aseme
nea, au intrat în fază de recep
ție șl lucrările liniei electrice 
de 20 kilowați pe distanța Șarul 
Dornei-Căllmani.

FOTBAL. ÎN DIVIZIA A — o etapă deosebit de ani 
mată; ÎN DIVIZIA B — rezultate scontate; JU 
NI0RII noștri au luat un start „fals" în prelimi 
nariile turneului U.E.F.A.
HOCHEI PE GHEAȚĂ. Astăzi, la Miercurea Ciuc se
reia campionatul divizionar A ; Surprize la cam
pionatele mondiale din Elveția.
BOX — Marginalii la gala de sîmbătă seara din
tre echipele României și Danemarcei.
TIR. Un nou rezultat valoros al sportivelor noa
stre la campionatele europene.
ALTE ȘTIRI DIN ȚARĂ ȘI DE PESTE HOTARE.

în fața tribunelor goale ! (primul și singurul gol înscris ieri de 
Progresul, în meciul cu U.T.A. pe stadionul „Republicii")

(Foto : M. Andreescu)
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Veche de cîteva milenii, 
disciplina „Yoga" și-a.ciș- 
tigat o celebritate univer
sală prin capacitatea ei de 
a pune în valoare și am
plifica resursele energetice 
ale ființei. Performanțele 
intr-adevăr stupefiante ale 
unor yogini au demonstrat 
că dezvoltarea ascendentă 
a omului, in sensul dobin- 
dirii. de noi și noi puteri, 
nu cunoaște limite.

Era firesc ca această re
putație — in continuă creș
tere pe continentul nostru 
— să acționeze magnetic. 
Urmăresc de câțiva ani 
cum interesul pentru feno
menul Yoga cuprinde pă
turi tot mai largi. Propa
ganda în jurul lui devine 
tot mai vastă și mai spec
taculoasă și, ca urmare, 
țeaua de cercuri Yoga 
încetează să sporească.

Nu înflorirea acestei . 
deletniciri mă determină să 
aștern pe hîrtie rîndurile 
de față, ci faptul că de la 
o vreme încoace viața îmi 
Scoate în cale din ce în ce 
mai multe și mai îngrijo
rătoare căderi ale celor an
gajați In această ascensi
une, Gama accidentelor e 
foarte diversă, conținînd tot 
felul de tulburări organice, 

dezechilibre 
fletești.

Nu mă 
căderi, căci 
primejdia prin proprie ex
periență de căutător pe a- 
cest drum, a cărui splen- 

. doare — e. drept, oarecum 
luciferică —. mă fascina 
tr-o vreme. Dar pentru 
nu multora le este dat 
aibă șansa — pe care 
avut-o. — de a fi ocrotiți 
și puși în gardă la timp 
într-o evoluție de acest 
gen, mă simt moral dator 
să atrag atenția celor in
duși în eroare în legătură 
cu rolul miraculos sau sal
vator pe care l-ar avea 
Yoga în

și crize su-

surprind aceste 
le-am simțit

în
că 
să 

am

existenta lor. Și

simt nu numai moral 
__ și social dator, căci,, 
prin’ amploarea pe care o 
capătă, curiozitatea pentru 
Yoga și proliferarea cercu
rilor menite s-o satisfacă 
tind să se transforme in
tr-un veritabil fenomen.

Trebuie spus din capul 
locului că felul cum e con
cepută și practicată Yoga 
la noi încalcă în primul 
rînd normele ei originare. 
In cadrul aceștora este ri
guros specificat că pozițiile 
și respirațiile dau rezulta
te pozitive numai practica
te pe fundalul unor efor
turi — mai vechi și ne- 
întrerupîndu-se niciodată 
— de fortificare moral-psi- 
hicâ. prin care de fapt în
cepe disciplina Yoga. Cele 
două etape ale aces
tor exerciții (așa-numitele 
Yama și Niyama) conțin 
infrinări toarte aspre, in
tr-un anume sens mai difi
cile de, realizat decît încru
cișarea picioarelor in lotus 
sau statul in cap. în fața 
cărora naivii se extaziază 
ca în fața unor performan
te. Importanța acestei asa
nări și consolidări sufle
tești este vitală. Și iată de 
ce : prin poziții și respira
ții se produc in organism 
modificări care — pînă să 
culmineze intr-o nouă cris
talizare — iau 
unei adevărate 
se pun in mișcare energii 
care pînă atunci zăcuseră 
adormite, se creează inevi
tabile conflicte între forțele 
de tip nou care apar și cele 
de mult statornicite ; este 
in fine răscolită — în ve
derea viitoarei ei „reprofi
lări" — întreaga instinctua- 
litate a ființei. Ei bine,

înfățișarea 
revoluții ;

dacă asaltat de aceste 
nomene (pe care indienii le 
înglobau în termenul sim
bolic „trezirea 
discipolul nu 
moral' și psihic 
rezista puhoiului, 
doborît, iar această prăbu
șire. variabilă de la ins la 
ins, poate pecetlui în mod 
tragic întregul destin.

Cine știe aceasta nu poa
te să nu rămină înmărmu
rit în fața iresponsabilității 
cu care atîția și'atîția das
căli improvizați de Yoga 
(și cu atît mai mult cei ce 
încearcă1 să și-o însușească 
autodidact sau după ure
che) nesocotesc necesitatea 
vitală a etapelor care pre
ced respirațiile și posturile, 
abordindu-le direct pe a- 

. cestea din urmă. Ei reușesc 
să obțină momentan o în
viorare generală, dar a- 
ceastă senzație de euforie 
și forță este — și nici n-ar 
putea fi altfel — trecă
toare ; ceea ce face ca 
exercițiile Yoga să devină 
de o necesitate indispensa
bilă. discipolul intorcin- 
du-se la ele ca la cafea sau 
alte droguri (și analogia a- 
ceasta privește nu i 
deprinderea ia atare, 
chiar și conținutul ei), 
această revenire obligato
rie n-ar fi nimic grav dacă 
efectul stimulator al aces
tor practici nu și-ar dimi
nua intensitatea și dtirata. 
Iar pe măsură ce acestea 
scad, incepe să se arate din 
ce in ce mai alarmant e- 
fectul cel adînc și ascuns 
al acestui nesăbuit fel de a 
lucra : traumatizarea per
sonalității. Se manifestă 
mai întîi diverse tulburări 
sau deranjamente — mai

numai 
, iar 

tn

mult sau mai puțin ciudate 
— în planul fizic, ca un fel 
de avertisment, după care 
începe teribila năvală : 
forțele egoismului și sen- 
sualității se năpustesc cu o 
furie pe care n-o cunoaște 
omul fără ambiții yogine. 
Cine nu s-a înarmat prin 
exercițiile de fortificare 
interioară este literalmente 
dat peste cap. Am întîlnit 
asemenea victime. La 
unele, dezechilibrul se ma
nifestă agresiv : cinism sa
dic. bunăoară. Alteori for
ma era deprimantă: descu
rajare bîntuită de ideea si
nuciderii. De obicei se hi- 
pertrofiază monstruos o 
trăsătură negativă care — 
pe vremea cînd discipolul 
nu atinsese nu știu ce per
formantă în încrucișarea 
picioarelor sau reținerea 
suflului — putea fi mult 
mai ușor dominată.

Dar concepția autentică 
a Yogii mai e falsificată și 
prin nesocotirea acelor 
trepte care urmează pozi
țiilor și respirațiilor și în 
funcție de care aceste po
ziții și respirații capătă o 
rațiune. își arată semnifi
cația superioară și adevă
rata utilitate. Pentru disci
polul oriental sincer dedi
cat .disciplinei, tot ceea ce 
obține mlădiindu-și corpul 
și reglîndu-și 
reprezintă doar 
exterior care 
experimentarea
toarte subtile de conștientă. 
Concepute în afara aspira
ției spirituale, pozițiile și 
respirațiile degenerează în- 
tr-un „culturism" nu nu
mai banal dar și funest : 
absența acelei perspective 
ascensionale pe care in
dienii. o indică prin etapele 
„detașare — concentrare — 
meditație — extaz", du
blează primejdia iscată

respirația 
un cadru, 
favorizează 
unor stări

(Continuare în pag. a Il-a)

„Pick’s Currency Year Book" — 
un- op de 150 de pagini mari, încăr
cat de cifre și diagrame — reține, 
la fiecare nouă apariție a sa, aten
ția specialiștilor și oamenilor de a- 
faceri din Occident. Acest
monetar, elaborat sub egida cunos
cutului expert american dr. Franz 
Pick, pe baza statisticilor oficiale, 
face „radiografia" monedelor a pes
te o sută de țări ale lumii capita
liste. Revelațiile anuarului pun în 
lumină evoluția procesului de de
preciere de la an la an a unor mo
nede din diverse țări capitaliste, 
proces a cărui continuitate prefigu
rează, potrivit însăși aprecierii ex
pertului american, „apropierea u- 
nui adevărat apocalips" monetar. 
Care este „diagnosticul" dr. Pick 
cu privire la starea „pacienților" 
săi în 1970 ? O agravare a pro
cesului de eroziune a puterii de cum- 
parare a devizelor, concomitent cu o 
extindere implacabilă 
inflației, generalizat 
a sistemului monetar 
în acest sens, ziarul
FIGARO" arăta recent :
Currency Year Book» relevă infernul 
capitalismului — distrugerea mone
delor ca urmare a inflației”. Dia
gramele analizelor sînt necruțătoa
re. în cursul ultimilor zece ani, 
Inflația a măcinat treptat, mai 
rapid sau mai lent, substanța di
feritelor monede : lira sterlină s-a 
depreciat cu 29 la sută, francul 
francez cu 31 la sută, lira italiană 
cu 30 la sută, marca vest-germană 
cu 22 la sută, dolarul canadian cu 
22 la sută, yenul japonez cu 40 la 
sută etc. Fenomenul inflaționist a

a „cancerului" 
la scara largă 
interoccidental, 

francez „LE 
„«Pick’s

devenit cronic și în S.U.A. Dolarul 
american și-a pierdut în 30 de ani 
peste 35 la sută din valoarea sa.

într-unul din ultimele buletine ale 
lui FIRST NATIONAL CITY BANK 
din New York se arăta : Cenușa in
flației, care mocnea în numeroase 
țări industriale (occidentale — n.n.) 
la începutul anilor ’60, s-a reaprins, 
pentru a atinge, la sfîrșitul deceniu
lui, dimensiunile unui incendiu. Me
dia deprecierii monetare în țările 
respective a fost de 3,2 la sută în 
1969 față de 1,6 la sută în I960".

Inflația apare ca un fenomen mo
netar cauzat de supraîncărcarea ca
nalelor circulației bănești prin emi
siuni excedentare de monedă, în fo- • 
losul statului și al capitalului pri
vat. Emisiunile de bani cu caracter 
ihfLaționist oferă capitalismului mo
nopolist de stat posibilitatea desfă
șurării politicii sale de expansiune, 
dominație și război.

Astfel, politica Statelor Unite de 
agresiune în Indochina, de întreți
nere a numeroase baze militare în 
străinătate, de stimulare a cursei 
înarmărilor a antrenat o escaladare 
fără precedent a tendințelor infla
ționiste în această țară. Președintele 
Nixon a arătat, în acest sens, în re
centul mesaj adresat Congresului cu 
privire la situația 
S.U.A. se află „în 
tre cele mai mari 
ria americană".

economiei, că 
fața uncia din- 

inflații din isto-

Viorel POPESCU

(Continuare în pag. a IV-a)
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„Zilele dramaturgiei
originale11 la lași,

Craiova și Timișoara
în cursul acestei săptămîni 

va începe desfășurarea fazelor 
zonale ale „Zilelor dramatur
giei originale" — la Iași și Cra
iova (azi, 22 martie) precum și 
la Timișoara ’ (miercuri, 24 mar
tie).

La IAȘI își vor da întîlnire 
opt teatre : „Teatrul Tineretului 
din Piatra Neamț, Teatrul „V. I. 
Popa" din Bîrlad, Teatrul „G. 
Bacovia" din Bacău, Teatrul de 
stat din Galați, Teatrul „Maria 
Filotti" din Brăila. Teatrul „Mi- 
hai Eminescu" din Botoșani, 
Teatrul de dramă și comedie 
din Constanța și, bineînțeles, 
teatrul gazdă. Teatrul Național 
„Vasile Alecsandri" din Iași. Se 
vor prezenta „Opinia publică" 
de Aurel Baranga, „Să nu-ț^ 
faci prăvălie cu scară" de Eu
gen Barbu, „Patru oameni fără 
nume" de Radu Bădilă, „Came
ra de alături" (în două variante, 
a două teatre) și „Cine ești tu" 
de Paul Everac, „Maria 1714“ de 
Ilie Păunescu, „Epoleții invizi
bili" de Th. Mănescu și Silvia 
Andreescu, „Fără cascadori" de 
Mircea Radu Iacoban, „Duet" 
de Andi Andrieș, precum și 
două recitaluri de versuri.

Faza zonală de la CRAIOVA 
se va deschide cu spectacolul 
„Pisica în noaptea anului nou" 
de D. R. Popescu, în interpre
tarea Teatrului dramatic din 
Brașov. Vor putea fi urmărite, 
în continuare, spectacolele pre
zentate de : Teatrul „Valea 
Jiului" din Petroșani (cu „Pa
tru oameni fără nume" de Radu 
Bădilă și „Timp și adevăr" de 
Eugenia Busuioceanu), Teatrul

*

din Reșița (cu „Ochii dragi ai 
bunicului" de M. Davidoglu). 
Teatrul de stat din Sibiu va fi 
prezent 
Eiffel" 
jucat de către secția germană, 
și „Timp și adevăr" de Euge
nia Busuioceanu, piesă care, îm
preună cu piesa „Camera de 
alături", de Paul Everac, va fi 
interpretată de către secția ro
mână. Vor participa, de aseme
nea, Teatrul de stat din Ploiești 
(cu „Omul care..." de Horia Lo- 
vinescu), Teatrul „A. Davilla" 
din Pitești (cu „Ectobar" de 
Dan Tărchilă și piesa „Timp și 
adevăr" de E. Busuioceanu) și, 
bineînțeles,. Teatrul Național din 
Craiova, care va prezenta în în
cheiere „Zodia Taurului" de 
Mihnea Gheorghiu.

TIMIȘOARA va fi scena 
competiției între alte șase tea
tre ale țării : Teatrul de stat 
din Oradea (cu ambele secții), 
Teatrul de Nord din Satu-Mare 
(cu ambele secții), Teatrul ger
man și Teatrul maghiar din Ti
mișoara, Teatrul de stat din 
Arad și /Teatrul Național din 
Timișoara. Pe scena timișorea
nă vor fi prezentate piesele 
„Epoleții 
nescu și 
oameni 
Bădilă, 
ciucuri" 
„Oameni 
tin, 
zii, 
rovici. „Casa festivităților" de 
Kanyadi Sandor și „Fereastra 
de mărgean" de Const. Banu.

cu „Nu sint turnul 
de Ecaterina Oproiu,

prezentate piesele 
invizibili" de Th. Mă- 
S. Andreescu, 
fără nume" 
„Casa 
de Mehes Gyorgy, 

care tac" de Al. Voi- 
,Fidelitate" de Hajdu Gyo- 
.Diluviul" de Vasile Nico- 

„Casa festivităților"

„Patru 
de Radu 

cu șapte bu- 
Măhes
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Premiere
cinematografice
• RENEGATA producție 

a Televiziunii din R.D.G.. în 
regia lui Wolfgang Luderer, 
după cunoscutul roman al lui 
Theodor Fontane. în rolurile 
principale : Angelica Demrose, 
Horst Schiitze, Dietrich Komer.

• ULTIMA RELICVA. Film 
de aventuri realizat în studiou
rile. din Tallin a cărui acțiune 
se petrece în secolul al XVI-Iea, 
în ținuturile baltice. Scenariul : 
Arvo Valtou, după povestirea 
„Viața lui Gabriel". Regia : 
Gheorghi Kromonov.

FILME DE SCURT-METRAJ
PE ECRANELE CAPITALEI

(22—28 martie)

„Festivalul primăverii'
Ieri s-a deschis la Sibiu, in 

organizarea ^.comitetului jude
țean U.T.C. și a comitetului ju
dețean pentru cultură și artă, 
decada culturii pentru tineret, 
intitulată „Festivalul primăve
rii", Dedicate apropiatei sărbă
tori a semicentenarului partidu
lui, manifestările au debutat cu 
un concurs, „Cine știe cîștigă" 
pe tema „Istoria poporului ro
mân — izvor de adine patrio
tism". Cu același prilej, se va 
deschide o expoziție de artă

plastică a elevilor din județ, se 
va constitui societatea literară 
„Radu Stanca" a elevilor din ju
dețul Sibiu. O altă manifestare 
care reține atenția prin ineditul 
său va fi „Sărbătoarea tinerilor 
căsătoriți in 1970“ care va avea 
loc in saloanele restaurantului 
„împăratul romanilor".

Festivitățile se vor încheia in 
ziua de 30 martie cu un specta
col de gală, la care și-au anun
țat participarea cele mai bune 
formații artistice de amatori lo
cale.

CARNET PLASTIC

PRODUCȚII ALE STUDIOU
RILOR „AL. SAHIA" $1 

„ANIMAFILM" i
Drumul Sării : Vizita tovarășului 

Nicolae Ceaușescu în județul Pra
hova ; Vitan : Vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în județele Bra
șov și Sibiu ; Laromet : Vizita tova
rășului Nicolae Ceaușescu in județu) 
Ialomița ; Luceafărul: Septem
brie la Portul Euxin ; Central : Mu
zeul de artă al Academiei ; Lumi
na : în pădurea lui Ion ; înfrățirea : - 
Bun sosit ; Volga : Orizont științific 
nr. 1/971 ; Dacia: La început a fost 
atomul ; Bucegi : Nunta Zamfirei ; 
Lira : Ajutați-i pe bătrîni ; Giu- 
lești : Ritmuri cardiace ; Melodia : 
Răspundem la întrebare ; Floreas- 
ca : Astă-seară mă fac praf ; Viito
rul : Orizont științific nr. 1/971 ; Ex
celsior.: Adunarea generală a sala- 
riaților Uzinei „23 August" Bucu
rești ; Moșilor : în oraș la Bucu
rești ; Munca : Singur printre peli
cani ; Tomis : Ovoidul ; Flacăra : 
Puii în ■ primejdie ; Flamura : Nunta 
Zamfirei. V-

EXPO
• La GALAȚI, în cadrul Mu

zeului de artă modernă și con
temporană, a avut loc de curind 
vernisajul expoziției de „Artă 
militantă". Expoziția deschisă în 
cinstea glorioasei aniversări a 
semicentenarului Partidului Co
munist Român reunește lucrări 
de pictură, sculptură și grafică 
inspirate atît de mișcarea mun
citorească din România, înainte 
de anul înființării partidului co
munist, cît și din anii marilor 
împliniri socialiste.
• în cinstea aniversării semi

centenarului Partidului Comu
nist Român, cenaclul Uniunii 
artiștilor plastici — SUCEAVA 
va deschide, duminică, 28 mar
tie, în sala casei de cultură a 
sindicatelor, expoziția jubiliară 
județeană. Vor fi expuse un nu- 

'■ măr de 43 de lucrări de pictură, 
Șț. . sculptură, grafică.și artă , deco- 
. :<■.- rativă.:,.... ■ W; ■ •

Pacea : Defect — R. S. 
Ferentari : 22—24.III.

25—28.III. 
comorilor — 
22—24.III. Sti- 

D. Germană ; 
de artă în 
Cehoslovacă ;

12 secole de

PRODUCȚII ALE STUDIOU
RILOR DIN ALTE ȚARI:
Unirea : La ora 12 — R. S. Ce

hoslovacă ;
Cehoslovacă ;
Fiul — R. P. Bulgaria ;
Reportaj din lumea 
U.R.S.S. ; Crîngași : 
mâți femeile — R. 
25—28.III. 12 secole 
Slovacia — R. S.
Cosmos : 22—24.111.
artă în Slovacia — R. S. Ceho
slovacă ; 25—28. III. Stimați femeile
— R. D. Germană ; Progresul : Bă- 
trin și tînăr — R. P. Ungară ; 
Timpuri Noi : (după-amiază) Co
morile sudului indian — R. S. Ce
hoslovacă ; Iamal, marginea pămîn- 
tului — U.R.S.S. ; în Savana — 
R. P. Polonă ; Duminică în Bretania
— R. S. Cehoslovacă. în comple
tare : — Congresul al IX-lea al
U.T.C.

Z I Ț 11
• Astăzi, la Galeriile de artă

„SIMEZA" .. .................
20), are loc 
Viilor Crina 
dru Călinescu Arghira.

• Ieri, la Uniunea ziariștilor, 
a avut loc vernisajul expoziției 
de pictură Ștefan Georgescu- 
Mondo, inscriindu-se în cadrul 
unor manifestări mai ample, în
tre căre și un program cultural- 
artistic organizat de revista ..Ci
nema".
• Sînt anunțate vernisajele :
— Marți, 23 martie — expozi

ția de pictură Victor Timofte. la 
Galeriile de artă „AMFORA" 
(str. Mihai Vpdă nr. 2).

— Miercuri, 24 martie — expo
ziția de sculptură Grigore Minea, 
la Galeriile de artă „Orizont" 
din b-dul N. Bălcescu nr. 23.

— Duminică, 28 martie -r ex
poziția de-pictură Ion Dumitriu, 
la Ateneul tineretului din Aleea 
Alexandra nr. 33.

(B-dul Magheru nr. 
deschiderea expozi- 
Ionescu și Alexan-

CENACLUL DE ARTE PLASTICE 
„ION ANDREESCU" : O sală de ex
poziție mai puțin cunoscută, o sală 
care reunește de multă vreme munca 
modestă, tenace a profesorilor de 
desen din București este sala cena
clului de arte plastice „Ion Andre
escu", deschisă în cadrul clubului sin
dicatelor din învățământ. Succesiu
nea neîntreruptă a expozițiilor orga
nizate aici a reflectat preocupări 
artistice variate, a oferit imaginea 
unui cîmp vast de posibilități.

Diversitatea, înregistrată o dată cu 
fiecare nouă manifestare, este nu 
numai inevitabilă, dar și necesară 
Revelatoare a unui meșteșug pro
digios sau de multe ori a unor in
fluențe nu îndeajuns asimilate, fie
care expoziție este un îndemn spre 
consolidarea punctelor de vedere 
personale, spre un dialog mai serios, 
mai profund cu propria conștiință. 
Dincolo de culori, dincolo de orga
nizarea pur plastică este un îndemn 
spre noblețea ideii, a mesajului 
uman, spre calitate — spre acea ca
litate la care aspiră creația auten
tică.

Zilele acestea în sala de expoziții 
a cenaclului de arte plastice „Ion 
Andreescu" este găzduită expoziția 
profesoarei RODICA TOMA. Insis- 
tind, mai ales, pe emoția de indica
ții subiective, pe emoția prilejuită de 
contemplarea, cu feminină sensibi
litate, a unui vas cu flori sau a unui 
peisaj de vacanță — pictorița reali
zează un ansamblu unitar, optimist 
și senin. Fluiditatea acuarelei, mâ
nuită cu abilitate, cromatica vie, con
trastantă a uleiurilor accentuează 
această impresie.

SALA KALINDERU : O adevărată 
expoziție de grup, o expoziție care 
reflectă gînduri și preocupări comu
ne, declarate și demonstrate eloc
vent este expoziția recent deschisă 
în sala Kalinderu. Panoul sgraffito 
— lucrare realizată în comun de cei 
patru expozanți, tinerii artiști Irina 
și Casian Labin, Liliana și Jeno 
Eartos — o atestă. Constantă apare 
de-a lungul întregii expoziții preo
cuparea de a sublinia, prin interme
diul artei monumentale, personalita
tea șl ineditul unor ansambluri arhi
tecturale ale orașului. Proiectul de 
decorație exterioară sau interioară, 
formele decorative destinate unor 
spații libere tind să aducă pe umerii 
albi ai orașului însemnele artei. Aș 
aminti, dintre proiectele de decorație 
exterioară, pe acelea destinate școlii 
de coregrafie (metal și ciment), sau 
cantinei universitare (frescă) reali-

zate de Irina Labin, Decorație exte
rioară (frescă) de Jeno- Bartos sau 
decorație exterioară pentru școala 
de coregrafie și decorație exterioară 
pentru cinematograf semnate de 
Liliana Bartos. „Decorație pentru 
ansamblu hol de teatru Casandra" 
— lucrare de diplomă și „Decorație 
interioară pentru bibliotecă" proiec
tate de Casian Labin ca și „Decora
ție interioară pentru casă de Cultu
ră" realizată de Jeno Bartos — aduc 
.ingenioase rezolvări plastice. Demne 
de menționat sînt căutările pentru 
sporirea expresivității materialului 
folosit — gresia, vitraliul, mozaicul, 
ceramica etc. De fiecare dată ma
terialul devine, grație artiștilor care 
l-au încorporat organic în concepție, 
un element activ în realizarea opecei.

Marina PREUTU
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18,00 Deschiderea emisiunii. Scena 
și ecranul. In cuprins : • 
Scena : — La Teatrul Națio
nal „I. L. Caragiale" două 
premiere originale : „Să nu-ți 

■ faci prăvălie cu scară" de 
Eugen Barbu — cronică de 
Valeriu Râpeanu și „Săptă- 
mîna patimilor" de Paul An
gliei — cronică de Dinu Să
ram. — La Teatrul „Al. Da- 
villa" din Pitești : „Patru oa
meni fără nume" de Radu 
Bădilă — cronică de Liliana 
Moldoveanu. — Agenda tea
trală • Ecranul. Valerian 
Sava prezintă premierele 
săptămînll.

18.30 Itinerar folcloric. Trei voci, 
trei stiluri : Tița Ștefan, 
Pușa Poenaru, Maria Bararu.

18,45 In ajunul Congresului Uniu
nii Generale a Sindicatelor 
din România.

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

tru cei mici.
19.30 Telejurnalul de seară. ■ A- 

genda' politică de Ion Mărgi- 
neanu.

20,00 50 de ani tn 50 de evocărt. 
Anul 1923.

. 20,10 împotriva întunericului ver
de. Film documentar de Eu
gen Mândrie. (Reluare la ce
rerea telespectatorilor).

21.30 Steaua fără nume — emlslu- 
ne-concurs. Muzică ușoară. 
Prezintă Dan Deșliu.

12.30 Telejurnalul de noapte.
22,40 Telesport.
23,00 închiderea emisiunii.

i

*
î
î

* 
.1

Boykrul, elicopterul;
I
I

I

I

1
I 
I
I

I
i

v

ț
I
I
I

I
I
I
I
( )

ț
I

■
J aa revtne pe cap
) locatar ? Cam cită. ..
1 ghiazmă de bobotează. 

‘■■''’J;:' ' ' 'Să" vorbim, de aspec-

!
!

L

kgmuBKWMMPa*

Agenda muzicală
o Astă seară, la Ateneul Român, 

o.ra 20, orchestra de cameră a Fi
larmonicii, dirijată de Mircea Cris- 
tescu, prezintă Integrala „Concerte
lor Brandenburgice" de J. S. Bach.

’ e în ciclul de concerte pentru elevi 
,;lntilniri cu artiștii filarmonicii", du
minică 28, ora 11, la Ateneul Român, 

. vor cînta : solistele Emilia Petrescu. 
Martha Kessler, pianistul Alexan
dru Demetriad.

© Menționăm în agenda acestei 
săptămîni concertul cvartetului „Phi- 
larmonia", cu concursul pianistului 
Jan Sykora (Cehoslovacia), care va 
avea loc duminică 28, ora 10, la Sala 
mică a Palatului.

„Secretul de la
Vittoria“

Santa

și orchestra

db mmMine !
JUDITEA

Pentru publicul nos
tru de cinema, 
ley 
nume 
ceva. El a pledat în 
cele 
ale sale pentru un ci
nematograf de atitudi
ne, pentru un cinema
tograf de 
pentru un 
graf care 
străin de 
tele cruciale ale isto
riei sau de stările so
ciale tipice unei lumi. 
Așa s-au născut filme
le proces la care spec
tatorii așteptau cu su
fletul la gură verdic
tul („Procesul maimu
țelor" sau „Procesul 
de la Niârnberg"). E- 
xistă un stil cinemato
grafic Kramer. Faptul 
că realizatorul acordă 
greutate, loc aparte, 
prezență pregnantă cu- 
vîntului, faptul că u- 
nele din cele mai reu
șite filme ale sale nu 
ocolesc monologul, mai 
apropiat scenei decît 
ecranului, îndreptățesc 
opinia celor care vor
besc de o anume tea- 
tralitate a regizoralul. 
Numai că Stanley Kra
mer știe să facă din 
teatralitate o calitate 
a filmelor sale, știe s-o 
folosească pentru a 
concentra atenția și a 
emoționa pe spectator.

Și iată că acest rea- 
. lizator cu o „carte de 
vizită" interesantă, 
demnă de luat în sea
mă, ne propune acum 
„Secretul de la Santa 
Vittoria". Regizorul a- 
lege de data aceasta 
comedia. O comedie 
care nu este lipsită de 
accente grave, de re
zonanță în sufletul oa
menilor.

Stan-
Kramer este un 
care înseamnă
mai bune filme

dezbatere, 
cinema fo
să nu fie 
evenimen-

Stanley Kramer are 
disponibilitate la umor. 
O experiență cinema
tografică avea și în a- 
cest gen eu „O lume 
nebună, nebună, ne
bună", film realizat 
după legile oomieului 
burlesc. Dar altul este 
mediul din care se in
spiră acum cineastul

E RA

(un tîrgușor italian — 
Santa Vittoria — aflat 
la sfîrșit de război), 
altele sint resursele u- 
morului cărora li se 
adresează. Kramer ne 
propune un film al că
rui comic nu estom
pează însă substanța 
gravă a filmului, cu 
accente dramatice: ho- 
tărîrea întregii popu
lații a tîrgușorului de 
a nu se lăsa jefuită 
de hitleriști., Kramer 
își pune în 
preferință 
actorul. Ei, 
medieni ai 
dau combustie filmu
lui, îl fac să trăiască 
la o temperatură înal
tă, să fie în multe 
momente ale sale o a- 
tractivă comedie. Ade
văratul .secret de la 
Santa Vittoria" îl de
țin Anna Magnani și 
Anthony Quinn. Ei di
namizează acțiunea, ei 
fac să vibreze tot și 
toate, ei aduc explozia 
de rîs în cadru. Quinn, 
clovnul, bețivanul, pri
marul de ocazie, des-

Yoga
(Urmare din pag. I)

însă, se 
care-i

valoare o 
constantă : 
marii co- 
ecranului.

lănțuie un potop de 
gesturi, schimbă fețe- 
fețe pentru a-și con
tura personajul: — lo
tul de o excepțională 
calitate artistică. Ac
torul știe să dezvă
luie, dincolo de mas
ca clovnului, omul. 
Anna Magnani folo
sește, cu vivacitatea-i 
recunoscută, cuvîntul 
— mai bine zis rafala 
de cuvinte — pentru a 
potoli entuziasmele ba
hice ale soțului pri
mar. Ea știe însă să 
sugereze, din cuvînt și 
din priviri, și tandre
țea. Cît sint în cadru 
Anna Magnani și An
thony Quinn, acțiunea 
este electrizantă. Cînd 
ii părăsesc 
simte un gol
cam greu de umplut. 
Asta chiar atunci cînd 
încearcă să o facă fru
moasa Virna Lisi sau 
simpaticul Hardy Kru
ger.

Păcat că verva co
mică nu e susținută 
permanent de povesti
re, uneori lungită, în
cărcată de paranteze si 
acțiuni colaterale • (e- 
pisoadele lirice ale fil
mului, de pildă).

„Secretul de la San
ta Vittoria" rămîne un 
film agreabil, dar ine
gal. cu scene de stră
lucire actoricească, dar 
și cu scene de mono
tonie dramatică. Ne 
manifestăm în conti
nuare preferința pen
tru marile filme ale 
lui Kramer. Nu igno
răm însă .Secretul de 
la Santa Vittoria" pen
tru ceea ce-1 face plă
cut de văzut.

Al. RACOVICEANU

prin ignorarea etapelor pregătitoare. 
Este adevărat că pe alocuri se prac
tică un soi de meditație : fixarea oe 
un obiect sau pe o imagine menta
lă, ori încercarea de a realiza starea 
de vid interior. Aceasta este însă o 
caricatură a meditației.

Dar nu numai adevărata Yogă este 
ignorată, ci și adevăratul raport din
tre componentele ființei, umane în 
general. Cei doritori de puteri ex
cepționale (și e fascinant acest mi
raj al puterilor — „siddhi", cum le 
numesc indienii) își închipuie că vor 
dobîndi bunăoară o intensificare a 
facultăților de percepere suprasensi- 
bilă sau adunarea gîndurilor împrăș
tiate sau biruirea emotivității practi
ced asemenea exerciții. Este o ilu
zie. Acționînd asupra fizicului poți, 
în cel mai bun caz, să-ți creezi o 
stare prielnică instaurării unui calm 
psihic . (care tot prin efort psihic tre
buie realizat). în nici un caz însă nu 
se poate influența, prin poziții 
respirații, 
tensitatea 
viziune 
că.

...............................Și 
calitatea gindirii, in- 
trăirii, capacitatea de 

interioară, forța sufleteas- 
Acțiunea asupra acestora se 

oroduce pe cu totul altă cale, adică 
pe calea adecvată lor. După 
cum pentru a-ți forma mușchii 
trebuie să-i pui pe ei și numai pe ei 
să lucreze, tot așa la o realizare psi
hică și intelectuală nu se poate a- 
junge decît punînd la încercare și la 
lucru toate forțele psihicului și inte
lectului. Și totuși — deși lucrurile 
par. atît de simple — unii duc atît 
de departe primitiva lor iluzie ineît 
ajung să pună în legătură starea de 
„supraconștiență" pînă și cu alimen
tele ingerate : fac de pildă cure 
masive de brînză de vaci aștep- 
tînd apariția unei stări interioare care 
le va permite să intercepteze......me
saje cosmice". îmi amintesc de 
Wozzeck, eroul lui Buchner-Berg, care 
avea tot felul de halucinații deoa
rece. sadicul medic al regimentului, 
care făcuse din el un cobai, îl obliga 
șă mănînce numai 
exclus ca și din brinza de

mazăre. Nu este
vaci să

La început, totul pă
rea să fie normal. Au 
venit niște inși imbru- 
câți normal, au bătui 
în pămînt niște țăruși 
normali, după ei au 
venit niște construc
tori și, cit ai cînta c 
melodie, 
clarinet, 
un bloc.

Blocul, 
părea să 
mat. Avea uși pentru 
intrat și chiar ieșit, 
scări peiitru urcat și 
chiaT cobOrît de la e- 
taj... Locatarii apar
tamentelor care s-au 
mutat în '70, in a- 
cest bloc, aveau pînă 
Și apă caldă'. Asta nu
mai și numai mulțu
mită proiectantului ca
re, fiind om cu carte 
și ținere de minte, na 
ă uitat să prevadă la 
acest bloc și o uzina 
termică, c.u un boyler 
de 2 000 de litri."

După altă bucată de 
vreme, au apărut alți 
inși care păreau și ei 
normali. Și aceștia au 
bătut niște țăruși nor- 

. mali in pămlnt, și ast
fel, lingă blocul cu 
boyler de 2 000 de litri 
din str. Alexandru 
Moruzi Voevod, au mai 
crescut încă patru. Și 
aceste patru blocuri 
păreau normale. Dar, 
știți, ulciorul nu mer
ge de multe ori la apă. 
Nici chiar ulciorul nor
mal. Așa că... avind o- 
cazia să le văd mai în
deaproape și chiar să 
intru în cîteva aparta
mente, înclin să cred 
că la aceste blocuri și 
în special la cel cu nr. 
5, m loc de meseriași, 
a „lucrat" orchestra de 
mandoline pendinte de 
spitalul nr. 9, iar com
ponența comisiei care 
le-au luat in primire, 
in timp ce semnau 
procesele verhale de 
recepție jucau și... lap
te gros și leapșa oe 
ouate.

Argumente ? Veniți 
să vă dau argumente. 
Pe alese. In primul 
și-n primul rind, să 
vorbim despre apa cal
dă. Boylerul de 2 000 
de litri, care a fost in
stalat pentru un bloc, 
acum „deservește" 5 ! 
Știți cam cită, apă cal- 

. dă revine_pe cap de 
.. a-

mai lungă la 
au și ridicat

la început, 
fie și el nor-

și-au agățat anunțul 1 
„Nu bateți în ușă, pe
ricol să iasă din toc". 
Ușile au și... vizoare, 
dar nu sint folosite. 
Musafirul care bate în 
tocul ușii poate fi vă
zut și prin crăpături.

In loc de dușuri si 
robineți, de o even
tuală apă caldă, gă
sești dopuri metalice 
și indicația : „Vrei să 
faci duș., cumpără-ți 
instalație, montează- 
ți-o singur. 'mie îmi 
plătești apa caldă 
chiar dacă nu e"

tul exterior ? Zău, da
că nu mi-e și rușine. 
Da blocul t 
tencuiala
Au lăsat-o 
început s-o 
au lăsat-o.
uiți la el de departe 
blocul seamănă cu un 
cintezoi, așa e de băl- 
țat.

Dar să lăsăm exte
rioarele afară și să in
trăm, de pildă, in cei 
mai proaspăt bloc. Jn 
cel care poartă fir. 5 și 
care a fost dat in folo
sință acum citeva luni

Pe fiecare etaj, a 
singură sonerie. La un 
singur apartament. De 
ce numai la unul ? E- 
conomie ! La celelalte 
apartamente, locatarii

au începui 
exterioara, 
căzută. Au 
repare, var

Dacă te

foileton
de Nicuță Tănase

eti- 
ori 
nr.

partament. Să la cine
va de mină și pe pro- 
iectanți și pe construc
tori și să-i trimită la 
mandolinele lor...

★
Văzut din avion, 

copter, zepelin 
chiar balon, blocul
2 din Bd. Păcii nr. 46— 
50 pare să fie un bloc 
ca toate blocurile. Vă
zut de-aproape, insă, 
acest bloc nu mai este 
un bloc ca toate blocu
rile. De ce ? E locuit 
de aproape 4 ani, 
dar n-are proprietar. 
l.A.L.-ul nu vrea să-1 
ia in primire. De ce 
nu vrea l.A.L.-ul să-l 
ia in primire ? Pentru. 
că, 'probabil, a fost lu
crat de altă „orchestră 
de mandoline", pen
dinte tot de Spitalul 
nr. 9. Am vizitat și a- 
ceastă „operă de artă" 
și iată, doar, citeva 
ciudățenii :

• Ferestrele de la
etajele superioare nu 
se închid, nu se des
chid. Sînt fixe. Dacă 
vrei să speli geamuri
le șl pe partea exte
rioară nu ăi decît trei 
posibilități : 1. să
chemi pompierii cu 
scara ; 2. să inchiriezi 
Un elicopter și 3. să le 
spargi și să le put cu
rate. Desigur, din toate 
eu aș prefera elicopte
rul. E cel mai practic 
și Cînd n-ai nevoie de 
el pentru șters gea
murile, il pui in casă, 
pe noptieră, ca venti
lator.
• Exteriorul blocului 

a început să se deco- 
. jească, precum fasolea
pusă la fiert. .

• In camere, din 
cauza onduleurllor la 
parchet, mobila nu stă 
decît ancorată, împă
nată ori șpralțuită.

• Locatarii au tre
cute in ordinele de re
partiție și niște dula
puri îngropate. In rea
litate, aceste dulapuri 
seamănă la formă și 
gust cu săpunul de 
toaletă din... vagoanele 
de dormit. Adică lip
sesc cu desăvirșire.

• Proiectanții au 
prevăzut la parter și. 
un spațiu comercial, 
dar fără intrare. Ba 
este una, prin interior.
te Uiți, la cutiile de 
scriȘ'oti, la avizier și 
abia pe urmă poți in
tra in spațiul comer
cial.

• S-au cheltuit cite
va zeci de mii pe an 
cu scoaterea 
subsol...

• Terenul
țost ridicat 
început să 
Tasîndu-se, ___
blocului au apărut fi
suri cu o 
intre 2 și 5 cm. Și ceea 
ce este mai grav, a- 
ceste fisuri înconjoară 
blocul...

Mă opresc. Mă dau 
la o parte. Pentru că 
mă doare capul. Dar ar 
trebui să mai doară 
capul și pe altci
neva, nu numai pe 
mine I

Mai vreți argumen
te ? Veniți să vă dau 
argumente. Pe alese.

Cu ce se hrănesc noii 
locatari ai blocului 5 ? 
Greu de ghicit. Surse 
de foc pentru gătit ? 
Ioc. Să frece două 
lemne ca Robinson 
Crusoe ? De unde lem
ne, că nu mai au car
tele pentru că, de, au 
fost mutați la bloc.

Sandu . Vasile de la 
apartamentul 41 are pe 
pereți, in loc de ta
blouri, niște țevi. Dacă 
ar fi niște țevi pur si 
simplu, n-ar fi prea 
mare deranj. Ce mi-e 
un tablou suprarealist, 
ce mi-e niște țeavă ! 
Dar vedeți dumnea
voastră, tovarășul 
Sandu are și copil mic 
și țeava care-i agățată 
pe perete, ca niște ta
blouri, e fierbinte.

Glieorghe Simiones- 
cu, de la apartamentul 
45, nu poate pleca în 
concediu, pentru că nu 
are pe cine lăsa acasă. 
In apartamentul lui și 
în multe altele, trebuie 
să fie cineva în per
manență. Cineva care 
să schimbe ligheanele 
și cratițele de sub ca- 

. loriferul care, dacă nu . 
curge, piqă încontinuu.

Nicplae Dragomir, . __ , r.......... .........
de la apartamentul 46, , Intri mai intîi în bloc, 
zice „că mai bine ar fi ‘ '
fost', daci constructorul 
ăsta făcea niște căruțe 
cu coviltir, în loc de 
bloc. Intr-o căruță cu 
coviltir nu plouă, dar 
în apartamentul lui 
nou-nouț... A reclamat 
la cei care-i iau cu re
gularitate de ceasornic 
Scliafhausen chiria, s-a 
plins la I.A.L., că-i 
plouă în casă, și un șef 
de acolo i-a recoman
dat să cumpere niște 
smoală, să se urce pe 
acoperiș și să-l smo
lească.

Mai doriți argumen
te ? Dacă mai e ne
voie de argumente să

. ia cineva de mină co
misia aia care a sem
nat procesele verbale 
de recepție și să intre 
din apartament in a-

o sol uti
ce
grotesc să pui pro-

apei din
pe care a 
blocul a 

se taseze. 
la baza

deschidere

:e ?
halucinații. Esteapară cine știe 

insă de-a dreptul 
dusul mental al extravaganțelor sau 
ascezei alimentare pe seama „cunoaș
terii superioare". O disciplină ce 
urmărește înalta perfecționare a 
omului, maxima potențare a facul
tăților lui subtile, asupra părții psiho- 
spirituale din om trebuie să acționeze 
cu primordialitate. Aceasta este ..cen
trala" ființei, de aici se guvernează, 
din acest loc și numai din el pornesc 
poruncile eficiente. Și dacă perfor
manțele fizice nu pot cîtuși de 
puțin ajuta perfecționării spirituale, 
este in 
pcintr-o 
rilor și 
exerciții 
influențezi nu numai condiția psiho- 
intelectuală, dar și întreaga condiție 
fizică. Am putut cunoaște in Europa 
tineretul format in celebrele școli 
Waldorf după metoda doctorului Ru
dolf Steiner, care preconiza o ase
menea practică.

întecesul pentru Yoga, care e ge- 
neral-european, nu e o simplă 
modă (deși felul cum o „poartă" 
unii exprimă mai mult snobism și 
exhibiționism, decît convingeri pro
funde). E parte componentă dintr-un 
import spiritual mai vechi care, 
dacă acum cîteva decenii privea nu
mai așa-zisele elite, a ajuns acum 
să fie o problemă de masă. Nu e lo
cul să-i analizez cauzele mai adinei 
și semnificațiile mai ascunse, mă 
mărginesc doar să semnalez fenome
nul ca atare : bintuie crescînd, de o 
bună vreme, o manie a exotismului, 
exprimată în felurite forme dintre 
care preocuparea pentru Yoga e cea 
mai tipică și cea mai răspîndită. în 
Occiden* sînt unii, și nu puțini, care 
își închipuie că soluția pentru pro
blemele crizei spirituale a societății 
lor o dețin numai maeștrii practicilor 
esoterice hinduse, 
deocamdată că pun 
ignoranței faptul că 
și altor asemenea 
nimic despre existența unui’ puternic 
ți multisecular curent european de

schimb întru totul posibil ca 
justă muncă asupra gindu- 

trăirilor, prin instruire și 
meditative bine conduse, să

Mă mulțumesc 
doar pe seama 
entuziaștii Yogii 
practici nu știu

disciplină și cultură psiho-spirituală. 
Europa nu e numai lumea civiliA 
zației tehnice, cum o propagandă rău 
intenționată nu încetează să afirme 
convingînd și pe mulți dintre noi, ci 
și leagănul unei înalte culturi spiri
tuale. Dar acest lucru e tot mai puțin 
știut. Am întîlnit tineri care studiază 
cuvântările lui Krișnamurti, dar n-au 
habar de cuvîntările lui Socrate din 
dialogurile platonice. Nu neg cîtuși 
de puțin faptul că o familiari
zare cu înțelepciunea hindusă ne 
poate imbogăți considerabil — va 
contribui la înțelegerea profundă a 
Orientului — Iar înțelegerea profun
dă e cu totul altceva decît exaltare 
și imitație ; doar acela care-1 va cer
ceta cu maturitatea de gîndire și 
personalitatea ce i-au fost formate 
de cultura căreia îi aparține, va do
bîndi înțelegerea respectivă. Așa 
cum unul din orientalii care ne-au 
înțeles cel mai bine a fost tocmai 
acela care a rămas fidel crezului său 
strămoșesc : Rabindranath Tagore.

Cel ce năzuiește spre o perfecțio
nare pe toate planurile e, de aceea, 
dator să se întrebe, înainte <le a se 
avînta : cum a fost concepută, în ca
drul culturii a cărei pecete o poartă, 
posibilitatea omului de a se trans
forma radical și a se autodesăvîrși, 
ce mijloace îi oferă cultura, viața 
spirituală a propriului popor pentru 
a-și depăși condiția obișnuită ?

Decît să învățăm să vorbim în Jar
gon sanscrit pe malul Dîmboviței, 
mai bine ne-am folosi energiile în 
cercetarea și studierea propriei noas
tre lumi spirituale (a cărei valoare 
etică, substanță, forță și prestigiu nu 
ne-am propus să le evocăm în con
textul acestor însemnări). Ar fi tot
odată mai onest și din punctul de 
vedere al competenței profesionale. 
Căci mai multă încredere va inspira 
cel ce se reclamă de Ia înțelepciu
nea poporului în al cărui climat a 
apărut, a trăit și s-a format, decît 
cel ce pozează în „guru" cu o știință 
improvizată și de împrumut, prin 
care nu face decît să exploateze nai
vitatea credulilor ambițioși.

Expoziția 
„Sibiu 1975"

La Casa artelor din Sibiu sînt 
expuse numeroase planșe, schițe, 
grafice și machete cuprinzînd 
schița de sistematizare a muni
cipiului Sibiu pe perioada 1971— 
1975. Fiind vorba de un oraș cu 
o vechime de opt secole, studiile 
întreprinse au căutat să găseas
că variantele optime de ampla
sare a noilor obiective industria
le și social-culturale, de dotare 
comercială și edilitară. Rețin în 
mod deosebit atenția noile car
tiere „Hipodrom" și „Ștrand", f 
noul centru civic al orașului, pia
ța gării, bulevardul „Victoriei" 
etc. Vizitatorii expoziției sint 
invitați să ia parte la dezbate
rea publică a schiței de siste
matizare. )

Dotări sanitare
Concomitent cu lucrările pen

tru înălțarea noului spital clinic 
cu 716 paturi si a policlinicii a- 
nexe, la Spitalul unificat nr. 2, 
din Timișoara s-au dat în folo
sință un bazin terapeutic aco
perit, carevutilizează apa mine
rală provenită de la un izvor din 
apropiere în tratamentul tuturor 
afecțiunilor reumatice, iar la 
Spitalul clinic nr. 1 s-a inaugu
rat un modern ansamblu de 
cardiologie — A.S.C.A.R.. — care 
dispune și de o sală de cursuri. 
A fost dat în folosită, de a- 
semenea, un modern dispensar 
cu secții pentru adulti și copii.

Două noi
supermagazine
Două moderne supermagazine 

au fost date în folosință în mu
nicipiul Brăila : „Danubiu", în 
cartierul Radu Negru și „Tri
umf", în noul microraion Obor. 
Noile supermagazine au posibi
litatea să aprovizioneze popu
lația celor două cartiere cu o 
gamă, variată de produse ali
mentare. Ele pot atinge un vo
lum de desfacere zilnic de peste 
100 000 l'et.

Alo... din 5 cifre
Qapacitatea centralei telefo

nice a orașului Arad s-a mărit 
cu 2 000 de posturi. O dată cu a- 
ceasta,/ fiecare cetățean al mu
nicipiului Arad, posesor al unui 
oost telefonic, întreprinderile și 
instituțiile au trecut la numere 
de telefon formate din 5 cifre. 
Peste puțin timp, vor fi puse la 
dispoziția solicitanților încă 4000 
de posturi telefonice.

SATU MARE

Rezonante noi■> 

îritr-un străvechi 
castel

Străvechiul castel din orașul 
Cărei, unul din cele mai impu
nătoare monumente arhitecto
nice din această parte a țării, 
este supus în prezent unui am
plu proces de restaurare și de a- 
daptare la cerințele actuale ale 
vieții spirituale din localitate. 
Aici vor lua ființă o galerie de 
artă, un muzeu de istorie și ști
ințele naturii. Parcul derțdrolo- 
gic care înconjoară castelul va 
fi îmbogățit cu noi specii de ar
bori și flori.

Descoperiri 
arheologice

Cu ocazia săpăturilor pentru 
fundațiile unor construcții fă
cute în partea de nord a orașu
lui Slatina, unde se va ridica i 
un nou cartier de locuințe, s-a 
descoperit un important complex 
arheologic alcătuit din străvechi 
așezări, relativ disparate. întin-' 
se pe o suprafață de citeva hec- . 
tare. Se presupune că aceste a- 
șezări au fost locuite de-a lun
gul citorva mii de ani, din neo
liticul mijlociu, pînă în secolul 
VI—VIII e. ,n. S-au găsit, de a- 
semenea, numeroase mărturii ale 
existenței umane materiale da- 
tînd de circa 3 000 ani î.e.n. : ce
ramică. unelte, podoabe, etc.

NEANJȚ

Stație autoservice
O veste bună pentru turiști : 

la poalele masivului Pietricica, 
în pitorescul oraș Piatra Neamț, 
a fost dată în exploatare o nouă 
stație de întreținere și reparare 
a. autoturismelor. înzestrată cu 
o instalație modernă și încadra
tă cu personal calificat, ea poa
te asigura executarea unor lu
crări de calitate și,precizie.
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Un nou rezultat valoros 
românesc la campionatele 

europene de tir

Ieri, pe stadionul „Republicii"

Progresul domină,
Sar... U.T A. cîștigă
Cu toate că s-au aflat 

pe teren propriu și, deci, 
în fața publicului simpa
tizant, fotbaliștilor de la 
Progresul nu le-a fost cî- 
tuși de puțin ușor să-și 
îmrîngă emoțiile meciului 
cu campioana țării, U.T.A 
Nu le-a fost ușor pentru 
că, dată fiind poziția pre
cară ce o au în clasament 
(după unele calcule aproa
pe imposibil de îmbună
tățit...), rezultatul în sine 
al partidei nu le era nici
decum indiferent. Dar, 
deși a Început destul de 
bine, Progresul avea să 
termine făcut... șah mat.

începutul meciului ni-i 
arată pe fotbaliștii bucu- 
reșteni în vervă deose
bită, permanent în lupta 
pentru minge, avînd chiar 
inițiativa și dominind e- 
vident. A existat, întrucît- 
va, o mare asemănare în
tre evoluția lor de ieri și 
cea de duminica prece
dentă, de la Cluj, cu ce
feriștii locali. Arădenii 
s-au văzut în imposibilita
tea de a ajunge prea a- 
proape de poarta lui Zam
fir. Doar în vreo două 
rînduri, prin Sima, atacul 
oaspeților a pus probleme 
apărării gazdelor. Zamfir 
a avut desigur emoții și 
la șutul extrem de puter
nic al lui Domide, 
min. 13.

Jocul Progresului a 
pătat noi nuanțe 
mijlocul reprizei. Și, 
rios, într-un moment 
părea să dea motive de în
grijorare în rîndul echipei. 
Accidentat, Dudu 
gescu a părăsit 
linia de înaintași 
deci din vigoare, 
de abia intrat pe 
Matei are o frumoasă ac
țiune. soldată — surprin
zător — cu un gol. Cen
trarea lui înaltă, în fața 
lui Gornea, l-a găsit ne
marcat (dar și deosebit de 
inspirat) pe juniorul Năs
tase. Acesta a reluat 
mingea cu capul, spre 
înapoi și peste portarul 
arădean, deschizînd scorul 
pentru echipa sa. Progresul 
continuă în același . ritm, 
lăsînd impresia că va ma- auvcl_, 
jora scorul Raksi are a- ușurlniă de Zamfir 
ceastă posibilitate (min. 35 - • - . .. .
— de la... 12 m.), dar șutul 
său proiectează mingea 
mult în afara cadrului 
porții. Finalul reprizei a- 
vea să readucă egalitatea 
pe tabela de marcaj. Ca 
și la Cluj, jucătorii Pro
gresului au luat pauză... 
cu un minut înainte de 
fluierul arbitrului. Nea- 
tenți la minge și mai mult

din

că- 
către 

cu- 
care

Geor- 
terenul, 
pierzînd 

Totuși,
teren,

cu ochii la cronometrul 
stadionului, ei au permis 
arădenilor cîteva atacuri. 
La unul dintre acestea, 
Birău, avizat probabil că 
mai sînt citeva secunde 
pînă la pauză, șuteazâ de 
la distanță. Mingea lovește 
bara transversală și intră 
în poarta lui Zamfir : 1—1. 
Mingea este repusă în joc 
de la centru și, după 
două-trei pase, repriza se 
încheie. Așadar, un gol 
(primul) înscris cu foarte 
mare greutate și altul (al 
doilea), destul de ușor ; 
amîndouă, însă, perfect re
gulamentare...

Minutele de pauză le 
sînt suficiente bucureșteni
lor pentru a trece peste 
amărăciunea produsă de 
golul primit. Ei atacă și 
în repriza secundă, trece
rea lui Raksi pe postul de 
coordonator de joc dînd 
echipei parcă uh plus de 
vigoare. „Veteranul" Pro
gresului îl joacă deseori 
(și bine) pe „mezinul" 
Năstase. dar impetuozita
tea acestuia din urmă nu 
este dublată și de o pre
cizie a șuturilor. Năstase 
ratează o excelentă ocazie; 
deși singur și la numai 10 
m de poartă, el greșește 
ținta. Progresul are o nouă 
ocazie de a majora scorul. 
Faultul comis în careu de 
Birău (asupra aceluiași 
Năstase) merita a fi sanc
ționat de arbitrul Ritter — 
evident cu un penalti — 
însă faza este tăsată 
continue...

Finalul propriu-zis 
partidei (după ceasul arbi
trului, exact min. 45 al re
prizei secunde) a adus mo
dificarea rezultatului. Dar, 
împotriva aspectului ge
neral al jocului, bucuceș- 
tenii dominaseră insistent 
și, normal, meritau victoria. 
Domide însă a fost de altă 
părere. Talentatul atacant 
arădean interceptează o 
minge șl pornește decis 
spre poarta lui Zamfir. 
Nu-1 întîlnește în cale de- 
cît pe acesta, căci — în- 
tr-un exces de zel — toți 
anărătorii bucureșteni se 
aflau undeva, în terenul 
advers. Domide trece cu 

___(care 
îf iese în întîmpinare și 
încearcă chiar să-l pla
cheze, ca la rugbi), trimi- 
țînd apoi mingea în poar
ta goală.

2—1, deci, pentru U.T.A., 
deși Progresul, repetăm, 
merita să cîștige. Fotbalul, 
însă, se joacă pe goluri !

Ion DUMITRIU

să

al

pentru U.T.A. ; Năstase (min. 25) pentru Pro
gresul.

• DINAMO — C.F.R. CLUJ 4—0 (2—0). Au 
marcat : Dumitrache — din penalti (min. '28 și 
84), Radu Nunweiler (min. 45) și Dinu (min. 
82). Victorie clară și oricum ușor anticipată, în- 
tr-un meci în care, totuși, dinamoviștii (mai 
precis portarul Constantinescu) au avut unele 
emoții. In min. 26, de pildă, Constantinescu, 
printr-un plonjon excelent, a oprit mingea șu
tată, de la numai 5—6 m, de către atacantul 
clujean Marinescu.

• UNIVERSITATEA CLUJ — STEAUA 0—2 
(0—1). A marcat : Pantea (min. 18 și 72). Misiu
nea steliștilor a fost relativ ușoară. Clujenii au 
atacat însă fără vigoarea ce-i caracteriza. Con
traatacurile bucureștenilor s-au dovedit extrem 
de periculoase. Evidențieri pentru lordănescu și 
Tătaru, precum, firește, și pentru autorul golu
rilor. )

• FARUL — STEAGUL ROȘU 1—0 (1—0). A 
marcat: Ologu (min. 43). Pînă la primirea go
lului (cînd a comis o greșeală copilărească), Ada- 
mache a apărat excepțional, constănțenii fiind 
aproape permanent în ofensivă. Soarta partidei 
avea să stea pînă la urmă ...numai în această 
greșeală.

• C.F.R. TIMIȘOARA — POLITEHNICA 
IAȘI 2—1 (1—0). Au marcat: Floareș (min. 13) 
și Pîrvu (min. 73) pentru timișoreni ; Cuperman 
(min. 71) pentru ieșeni. Indiscutabil, este vorba 
de o mare surpriză. Formația timișoreană are 
un început de sezon notabil, pe care, credem, 
trebuie să-l legăm și de prezența la conducerea 
ei tehnică a cunoscutului internațional rapidist 
Macri.

• PETROLUL — S.C. BACĂU 2—0 (1—0).
Autorii golurilor : Dincuță (min. 13) și Dridea 
— din penalti (min. 68). Rezultat scontat, dar 
după un joc plin de peripeții. Intre altele, 
ploieștenii au ratat (prin Grozea — bară !) o 
lovitură de la 11 m, cu trei minute înainte de 
golul marcat de Dridea.

• F.C. ARGEȘ — UNIVERSITATEA CRAIO
VA 1—0 (1—0). A marcat: Frățilă (min. 11). 
Piteștenii. dornici să se reabiliteze, n-au dat 
răgaz adversarilor lor, atacînd deseori și final
mente obținînd o victorie ce le era strict nece
sară • (vezi poziția ocupată în clasament !). To
tuși, spre final, craiovenii puteau obține un re
zultat egal...

• JIUL — RAPID 0—2 (0—0). Au marcat : 
Adam (min. 82) și Neagu (min. 90). Timp fru
mos, de primăvară ; joc spectaculos, de fotbal 
veritabil. Simpatizanții fotbalului din Valea 
Jiului au avut suficiente motive de satisfacție, 
mai puțin pe aceea de a aplauda victoria Jiu
lui. Rapidiștii s-au impus în ultimele zece mi
nute, cînd au înscris și cele două goluri.

CLASAMENT
DINAMO 17 9 5 3 31—14 23
RAPID 17 7 8 2 20—11 22
U.T.A. 17 10 1 6 27-17 21
PETROLUL 17 9 3 5
STEAGUL ROȘU 17 8 4 5 13—11 20
FARUL 17 8 4 5 26—25 20
POLITEHNICA 17 8 3 6 30-24 19
STEAUA 17 6 6 5 23—21 18
UNIV. CRAIOVA 17 7' 4 6 13—14 18
S. C. BACĂU 17 7 1 9 23—23 15
F. C. ARGEȘ 17 5 5 7 20—24 15
UNIVERSITATEA CLUJ 17 6 2 9 17—20 14
C.F.R. CLUJ 17 6 2 9 21—30 14
JIUL 17 6 1 10 16—22 13
PROGRESUL 17 3 4 10 11—21 10
C.F.R. TIMIȘOARA 17 4 1 12 11—29 9

La Mezibor (Cehoslovacia) au luat sfîrșit campionatele euro
pene de tir pentru arme cu aer comprimat. Titlul feminin în proba 
de pistol 40 focuri a revenit cehoslovacei Klotilda Tasarova, cu 
378 puncte. Un frumos succes o repurtat sportiva româncă Ani- 
șoara Matei care, cu 377 puncte, s-a clasat pe locul doi obținînd 
medalia de argint.

Acest frumos rezultat se adaugă celor două medalii (una de 
aur și alta de bronz) obținute în prima zi de sportivele noăstre îh 
proba de 40 focuri — poziția picioare.
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ACTUALITATEA
LA HOCHEI PE GHEAȚĂ
® MIERCUREA CIUC: Reîncepe campionatul 

divizionar A
Astăzi, pe noul patinoar acoperit 

de la Miercurea Ciuc începe cel de-al 
patrulea și ultim tur al campiona
tului național de hochei pe gheață. 
La această oră, fruntașele clasamen
tului sînt echipele bucureștene Steaua 
și Dinamo, cu 27 și respectiv 26 de 
puncte acumulate in cele 15 etape de 
pînă acum. Pe locul trei — Avîntul 
Miercurea Ciuc, care, deși nu mai 
are vreo șansă de a „sălta" pe unul

® GENEVA: „
Peste 9 000 de spectatori au ținut 

să fie prezenți în tribunele patinoa
rului din Geneva pentru a urmări 
meciul dintre selecționatele Suediei 
și S.U.A., contînd pentru campiona
tul mondial de hochei pe gheață 
(grupa A). Hocheiștii americani, care 
în partida anterioară au Învins sur
prinzător cu 5—1 redutabila echipă a 
Cehoslovaciei, au menținut jocul e- 
chilibrat numai în primele două re-

din primele două locuri, nu poate 
pierde în nici un caz nici poziția pe 
care se află.

Programul de astăzi este următo
rul : Steaua—I.P.G.G. București. A- 
vintul Miercurea Ciuc — Avîntul 
Gheorghieni, Dinamo — Agronomia 
Cluj. Meciurile-.turului IV vor con
tinua pînă duminică inclusiv, cînd 
va avea loc și derbiul campionatului, 
Steaua—Dinamo.

Mondialele** în plină desfășurare
prize, după care scorul era egal : 
2—2. In ultima parte a meciului, for
mația suedeză a forțat ritmul și a 
înscris de două ori, cîștigînd in final 
cu 4—2 (1—1, 1—1, 2—0). Punctele 
învingătorilor au fost marcate de 
Sterner (min. 9), Lindberg (min. 25) 
și Wickberg, (min. 48 și 59). Pentru 
echipa S.U.A. au marcat Boucha 
(min. 19) și Falkman (min. 24).

box: După gala
de sîmbătă seara

Debut în campania
însămînțdrilor

(Urmare 
din pag. I)

pfimînt...
: S. Cristian

IERI, IN DIVIZIA B
SERIA I : Știința Bacău—Progresul 

Brăila 0—1 ; Sportul, studențesc 
București—Flacăra Moreni 1—0 ; 
F.C. Galați—Metalul Tîrgoviște 1—0; 
Dunărea Giurgiu—Portul Constanța 
0—0 ; S.N. Oltenița—Poiana Cîmpina 
1—0 ; Ceahlăul Piatra Neamț—Poli
tehnica Galați 2—1; C.F.R. Pașcani— 
Metalul București 1—0 ; Metrom Bra
șov — A.S.A. Tg. Mureș 2—2.

în clasament, după 17 etape, con

tinuă să conducă A.S.A. TG. MU
REȘ cu 25 puncte, urmată de Spor
tul studențesc (22 p.).

SERIA A Il-a. Minerul Baia Mare 
—C.S.M. Sibiu 0—1 ; U.M. Timișoa
ra—Crișul Oradea 1—2 ; Olimpia O- 
radea—C.F.R. Arad 2—1 ; Vagonul 
Arad—Politehnica Timișoara 0—2 ; 
Electroputere Craiova—Corvinul Hu
nedoara 2—1 ; Metalurgistul Cugir— 
Minerul Anina 0—1 ; Gloria Bistrița 
— Gaz metan Mediaș 4—0 ; C.S.M. 
Reșița—Olimpia Satu-Mare 2—1.

Lider, după 17 etape — CRIȘUL 
ORADEA cu 25 puncte. Pe locul al 
doilea—Politehnica Timișoara (24 p.).

SCHI

FOTBAL-juniori

ROMÂNIA —
în momentul in care juniorul Năs

tase (Progresul) înscria, la București, 
în poarta lui U.T.A. — la Cîmpina, 
colegii săi din reprezentativa de ju
niori a României încheiaseră, de un 
ceas, jocul împotriva formației simi
lare a Turciei. Scor : 0—0, înțr-un 
meci valabil pentru calificarea în 
turneul final U.E.F.A. Fotbaliștii ro
mâni au dominat autoritar o echipă 
robustă și matură, au dispus de mari 
ocazii de a marca — culmea, în min. 
77, Cojocaru a ratat de la opt metri 
de poarta goală I — totuși, pînă la 
urmă, au pierdut un prețios punct pe 
teren propriu. Spre sfirșit, jocul a

TURCIA 0-0
devenit nervos și dur, arbitrul Kes- 
tulis, eliminînd, corect, cîte un ju
cător din fiecare formație (Sandu 
Gabriel și-a lovit un adversar cu 
mingea în față !).

Partida-retur se va disputa la 11 
aprilie în orașul turc Bolu. Pînă în 
prezent, în grupa din care face parte 
echipa noastră, s-a mai jucat un sin
gur meci (Bulgaria—Turcia 3—2). 
Formația română s-a compus Ieri 
din : Costaș-Dobrău, Smarandache, 
S. Gabriel, Ciocîrlan-Donose, Boloni 
(Mateescu)-Blejuscă (Ion Ion), Aile- 
nii (cel mal bun de pe teren). S. 
Mircea, Cojocaru.

„CUPA POSTĂVARUL»
POIANA BRAȘOV (prin telefon 

de la B. Radu).— Cu concursul in
ternațional „Cupa Postăvarul" desfă
șurat sîmbătă și duminică pe pîrtiile 
de schi din Poiana Brașov s-a în
cheiat cea mai bogată săptămînă a 
actualului sezon ,de schi. De luni și 
pînă duminică au putut fi urmărite, 
rînd pe rînd, campionatele naționale 
de biatlon, întrecerile de ștafetă la 
fond seniori, concursul tinerilor fon- 
diști și, în sfîrșit, întrecerile dotate 
cu „Cupa Postăvarul" (probe alpine 
și de fond). Dintre numeroșii cam
pioni stabiliți în această săptămînă 
nu pot să nu fie menționați Gheor- 
ghe Gîrniță (autorul performanței de 
biatlon tineret), Elena Bășa .(învin
gătoare la întrecerea de fond a se
nioarelor), Ion Tudor (cîștlgător a 
numai puțin de 4 titluri la fond !).

Desfășurat lntr-un minunat cadru 
natural, „Cupa Postăvarul" a încunu
nat, cum nu se poate mai bine, a- 
ceastă bogată săptămînă de schi.

în probele de fond au fost de
semnați drept cîștigători : Marcela 
Leampă (Dinamo Brașov) și Nicolae 
Sfetea (A.S.A. Brașov), în timp ce 
ștafetele au adus pe primul loc echi
pele clubului Dinamo Brașov, la fete, 
și A.S.A. Brașov, la băieți. La sla
lom, după o zi. liniștită în care Ioana 
Belu și Dan Cristea au dominat pro
ba de „uriaș", a urmat o zi cu sur
prize. Căzînd în manșa a doua, fa
voritul probei, Cristea, a fost între
cut de Virgil Brenci și Marin Foc- 
șeneanu.

Mai întii, cîteva cu
vinte despre pugiliștii 
din Danemarca. Deși 
înfrînți, aproape fără 
excepție — însăși ex
cepția datorîndu-se u- 
nui accident și nu su
periorității de punctaj 
— pugiliștii danezi au 
arătat cîteva calități 
demne de relevat. Ei 
sînt posesorii .unor cu
noștințe tehnice bung, 
au curaj în luptă 
și se comportă foar
te sportiv pe ring, 
iar din punct de ve- 

„d.ere ...,al .trăsăturilor 
naturale sînt corespun
zător înzestrați (înăl
țime in concordanță 
cu cerințele moderne 
ale fiecărei categorii, 
alonjă etc.). Proba
bil, datorită Insufi
cientei pregătiri fizice, 
calitățile remarcate nu 
se valorifică, danezii 
n-au forță in lovituri 
și nici rezistența ne
cesară pentru cele trei 
runduri. Așa se facr 
că boxerii români i-au 
Întrecut cu relativă 
ușurință...

De fapt, tăria galei 
de sîmbătă seara a 
fost pentru reprezen
tanții României în con
cordanță cu stadiul 
actual al pregătirii lot. 
Luptătorii noștri au 
acum nevoie de acti
vitate publică în ring, 
de meciuri multe, fără 
ca acestea să aibă ne
apărat un caracter tă
ios, pe muche de cu
țit. Treptat, va crește 
și gradul de dificul
tate al adversarilor, în 
raport cu posibilitățile

fiecărui component al 
lotului, astfel ca cele 
două momente compe- 
tiționale de culme — 
campionatele naționale 
șl campionatele euro
pene — să-i. găsească 
pe boxerii noștri frun
tași în plină formă.

Așa dar trebui să se 
petreacă lucrurile „în 
teorie". Practic însă, 
chiar judecind cu în
țelegere — mai mult, 
cu indulgență — com
portarea de sîmbătă a 
unora dintre reprezen
tanții români solicită.,, 
critici ! Cuțov r-, box 
încîlcit, apărare aproa
pe inexistentă 1 ( Ne- 
delcea — risipă enor
mă de energie. Ca și 
Cuțov, apărare proas
tă, în plus, atacă me
reu fără minimă pru
dență, fiind victima si
gură a unui pugilist 
care știe să contreze ; 
Iliescu — termină e-

puizat un meci oare
care... După cum se 
vede, lipsurile acestea, 
aidoma altora, nu pot 
fi puse în cîrca „ac
tualului stadiu de pre
gătire". Nici nu e ca
zul să Ie trecem cu ve
derea sau să afirmăm, 
ca în cronica din zia
rul „Sportul", că evo
luția lui Cuțov ne dă 
noi speranțe pentru 
campionatele europene 
de la Madrid I Dimpo
trivă, aș zice, „evolu
ția" lui Cuțov și, in 
general, componența și 
starea lotului național, 
așa cum arată ele as
tăzi, nu ne dau nici 
speranțe „mai vechi", 
dar încă altele noi 1 E, 
de altfel, părerea mul
tora dintre observato
rii prezenți sîmbătă în 
jurul ringului din sala 
Floreasca, tehnicieni, 
medici, ziariști...

Est»? o soluție bu
nă, dar se impun 
măsuri pentruor- 
ganizarea loturilor 
semincere de lu- 
cernă și în coo
perativele agrico
le, înlăturîndu-se 
cu hotărîre ten
dința de a aștep
tă sămînță produ
să de alții. Sînt 
și cooperative care 
din loturile semin
are și-au creat o 
sursă sigură de 
venituri. Coopera
tiva agricolă din 
Țigănești, ne re
lata ing. șef Mir
cea Enache, are 
907 ha loturi se
mincere de ma
zăre, soia, fasole, 
tomate, lucernă 
etc. Cooperativa 
de aici nu este, 
desigur, singura 
care poate produ
ce semințe, astfel 
de unități existind 
în cadrul fiecărui 
consiliu intercoo- 
peratist.

O dată cu în
ceperea masivă a 
lucrărilor în cîmp, 
ritmul și calitatea 
semănatului de
pind în cel mai 
înalt grad de uti
lizarea întregii capacități de lucru 
a tractoarelor și mașinilor. Din 
păcate nu sînt premise certe că 
lucrurile vor decurge normal, pentru 
că la cele 3 969 tractoare existente în 
S.M.A. s-au asigurat numai 3 300 de 
mecanizatori. După cum ne spunea 
tov. Mihai Păduraru, inginer-șef al 
întreprinderii județene pentru meca
nizarea agriculturii, mecanizatorii 
s-ar găsi ca și pînă acum, dar este 
greu să fie „urcați pe tractor" din 
cauză că schemele de încadrare pri
mite de la direcția de resort din Mi
nisterul Agriculturii, Industriei Ali
mentare, Silviculturii și Apelor nu 
țin seama de cerințele reale ale ju
dețului Teleorman. Este cît se poate 
de urgent ca această problemă să 
fie analizată și rezolvată în mod co
respunzător.

în marea majoritate a cooperati
velor s-a desfășurat o intensă muncă 
pentru aplicarea și adaptarea la con
dițiile locale a formelor noi de orga- 

. nizare și de retribuție. Am întîlnit 
însă și cazuri — la cooperativele a- 
gricole din Saelele și Slobozia Mîn- 
dra — unde o serie de cooperatori, 
prezenți la muncă, nu cunoșteau Ce 
șl cît vor primi pentru rezultatele ac
tivității lor. în unele cazuri sînt gre
șit înțelese și aplicate principiile de 
organizare și de planificare a mun
cii. La cooperativa Saelele nu s-a 
făcut nici un singur ghiveci nutritiv 
la grădina de legume și nici nu se 
vor planta roșiile în cuiburi în cîmp 
cu adaos de îngrășăminte, pentru că

astfel de lucrări- nu au fost prevă
zute. Aici se mai consideră încă, 
după vechiul tipic, că economia de 
muncă în dauna producției este justi
ficată din motive de norme, devize 
etc., în Ioc să se înțeleagă realitatea 
că fără muncă făcută cu pricepere, 
cît șl cînd este nevoie, nu se pot 
realiza producții și venituri mări în 
agricultură.

Asemenea situații arată cît este da 
necesar ca, în aceste zile, specialiștii, 
cadrele de conducere din cooperative 
să-și facă simțită prezența în cîmp, 
alături de cooperatori și mecanizatori, 
să contribuie direct și nemijlocit la 
rezolvarea problemelor ce se ivesc. 
In acest context ni se par revelatoare 
cuvintele ing. Agripina Bădescu de 
la cooperativa Zimnicea : „Noi, agro
nomii, nu putem aplica agrotehnică 
stînd prin birouri, între două convor
biri telefonice. Locul nostru este în 
cîmp, acolo unde crește grîul și se 
însămînțează culturile".

Am creionat cîteva din preocupă
rile și problemele care în acest în
ceput de campanie agricolă caracte
rizează activitatea cooperatorilor, me
canizatorilor și specialiștilor. Imagi
nea unei munci desfășurate cu tena
citate, zi de zi, din zori pînă îri seară, 
se cere completată cu măsuri care să 
asigure înlăturarea din mers a nea
junsurilor ce se ivesc, pentru a asi
gura premise certe ale unei recolte 
bogate în toate unitățile agricole 
teleormănene.

Manifestări consacrate aniversării
semicentenarului partidului

DIN LUMEA LARGĂ
PRAGA. După cum s_a mai a“ 

nunțat, campionatul mondial studen
țesc de handbal se va desfășura între 
3 și 11 aprilie în Cehoslovacia. Echi
pele participante au fost repartizate 
în 4 grupe, după cum urmează : 
grupa A — U.R.S.S., Polonia, R.F. a 
Germaniei, Liban ; grupa B — Ro
mânia, Danemarca, Austria, Iugosla
via : grupa C — Suedia, Franța, Bel
gia, Israel ; grupa D — Cehoslova
cia, Norvegia, Spania, Tunisia. Din 
fiecare grupă se califică, pentru sfer
turile de finală, cîte două echipe. 
Meciurile din grupe vor avea loc în 
mai multe orașe, urmînd ca sfertu
rile de finală și semifinalele să se 
dispute. la Praga.

LONDRA. Noul campion euro
pean de box la cat. grea, englezul 
Joe Bugner, care l-a deposedat die 
centură pe Henry Cooper, își va pune 
titlul în joc în fața compatriotului 
său Jack Bodell. Meciul urmează să 
aibă loc înainte de 1 iunie la Lon
dra.

BAMAKO. Intr-un meci contînd 
pentru preliminariile turneului olim
pic de fotbal, echipa Mali a învins 
cu scorul de 1—0 (0—0) selecționata 
Algeriei. Returul se va disputa la 
11 aprilie la Alger.

SAO PAULO. Echipa brazilia‘ 
nă de fotbal F.C. Santos, în frunte 
cu celebrul Pele, și-a încheiat pre
gătirile pentru deplasarea ce-o va 
face la sfîrșitul acestei luni în Eu
ropa, cu care ocazie va întîlni la 31 
martie, la Paris, o combinată a echi
pelor Saint Etienne—Marsilia. Di
recția clubului a anunțat însă că a 
contramandat cele două partide pe 
care echipa Santos urma să le sus
țină în Algeria și R.F. a Germaniei.

Pele a anunțat că, din cauza pro
gramului încărcat al echipei sale, nu 
va putea face deplasarea la Mosco
va cu selecționata mondială cane va

evolua în meciul de „adio" al Iui Lev 
Iașin.

LISABONA. Raliu] automobi
listic al Portugaliei, care a întrunit 
la start 33 de concurenți, s-a încheiat 
cu victoria portughezului Americo 
Nunes, care a concurat pe o mașină 
„Porsche". L-au urmat compatrioții 
săi Francisco Romanzinho pe „Ci
troen" și. Giovanni Salvi pe „Por
sche". De remarcat că printre cei 
numai 15 concurenți care au termi
nat dificila cursă nu figurează nici 
un participant străin. .

NEW YORK. In cadrul ex
cursului atletic de sală de la Cleve
land, sprinterul american Willie 
Davenport. campion olimpic la 
Ciudad de Mexico, a cîștigat proba 
de 60 yarzi garduri cu timpul de 6”. 
în proba de. săritură în înălțime, pe 
primul loc s-a clasat compatriotul 
său Stanley Albright, cu performan
ța de 2,16 m.

Valeriu MIRONESCU

Moneo (stingă) în avantaj net...

HANDBAL (feminin)

La Tg. Jiu a fost inaugurată dumi
nică o acțiune culturală intitulată 
„Tineretul gorjean, prezent", inițiată 
de Comitetul județean Gorj al 
U.T.C., în întîmpinarea aniversării 
semicentenarului partidului și a săr
bătorii Zilei creării organizației 
U.T.C.

Timp de o săptămînă se vor des
fășura, la casele de cultură, clubu
rile muncitorești și căminele din ju
deț expuneri și conferințe, simpo
zioane, montaje literar-muzicale, 
concursuri și spectacole folclorice, 
precum și diferite lucrări pentru 
mai buna gospodărire și înfrumuse
țare a localităților.

Prologul acțiunii l-a constituit con
ferința „Partidul Comunist Român — 
îndrumătorul și conducătorul încer
cat al organizației noastre de tine
ret", expusă în sala de festivități „23 
August" de tovarășul Constantin 
Drăgoescu, membru al C.C. al P.C.R., 
secretar al Comitetului județean 
Gorj al P.C.R. în continuare, cei 
prezenți s-au întîlnit cu foști 
luptători din detașamentul „Pău- 
liș", care au evocat momente din

acțiunile eroice din toamna anu
lui 1944 ale detașamentului pentru 
eliberarea teritoriului țării de sub 

v „Ocupația fascistă. După un spectacol 
susținut de taraful Casei de cultură 

. din Tg. Jiu și de formațiile de ama
tori din comunele Bălești, Turcinești 
și Sadu, o frumoasă retragere cu 
torțe și un foc de tabără aprins pe 
stadion au încheiat prima zi a a- 
cestei manifestări culturale.

★
Comitetul județean Constanța al 

femeilor, Consiliul județean al sin
dicatelor, Comitetul județean al 
U.T.C. și Comitetul județean de cul
tură și artă au organizat, în cinstea 
aniversării semicentenarului partidu
lui, un concurs de fotografii ale ar
tiștilor amatori cu tema „Prezențe 
feminine în viața' economică și social- 

■ culturală a județului Constanța".' Ciele 
mai bune fotografii, cu subiecte in
spirate din activitatea femeilor în 
industrie, agricultură, comerț, coope
rație, învățămînt, știință, cultură, să
nătate și în alte domenii, vor fi pre
zentate în cadrul unei expoziții.

(Agerpres)

„Cupa primăverii" la Timișoara
Sala „Olimpia" din Timișoara a re

devenit timp de 4 zile aceeași gazdă 
primitoare pentru jocul de handbal, 
grație clubului sportiv „Universita
tea" din localitate — organizatorul 
turneului feminin Internațional dotat 
cu „Cupa primăverii". Și-au dat în- 
tîlnire patru echipe românești și pa
tru de peste hotare (trei din Iugo
slavia și una din Bulgaria) care de 
la început s-au angajat într-o dis
pută pasionantă pentru cîștigarea 
trofeului pus în joc.

Formațiile participante șl-au putut 
verifica potențialul de luptă în preaj
ma reluării campionatelor, antrenorii

INNSBRUCK. Cunoscuta cam
pioană austriacă Anne Marie Proell, 
cîștigătoarea „Cupei Mondiale", a 
terminat Învingătoare In proba de 
slalom special din cadrul concursu
lui internațional de schi de la 
Innsbruck.

formulîndu-și noi planuri de bătaie 
în vederea remedierii minusurilor ce 
se mai fac simțite în pregătirea teh- 
nico-tactică a elevelor lor. Deși a 
ciștigat turneul, Universitatea Timi
șoara, care a avut totuși la dispo
ziție 5 din jucătoarele sale de bază, 
nu s-a comportat la nivelul obișnuit, 
poate datorită și oboselii unui pro
gram prea încărcat căruia a trebuit 
să-i facă față pînă acum. Echipa 
care s-a impus însă ca omogeni
tate și putere de luptă, deși n-a 
ocupat decît locul II în turneu, a 
fost „Constructorul" Timișoara, afla
tă in ascensiune de formă — lucru 
îmbucurător dacă se au în vedere 
eforturile bănățencelor pentru evita
rea zonei periculoase a retrogradării 
din campionat.

Dintre oaspete s-au impus handba
listele bulgare, printr-un joc sobru, 
corect. O notă aparte merită hand
balistele din Negotin (Iugoslavia), 
pentru ambiția cu care și-au dis
putat șansele, deși activează in di
vizia B.

Cezar IOANA
corespondentul „Scinteii*

PRONOSPORT
CONCURSUL DIN 21 MARTIE

„U“ Cluj-Steaua (0-2) 2
Progresul-U.T.A. (1-2) 2
Farul-Steagul roșu (1-0) 1
C.F.R. Tim.-Politehnica (2-1) 1
Petrolul-S. C. Bacău (2-0) 1
F. C. Argeș-Univ. Craiova (1-0) 1
Dinamo-C.F.R. Cluj (4-0) 1
Jiul-Rapid (0-2) 2
Internazionale-Napoli (2-1) 1
Juventus-F. C. Torino (3-3) X
Lanerossi-Milan (1-1) x
Sampdoria-Bologna (1-2) 2
Fiorentina- Cagliari (1-2) 2

Surpriză la rugbi
Ieri în campionatul republican de 

rugbi au fost înregistrate următoarele 
rezultate tehnice : Politehnica Iași — 
Steaua 11—9 (mare surpriză 1) ; 
(C.S.M. Sibiu — Știința Petroșani 
6—3 ; Constructorul — Farul 16—14 ; 
Rapid — Agronomia Cluj 12—12 ; 
Rulmentul Bîrlad — Grivița Roșie 
0—31 ; Dinamo București — Univer
sitatea Timișoara 6—0.

In clasament conduce acum Grivița 
Roșie, cu 35 de puncte, urmată de 
Steaua cu 34 puncte și Dinamo tot 
cu 34 de puncte.

La sfat cu 
crescători de oi

în orașul Novaci a avut Ioc dumi
nică o consfătuire de lucru cu 
crescătorii de oi din zona necoo- 
perativizată a județului Gorj. Cir
ca 400 de crescători de oi pre
zenți în sala casei de cultură au 
luat în dezbatere posibilitățile valo
rificării superioare a resurselor na
turale, experiența și tradiția în ceea 
ce privește creșterea oilor.

Dezbaterile au dus la stabilirea 
unor măsuri menite să înlăture unele 
neajunsuri, să ducă la stimularea 
crescătorilor individuali de oi, în 
așa fel îneît în următorii 2—3 
ani, efectivele de oi să se tripleze, 
implicit, să sporească de cîteva 
ori cantitățile de carne, brînză, 
lapte și lînă. în încheierea dezbate
rilor, consfătuirea a adoptat o tele
gramă adresată Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, tova
rășului Nicolae Ceaușescu, în care se 
spune printre altele: „Cu toate condi
țiile nefavorabile ale anului 1970, am 
reușit să obținem rezultate mulțumi
toare in creșterea animalelor și să li
vrăm la fondul de stat 3 258 tone 
carne, 8 500 hl lapte, 170 tone lînă și 
peste 7 milioane bucăți ouă. în
suflețiți de perspectivele luminoa
se ale patriei noastre socialis
te stabilite de Congresul al X-lea 
al partidului și in întîmpinarea 
celei de-a 50-a aniversări a P.C.R., 
dind totodată expresie profunde
lor sentimente de recunoștință pen
tru grija acordată tuturor oame
nilor muncii, crescătorii de animale 
din comunele necooperativizate de pe 
meleagurile Gorjului se angajează că 
iși vor înzeci eforturile, alături de 
unitățile socialiste, pentru ca sarcinile 
de producție din acest an să fie rea
lizate și depășite".

Mihai DUMITRESCU
corespondentul „Scinteii”
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CONSTANȚA (coresponden
tul „Scinteii", Radu Apostol). — 
Ieri, duminică, locuitorii comu
nei Topalu, din județul Constan
ta, au sărbătorit împlinirea a 20 
de ani de la înființarea coopera
tivei agricole de producție. La 
festivitate a luat parte tovarășul 
Vasile Vîlcu, prim-secretar al 
Comitetului județean Constanța 
al P.C.R., care a evidențiat apor
tul cooperatorilor din Topalu la 
succesele obținute de agricultura 
cooperatistă a județului urîn- 
du-le noi succese in sporirea 
producțiilor și veniturilor. în- 
tr-o atmosferă de puternic en
tuziasm, participanții la adunare 
au adoptat textul unei telegra
me adresate C.C. al P.C.R., to
varășului Nicolae Ceaușescu, in 
care se spune, printre 
„Drept 
ceea ce 
partidul, 
tovarășe 
aplicăm 
dumneavoastră indicații' de la 
plenara C.C al- P.C.R. din 
noiembrie anul trecut. Prin- 
tr-o temeinică organizare a 
muncii, hărnicie și disciplină, 
vom realiza în 1971, anul celei 
de-a 50-a aniversări a partidu
lui nostru, îh mod exemplar, 
sarcinile planului de producție 
pe care l-am stabilit în aduna
rea generală ‘și vom oferi supli
mentar fondului central - al sta
tului 150 tone griu. 50 tone po
rumb. 30 tone floarea-soarelui, 
70 tone legume și fructe, 10 tone 
carne. 200 hl lapte și alte pro
duse".

altele : 
recunoștință pentru 
înseamnă pentru noi 
ne angajăm, iubite 

Nicolae, Ceaușescu, să 
neabătut prețioasele
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CRIZA PEKIN

ÎN AȘTEPTAREA
declară ministrul deÎN IRLANDA

UNUI NOU GUVERNcăreia îi cunoaștem și apreciem istoria și frumusețile
• CONSULTĂRILE PREMIERULUI DESEMNAT CU LIDERII 

PARTIDELOR POLITICE

DE' GUVERN

viața internațională
i

externe el Danemarcei

TURCIA

DE NORD
• PREMIERUL CHICHESTER- 

CI.ARK A DEMISIONAT

BELFAST 21 (Agerpres). — Eve
nimentele declanșate în Irlanda de 
Nord, în urmă cu zece zile, prin uci
derea celor trei militari care făceau 
parte din trupele britanice dislocate 
aici pentru menținerea ordinii, au 
Bfîrșit printr-o criză guvernamentală.

Nereușind să găsească, în timpul 
‘convorbirilor pe care le-a avut la 
Belfast cu ministrul britanic al apă
rării, lordul Carrington, și cu șeful 
statului major al forțelor armate 
britanice, Geoffrey Baker, mijloacele 
pentru menținerea ordinii în Ulster 
și nici căile de reconciliere a celor 
două comunități religioase (pro
testantă și catolică), premierul nord- 
irlandez, James Chichester-Clark, 
și-a prezentat simbătă seara demisia. 
Intr-un comunicat oficial, prin care 
și-a anunțat hotărîrea, Chichester- 
Clark a declarat că nu vede „un alt 
mijloc prin care să-i facă pe toți cei 
Interesați să înțeleagă realitățile în 
domeniul constituțional, politic și al 
securității".

Problema care se pune acum este 
cea a succesiunii primului ministru. 
La scurt timp după anunțarea demi
siei lui Chichester-Clark, liderul ari
pii de extremă dreaptă a partidului 
unionist (de guvernămînt), William 
•Craig, și-a depus candidatura la a- 
ceastă funcție.

COPENHAGA 21 (Agerpres).— Mi
nistrul afacerilor externe al Dane
marcei, Poul Hartling, a declarat în
tr-un interviu acordat trimisului 
special Agerpres, C. Țintea, că 
„sentimentele danezilor față de Ro
mânia sînt dintre cele mai pozitive. 
Considerăm România o națiune de 
prieteni, căreia îi cunoaștem și-i a- 
preciem istoria și frumusețile". Am 
urmărit, a spus Poul Hartling, acti
vitatea țării dumneavoastră la Or
ganizația Națiunilor Unite, unde, 
frecvent, am abordat în mod asemă
nător unele probleme. El a arătat că, 
deși Danemarca și România au siste
me social-politice diferite, relațiile 
dintre cele două țări „sînt foarte 
prietenești, motiv pentru care minis-

trul de externe român este atît 
binevenit în Danemarca".

în continuare, Poul Hartling a re
levat că, în timpul convorbirilor pe 
care le-a avut cu ministrul de ex
terne al României, Corrieliu Mănescu, 
au fost abordate „probleme centrale 
ale relațiilor danezo-române, precum 
și unele probleme internaționale, în
deosebi cele europene". In context,' 
ministrul danez s-a referit la pers
pectivele unei abordări constructive 
a problemelor securității pe conti
nentul nostru și ale pregătirii con
ferinței privind securitatea și coope
rarea europeană, subliniind că „Da
nemarca a avut întotdeauna o pozi
ție pozitivă față de ideea unei astfel 
de conferințe și a acționat în fa
voarea ei".

convorbii privind
COLABORAREA ECONOMICA 

ROMÂNO-CHINEZĂ
PEKIN- 21 — Corespondentul A- 

gerpres, I. Gălățeanu, transmite : 
Ministrul construcțiilor de mașini, 
Ion Avram, s-a întîlnit la 21 mar
tie cu Fan I, ministru pentru rela
țiile economice cu străinătatea.. La 
întîlnire a participat Ștefan Con- 
stantinescu, adjunct al ministrului 
metalurgiei.

Cu acest prilej au fost discutate 
probleme privind livrările reci-

proce de instalații complete, schim
burile de documentație tehnică, 
cooperarea în domeniul cercetării 
științifice și tehnologiei, construc
țiilor de mașini, mașini-unelte, 
electrotehnice și electronice, pre
cum și metalurgiei.

întrevederea s-a desfășurat In
tr-o atmosferă prietenească și de 
înțelegere reciprocă.

PNOM PENH 21 (Agerpres). — 
Forțele de rezistență populară din 
Cambodgia au atacat în ultimele 24 
de ore fortificațiile deținute de tru
pele regimului Lon Noi în localita
tea Kompong Dangkor, la numai 23 
kilometri sud-vest de Pnom Fenh. 
Totodată, în ultimele 24 de ore, po
zițiile trupelor Adminstrației de la 
Pnom Penh situate de-a lungul șo
selei care face legătura între capi-

prezentată de Nihat Erim, dar, po
trivit agenției Anatolia, Ferruh Boz
beyli declarase anterior că partidul 
său nu va participa la noul guvern. 
De altfel, premierul desemnat Nihat 
Erim și-a făcut cunoscută intenția 
de a avea consultări cu liderii tutu
ror partidelor reprezentate în parla
ment, în vederea formării unui gu
vern de „largă coaliție națională", 
capabil să realizeze reformele de 
primă urgență ale Turciei. _

Cu ocazia unei conferințe de presă, 
ca și prin publicarea unui comunicat 
(echivalînd cu o declarație de inten
ții), Nihat Erim a făcut cunoscut că 
politica externă a noului guvern va 
fi identică cu cea a guvernului pre
cedent. „Noi vom rămîne fideli tra
tatelor, vom acorda o mare impor
tanță prieteniei cu vecinii noștri șl 
cu toate țările lumii și vom încerca 
să dezvoltăm relații cu toate țările 
care nu aduc atingere integrității te
ritoriale și independenței Turciei", * 
subliniat Nihat Erim.

ANKARA 21 (Agerpres). — In pri
mele 24 de ore de la desemnarea sa 
de către președintele Sunay ca prim- 
ministru al unui viitor guvern de 
coaliție, Nihat Erim a avut deja con
sultări cu liderii celor patru mari 
partide politice din Turcia. Prima 
dintre acestea a avut loc vineri 
seara cu liderii fostei sale grupări, 
Partidul Republican, condus de Ismet 
Inonii, care dispune de 141 locuri 
în Adunarea Națională, Sîmbătă, pre
mierul desemnat a contactat lideri ai 
celui mai mare partid din Turcia, 
Partidul Dreptății (224 locuri), 
din care face parte fostul premier 
Suleyman Demirel. Deși nu respinge o 
participare, chiar restrânsă, la un gu
vern de coaliție, Partidul Dreptății 
se menține, deocamdată, în especta- 
tivă. Tot sîmbătă, Nihat Erim s-a
întîlnit cu Ferruh Bozbeyli, preșe
dintele Partidului Democrat, și cu 
Turhan Feyzioglu, șeful Partidului 
încrederii Naționale. Ambii lideri con
sultați nu și-au exprimat încă. în 
mod definitiv părerea la solicitarea

Atacuri aie patrioților
în apropiere de Pnom Penh

CAMBODGIA

agențiile de presa
transmit l

CROYDON (Anglia) — Muncitori manifestînd împotriva proiectului de leg# 
antisindicală

tala cambodgiană și cea mai impor
tantă regiune agricolă a țării — Bat- 
tambang — au fost supuse unor pu
ternice atacuri de către patrioții 
khmeri.

Ciocniri între detașamentele de re
zistență populară și efectivele mili
tare ale regimului Lon Noi. spriji
nite de unități saigoneze, au fost sem
nalate, de asemenea, în regiunea de
numită „Ciocul de papagal".

ORIENTUL APROPIAT
® PRECIZĂRILE ZIARULUI „AL AHRAM

Declarația MAE. 
al R. D. Vietnam

CAIRO 21 (Agerpres). — Ziarul 
'„Al Ahram“ anunță că, în urma unei 
serii de întrevederi între președin
tele R.A.U., Anwar Sadat, și coman
danții militari de pe linia Canalului 
Suez, aceștia din urmă „au fost in
vestiți cu autoritate deplină și abso
lută pentru a face față oricărui atac 
israelian aerian, naval sau terestru 
prin surprindere". Pe de altă parte, 
scrie ziarul, guvernul egiptean a în
trebat Administrația S.U.A. ce ac
țiuni va întneprinde dacă Israelul va 
continua să refuze să se retragă de 
pe teritoriile arabe ocupate. întreba
rea, precizează „Al Ahram", a fost 
formulată într-un mesaj verbal a- 
dresat la 18 martie de către ministrul 
de externe egiptean, Mahmoud

Riad, secretarului de stat american 
William Rogers, prin intermediul -re
prezentantului S.U.A. 
nald Bergus.

★
Guvernul egiptean 

poarte preliminare de 
în legătură cu contactele secretarului 
general al O.N.U., U Thant, și ale 
reprezentantului său special pentru 
Orientul Apropiat, Gunnar Jarring, 
cu ministrul de externe israelian, 
Abba Eban — anunță agenția M.E.N. 
Se așteaptă ca Gunnar Jarring să-l 
informeze pe Mohamed Hassan El 
Zayyat, reprezentantul permanent al 
R.A.U. la Națiunile Unite, despre re
zultatele acestor contacte, adaugă 
agenția.

la

a
la

Cairo, Do

primit ra- 
New York

AZI ÎȘI ÎNCEPE LUCRĂRILE

CONGRESUL P.S.I.U.P
Puternică citadelă a

< mișcării muncitorești, 
important centru al 
luptei revoluționare și 
al mișcării antifasciste 
din Italia, orașul Bo
logna — capitala regiu
nii Emilia Romagna — 
găzduiește, începînd de 
astăzi, lucrările Congre
sului al III-lea al Parti
dului Socialist Italian al 
Unității Proletare 
(P.S.I.U.P.). Moment de 
deosebită însemnătate 
în viața partidului, 
congresul este chemat 
să facă bilanțul activi
tății P.S.I.U.P. de la 
congresul său prece
dent de la Napoli, din 
decembrie 1968, și pînă 
în prezent, să defineas
că linia strategică și 
tactică a partidului 
pentru perioada urmă
toare în lupta pentru 
reforme de structură, 

sociale, 
unității

reforme de ‘ : 
economice și 
pentru făurirea 
de acțiune a forțelor 
stingii italiene.

In vederea acestui 
important eveniment, 
P.S.I.U.P elaborat

tezele congresului, care 
au constituit obiectul 
unor' ample și aprofun
date dezbateri în ca
drul federațiilor sale. 
Cu acest prilej ___
făcut numeroase pro
puneri menite să 
volte și să întărească 
influența P.S.I.U.P. in 
rîndul maselor munci
toare, in lupta pentru 
apărarea democrației, 
precum șl pentru pro
movarea de către Italia 
a unei politici externe 
de apărare a păcii și 
dezvoltare a colaboră
rii între state, de con
damnare a agresiunilor 
dezlănțuite de imperia
lism. Sintetizînd sarci
nile sale în actuala e- 
tapă politică, congresul 
are ca temă centrală: 
„Unitatea pentru so
cialism, împotriva au
toritarismului și refor
mismului, împotriva 
imperialismului, pentru 
o alternativă de stin
gă".

In .sala teatrului co
munal — unde congre
sul își ține lucrările —

s-au
dez-

iau parte 482 de dele
gați, aleși in adunările 
ce au precedat congre
sul, cei 37 de deputați 
și senatori aparținind 
P.S.I.U.P., membri al 
unor consilii regionale 
și provinciale, primari, 
precum și numeroși in
vitați, inclusiv delega
ții reprezentative ale 
partidelor democratice 
italiene. Participă, de 
asemenea, reprezentanți 
ai unor partide comu
niste și muncitorești de 
peste hotare.

Partidul Comunist 
Roman este reprezentat 
de către tovarășul Mi
hai Gere, membru su
pleant al Comitetului 
Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.

După prezentarea ra
portului de activitate 
de către Tullio Vec- 
chietti, secretarul gene
ral al P.S.I.U.P., vor 
începe dezbaterile, care 
urmează a se încheia 
la 25 martie.

N. PU1CEA
Bologna

HANOI 21 (Agerpres). — Un pur
tător de cuvînt al Ministerului Afa
cerilor Externe al R.D.V. a dat pu
blicității o declarație în care coh- 
damnă bombardarea teritoriului R.D. 
Vietnam de către aviația și artileria 
americană. In zilele de 16, 17 și 18 
martie, se arată în declarație, avi
oane de tipul „B-52" și bombardiere 
cu reacție au întreprins, în mai multe 
rinduri, raiduri asupra localității 
Huong Lap. In același timp, unități 
de artilerie amplasate în sudul zo- ' 
nei demilitarizate au aruncat obuze 
asupra localităților Vinh Son și 
Huong Lap, aflate pe teritoriul R.D. 
Vietnam.

Ministerul Afacerilor Externe, se 
subliniază în declarație, denunță și 
condamnă cu asprime aceste acte de 
război și cere să se pună capăt tu
turor acțiunilor de încălcare a suve
ranității și securității R;D. Vietnam.

Agenția V.N.A. anunță că unități 
antiaeriene ale Armatei Populare 
Vietnameze au doborit un avion a- 
merican de tipul „B-52" în timpul 
unui raid întreprins asupra unor lo
calități populate din regiunea Vinh 
Linh. Agenția precizează că numărul 
total al avioanelor americane dobo- 
rîte in Vietnamul de nord se ridică 
la 3 378.

așteaptă, trecerea nopții' selenare
MOSCOVA 

sovietic 
cu succes întregul program de cerce
tări științifice prevăzut pentru cea 
de-a cincea zi selenară și pentru cele 
trei luni care au trecut de la asele
nizarea aparatului. Totodată, „Luno- 
hod-l“ a realizat un program supli
mentar de cercetări, care a cuprins, 
printre altele, explorarea unor cra
tere. - Deplasarea lunohodului s-a 
desfășurat, de această dată, in con
diții mai grele. In unele cazuri, pen
tru a pătrunde sau ieși din cratere, 
el a trebuit să se deplaseze pe pante 
cu unghiuri de înclinație de 25—30 
grade. Cu toate că durata totală a 
deplasărilor lunohodului a fost în a- 
ceastă zi mai mică, datorită expe
rienței acumulate de echipajul teres
tru, el a parcurs 2 004 metri, adică 
mai mult decît in zilele precedente. 
Intre 20 martie și 6 aprilie, pe tim
pul nopții selenare, lunohodul va 
staționa.

Vehiculul selenar
„Lunoliod-1“ și-a îndeplinit

Un calm relaîîv domnește în provincia argentineană
COldolîa, urma ocupării acesteia de către armată și decretarea stării de

■ urgență. Muncitorii și-au reluat, în mare parte, activitatea, la somațiile 
repetate ale guvernatorului militar, după o săptămînă de greve. Conducătorii 
sindicali ai Confederației Generale a Muncii (C.G.T.) din Cordoba și celelalte 
provincii, reuniți la Rosario, au hotărît declanșarea unei alte greve generale 
la sfirșitul acestei luni, în cazul în care guvernul Levingston nu le va satis
face cererile. Ciocniri sporadice între demonstranți și poliție au avut loc in 
unele orașe argentinene.

Sutonlălils din provin
cia Suandun au pus în libertate 
doi agenți speciali ai S.U.A. și regi
mului ciankaișist, care au fost ares
tați în anul 1963 în apele teritoriale 
chineze, în timp ce încercau să des
fășoare acțiuni diversioniste în zo
nele de coastă 
anunță agenția

ale acestei provincii, 
China Nouă.

Prezidiul Sovietului Su
prem și Consiliul de Mi
niștri ale UXS.S. au ad°ptat 
hotărîri. privind lărgirea drepturilor 
și întărirea bazei, tehnico-materiale a 
comitetelor Executive ale sbvietelor 
raionale și orășenești de deputați ai 
oamenilor muncii — informează presa 
sovietică. După cum s-a mai anun
țat, o hotărîre privind îmbunătățirea 
activității sovietelor raionalie și oră- 
șerîești a fost adoptată recent de Co
mitetul Central al P.C.U.S.

Guvernul Franței studia
ză în mod detaliat răspun
sul âîgeriei la memoran
dumul SăU Plivind naționaliza
rea de către statul algerian a 51 Ia

sută din acțiunile societăților petro
liere franceze care operează în Al
geria — a dlîdarat ambasadorul 
Franței la Alger, Jean Basdevant, în 
cursul unei întrevederi avute cu mi
nistrul algerian al afacerilor exter
ne, Abdelaziz Bouteflika.

Convorbiri bulgoro-brita- 
niCO. Antbony Royle, subsecretarul 
parlamentar de stat la Ministerul 
Afacerilor Externe al Marii Britanii, 
a făcut o vizită oficială la Sofia, 
unde a avut convorbiri cu Lîcezar 
Avramov, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, ministrul tomerțului 
exterior, și cu alte persoane oficiale 
bulgare. într-un comunicat oficial se 
relevă că părțile cu constatat dez
voltarea favorabilă a relațiilor bila
terale și au discutat posibilitățile 
dezvoltării comerțului, colaborării e- 
conomice și tehnico-științifice bul- 
garo-engleze.

Cu privire la împrejură
rile în care și-a găsit moar
tea fostul președinte Bar
rientos Proprietarul cotidianului 
„Hoy" a remis justiției boliviene do
cumentele pe care le posedă. După 

‘ acum. s-a mai anunțat, ziarul „Hoy'

JAPONIA

Un nou grup de rezidenți coreeni 
vor fi repatriați în R. P. 0. Coreeană
TOKIO 21 — Corespondentul Ager- 

pres, Florea Țuiu, transmite : Crucea 
Roșie japoneză a prezentat ministru
lui justiției lista celor 330 de rezi- 
denți coreeni cane urmează să se re
patrieze în Republica Populară De
mocrată Coreeană. în acest scop, un 
vas aparținînd flotei R.P.D. Coreene 
este așteptat la 12 mai în portul ja
ponez Niigata. După cum s-a mai 
anunțat, Crucea Roșie japoneză și 
Crucea Roșie din R.P.D. Coreeană au 
semnat, la 15 fi"

un acord de reluare a operațiunilor 
de repatriere a cetățenilor de origine 
coreeană stabiliți în Japonia înainte 
și în timpul celui de-al doilea război 
mondial.

Pînă în prezent, după semnarea 
acordului de la Moscova, peste 4 000 
de persoane au făcut cerere de re
patriere în R.P.D. Coreeană. O parte 
dintre coreenii din Japonia s-au re
patriat înainte de anul 1967. cînd a 
expirat acordul dintre organizațiile 
de Cruce Roșie ale celor două țări.iruarie, la Moscova,

construcțiile spor-

A FOST
VIRUSUL

Republicii 
din zile,

Michigan, care și-a transformat 
cravata în acvariu. îndemnul e clar. 
Dacă vă e foame, dezlegați nodul 
și prăjiți peștele din cravată 1 s-a petrecut la Jo- 

capitala
într-una

au atacat și au je-

APARTHEID-UL 
LE-A JUCAT UN RENGHI IDENTIFICAT 

HEPATITEI 
VIROTICE

AL DOILEA VOLUM
AL „MEMORIILOR 

DE SPERANȚĂ"

Zilele acestea a apărut în edi
tura pariziană Pion cel de-al doilea 
volum al „Memoriilor de speran
ță" semnate de fostul președinte 
de Gaulle. Primul capitol se ocupă 
de situația politică din Franța în 
1962, iar al doilea tratează situația 
economică, financiară și politică în
tre anii 1962—1964. Al treilea ca
pitol a rămas neterminat.

COMBATEREA EFICACE 
A POLUĂRII

în Împrejurimile Moscovei au 
luat ființă în ultimii ani 105 stații 
de purificare biologică a apei și 135 
de stații pentru purificarea meca
nică a apei. Activitatea lor este 
dintre cele mai eficacer Deși ținu
tul Moscovei își mărește continuu 
potențialul industrial, rîurile din 
împrejurimi sînt aproape nepoluate.

CRAVATĂ... FUNCȚIONALĂ

Moda cravatelor late este foarte 
practică. Așa cel puțin ne asigură 
Gary Smith de la Universitatea din

DE PRETUTINDENI • DE PRETUTINDENI
rul viitorului cartier general al 
Jocurilor Olimpice de la Munchen. 
Ea are 127 de metri înălțime și va 
fi folosită la montarea acoperișu
rilor unora din 
tive.

întîmplarea 
hannesburg, 
Sud-Africane. 
șapte bandiți 
fuit banca din localitate. Cîțiva sa- 
lariați ai băncii, oameni de culoare, 
au luat urma hoților în încercarea 
de a le smulge prada. însă bandiții 
au dat năvală in incinta unei gări, 
unde accesul negrilor, In virtutea 
legilor discriminatorii sud-africane, 
este Interzis. Deosebit de scrupu
loase în respectarea rînduielilor ra
siste, forțele de ordine nu i-au re
ținut pe hoți, ci pe urmăritorii lor 
negri. Pînă să se lămurească auto
ritățile dinspre ce este vorba, hoții 
s-au făcut nevăzuți, cu întreaga lor 
pradă.

OCOLUL PĂMÎNTULUI 
ÎN 80 DE ZILE 

VERSIUNE MODERNĂ -
A fost într-adevăr oosibil ca Phi- 

Ieas Fogg să facă „Ocolul Pămîn- 
tului în 80 de zile", așa cum sus
ține Jules Verne în celebrul său 
roman ? Răspunsul încearcă să-l dea 
scriitorul american S. I. Perelman, 
care și-a propus să parcurgă ace-

lași Itinerar, cu aceleași mijloace 
și în aceleași condiții ca renumitul 
erou al lui Jules Verne. Perelman, 
in vîrstă de 67 de ani (și pe care 
II vedeți in fotografie la bordul

avionului cu destinația Londra, de 
unde își va începe „ocolul"), inten
ționează să noteze toate peripețiile 
și particularitățile intîlnite și să le 
adune într-un volum, al cărui titlu 
va depinde de timpul în care va 
reuși sa înconjoare Pămîntul.
CEA MAI MARE MACARA 

DIN EUROPA
Cea mai mare macara din Eu

ropa lucrează în prezent pe șantie-

Trei oameni de știință italieni — 
prof. univ. Felice Caramla, Ger
mano Ricci și Carlo de Bach — au 
reușit să identifier virusul hepati
tei virotice. După cinci luni de cer
cetări în cadrul Universității din 
Roma, s-a stabilit prezența unei 
particule .„simil virotice" în nu
cleele celulelor hepatice. „Elemen
tul cel mai interesant și, totodată, 
semnificativ al cercetărilor noastre 
— a declarat prof. Caramia — ieste 
acela că particula identificată nu se 
găsește în ficatul persoanelor afec
tate de hepatită, ci în cel al per
soanelor sănătoase. în consecință, 
im stabilit că hepatita este răspîn- 
dită de persoane sănătoase și nu 
bolnave, după cum.se presupune". 
Descoperirea particulei virotice, pe 
cit de semnificativă, nu poate fi 
identificată cu „descoperirea" viru
sului hepatitei, pentru care mai sînt 
necesare o serie de cercetări. In pre
zent, cei trei medici consideră că au 
obținut numai izolarea „virusului" 
după ce l-au găsit în partea cen
trală a celulelor hepatice, indicate 
drept „inima ficatului".

I
I

ț

I
I

publicat o știre care afirma că Rene 
Barrientos a fost victima unui com
plot în care ar fi fost implioat și 
.fostul președinte Ovando Candia. în 
legătură cu acest caz, guvernul bo
livian a hotărît deschiderea unei an
chete.

Un nou comunicat, atri
buit organizației clandes
tine uruguayene care și~a asu- 
mat responsabilitatea răpirilor de di- 
plomați din această țară, a fost difu
zat la Montevideo. Potrivit acestui 
comunicat, procurorul general Guido 
Berco Oribe, răpit în urmă cu 10 zile, 
este judeoat in prezent de un „tri
bunal popular" pentru faptul de a fi 
propus Curții Supreme deferirea u- 
nor membri ai acestei organizații tri
bunalelor militare. Pe de altă parte, 
se precizează că armata și poliția 
uruguayană au lansat o nouă ope
rațiune de proporții pentru a des
coperi ascunzătorile în oare se află 
rețidute cele două persoane răpite — 
ambasadorul britanic, Geoffrey Jack- 
son, și procurorul general Urugua
yan, Oribe.

în orașul peruan Icra, si- 
tuat la 200 km sud de Lima, au avut 
loc în cursul nopții' atentate cu di
namită la sediul postului de radio 
„Vocea poporului" și la locuința di
rectorului său, Pedro Flores. Acesta 
este cel de-al optulea atentat care 
are loc la Ica în ultimele luni, orga-. 
nizat de proprietarii funciari ale că
ror latifundii au fost expropriate, 
împotriva unor lideri ai sindicatelor 
agricole. •

Prezidhil Consiliului Cen
tral al catolicilor din R.F.G., 
întrunit la Bad-Godesberg, a lansat 
un apel prin care cheamă pe toți 
catolicii vest-germani să- sprijine ac
țiunea de reconciliere cu Polonia.

LUCRĂRILE „COMISIEI 
DE LUCRU A CONFERIN
ȚEI CREȘTINE PENTRU 

PACE"
BONN 21 — Corespondentul 

Agerpres, M. Moarcăș, transmi
te : In localitatea Gummersbach 
din R.F. a Germaniei a avut loc 
întrunirea „Comisiei de lucru a 
conferinței creștine pentru pace", 
in vederea pregătirii celei de-a 
patra conferințe 
va desfășura la 
septembrie și 3 
In cadrul unei conferințe de 
presă desfășurate la Bonn, pre
ședintele comisiei, mitropolitul 
Nikodim al Leningradului și 
Novgorodului, a . informat că 
dezarmarea, coexistența pașnică 
și securitatea europeană au con
stituit temele principale abor
date de comisia de lucru. Mitro
politul Nikodim a arătat că par- 
ticipanții la reuniunea de la 
Gummersbach s-au pronunțat 
pentru convocarea cit mai grab
nică a unei conferințe pentru 
securitatea europeană și au evi
dențiat importanța ratificării de 
către R.F. a Germaniei a 'trata
telor cu U.R.S.S. și Polonia.

mondiale, ce se 
Praga, intre 29 
octombrie 1971.

CANCERUL EROZIUNII MONETARE
(Liniare uiu pag. k)

Potrivit cifrelor publicate de re
vista vest-germana „»velt am 
bountag", in anul 1970, numeroase 
alte țari occidentale au mărit con- 
siuerauu fața ae anul 
cantitatea ae bani ailată 
ție : italia cu 23 la suta, 
19 la suta, riorvegia cu 
etc., media pe ansamblul 
pitaiiste industrializate fiind de 8 
la suia, „cu asemenea procedeu — 
concmae revista citata — provoacă 
creșterea prețurilor nu numai m 
țara respectiva, ci se revărsă, prin 
circulația maiuurnor și capitalurilor, 
in celelalte țari occidentale, precum 
apa intr-o rețea de cauaie. In 1970, 
ca, de altfel, și in 1989, prea multe 
state au recurs in mod abuziv la ti
parnița de bani”. „Importul" de in- 
nație a crescut, ae asemenea, in 
.proporții îngrijorătoare, De pilda, 
investițiile marelui capital american 
in aite țâri, îndeosebi in Europa oc
cidentala, au contribuit substanțial 
la dezeenilibrarea balanței de plăți 
externe a ti. Li .A., al- cărei deficit 
cronic a devenit un puternic „focar" 
de inflație pe piețele occidentale. Se 
știe ca dolarul american șf, in mai 
mică măsură, lira sterlină dețin 
rolul de valută de rezerva in cadrul 
sistemului monetar interoccidental, 
adică servesc drept bază pentru emi
siunile monetare proprii ale altor țâri. 
Este deci evident ca fluxul tot mai 
mare de așa-numiți „eurodolari" ac
ționează ca ferment al dezvoltării in
flației in țările vest-europene. in a- 
cest context se explica dimensiunile 
in creștere ale actualului lenomen in
flaționist din economia țărilor capi
taliste.

Fenomenul inflaționist, „LOGO
REEA MUinETAKa", cum a fost de
numit, se reflectă în modul cel mai 
negativ asupra maselor de consuma
tori, datorita umflării artificiale a pre
țurilor și deci creșterii costului vie
ții. Date statistice oficiale descriu o 
curbă ascendentă a costului vieții în 
numeroase țări occidentale, media 
de creștere pe ansamblul acestor 
țări, în 1970, fiind de 4—7 la sută. 
In acest sens. Uniunea organizațiilor 
patronale din industria vest-euro- 
peană a dat recent publicității o de
clarație in care se arată că inflația 
care continuă să bintuie în lumea 
occidentală, mai ales în țările Pie
ței comune, amenință progresul so
cial și riscă să sporească proporțiile 
șomajului. S-a lansat chiar avertis
mentul că accentuarea tensiunii in
flaționiste „ar putea compromite în 
mod grav însăși existența Pieței co
mune". Amputînd puterea de cumpă
rare a maselor populare, inflația de
termină rezonanțe tot mai puternice

preceaent 
în circuia- 
Japonia cu 
lo la suia 
țărilor ca-

pe plan social, unde se înregistrează 
seisme vioienie pe ironlul relațiilor 
dintre oamenii muncii și patronat. 
Ampla mișcare revendicativă care se 
manifesta cu acuitate in prezent in 
țările capitaliste — numai în S.U.A. 
în 1970 s-au constatat 5 600 greve de 
proporții — este îndreptată tocmai 
împotriva consecințelor sociale ne
faste ale inflației. De pildă, cei 
4U0 000 ae greviști de la „General 
Motors" au luptat pentru înscrierea 
în noul contract colectiv de muncă 
a „clauzei de apărare a muncitorilo. 
împotriva inflației", care prevedeL. 
majorarea automata a salariilor ce 
măsura creșterii costului vieții. De 
asemenea, clasa muncitoare engleză 
se opune cu hotărîre politicii econo
mice a guvernului conservator, care 

tendințelor 
șomajului

favorizează dezvoltarea 
inflaționiste și creșterea 
in țara.

Dacă, la un moment
mită doză de inflație era conside
rată, potrivit teoriilor keynesiste, ca 
tonifiant al economiei capitaliste, 
stimulind investițiile și utilizarea 
mai deplină a forței de muncă, as
tăzi „doza" a depășit de mult pra
gul critic ; inflația s-a transformat 
aeci dintr-o relativă pirghie a dez
voltării economice, într-un mecanism 
insidios care împinge la criză. Mai 
mult chiar, după cum arăta renu
mitul expert francez Jacques Rueff, 
anul 1970 a scos la iveală primele 
simptome ale unei maladii noi a e- 
conomiei capitaliste — „Stagfla- 
ția" — adică stagnarea economica 
in regim de inflație. In aceste con
diții. combaterea inflației este în
greunată, mijloacele de jugulare a 
acesteia, concretizate în cunoscutele 
„programe de austeritate" și în în
cetinirea ritmului activității econo
mice, fiind într-o mare măsură con
tracarate de politica paralelă de ie
șire din „recesiune", care implică 
tocmai măsuri de stimulare a- eco
nomiei ! Cu alte cuvinte, se creează 
un cerc vicios din care se poate ieși 
tot mal greu.

Firește, statul și aparatul capita
lismului monopolist caută, ca în
totdeauna, soluții salvatoare pe spi
narea maselor populare. în terapeu
tica antiinflaționistă este din nou 
preconizată vechea rețetă a „poli
ticii veniturilor", adică de instituire 
a unui control direct, prin interven
ția statului, asupra salariilor, de a- 
doptare în acest sens a unor legis
lații speciale ale muncii. Puterni
cele acțiuni greviste ale proletaria
tului din țările capitaliste, lupta tot 
mai fermă a oamenilor muncii din 
aceste țări pentru apărarea dreptu
rilor lor economice nu oferă insă 
sorți de izbîndă unor asemenea 
rețete...

dat, o anu-
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